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Wstęp 

Podstawą opracowania niniejszego dokumentu jest art. 28a ust. 1 i 2 Ustawy z dnia          

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. 2019, 506 tj. 

Raport o stanie gminy Stanin jest zestawieniem najważniejszych danych o naszej gminie  

i obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Stanin za rok 2018. Zebrane dane od 

pracowników merytorycznych, jednostek organizacyjnych, instytucji, stanowią podstawowe 

źródło informacji. Opisują sytuacje gminy pod względem społeczeństwa, infrastruktury, 

środowiska, gospodarki i współpracy 

1. Zarządzanie gminą 

Podstawowym celem działalności urzędu jest zapewnienie klientom profesjonalnej                              

i przyjaznej obsługi. Urząd realizuje zadania własne, wynikające z ustaw i uchwał, zadania 

zlecone przez administrację rządową oraz przyjęte na podstawie porozumień zawartych                     

z organami administracji rządowej lub jednostkami samorządu terytorialnego. 

 

Budynek Urzędu Gminy Stanin 

1.1. Rada Gminy – organ stanowiący 

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym obecnie na kadencję 

trwającą 5 lat. Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie 

działania gminy. Są to między innymi uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu gminy, 

uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał            
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w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych przepisach. Rada obraduje 

na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady. Termin sesji, jej miejsce i porządek 

obrad podawany jest do wiadomości mieszkańców. Radę Gminy Stanin tworzy 15 osób. Radni 

współpracują w ramach trzech komisji stałych: 

− Komisja Rewizyjna,  

− Komisja Budżetu i Finansów,  

− Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, 

oraz jednej doraźnej powołanej w 2018 r. do spraw oceny sytuacji w palcówkach oświatowych 

działających na terenie gminy. 

1.2. Wójt – organ wykonawczy 

Wójt jest organem wykonawczym. Do momentu nowelizacji ustawy o samorządzie 

gminnym kadencja wójta trwała 4 lata, w chwili obecnej 5 lat. Wójt wykonuje uchwały Rady 

Gminy Stanin oraz zadania określone przepisami prawa. Do zadań Wójta należy                               

w szczególności: opracowywanie strategii, programów, gospodarowanie mieniem 

komunalnym, wykonywanie budżetu. Funkcję Wójta od 2010 r. sprawuje Krzysztof Kazana. 

Urząd Gminy jest instytucją pomocniczą Wójta wykonuje zadania mające na celu realizację 

spoczywających na gminie zadań własnych, zadań zleconych, zadań wykonywanych na 

podstawie porozumienia z organami administracji rządowej, zadań publicznych powierzonych 

gminie w drodze zawartych porozumień.  

Urząd Gminy Stanin w 2018 r. podzielony był na 4 wydziały które składają się                    

z wieloosobowych stanowisk pracy, oraz stanowisko Zastępcy kierownika USC i samodzielne 

stanowisko ds. obrony cywilnej zarządzania kryzysowego i promocji gminy. 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zatrudnienie w Urzędzie wynosiło 38 osób, liczba etatów 37,5. 

Zdecydowana większość pracowników Urzędu Gminy Stanin posiada wykształcenie wyższe.  

Dbając o rozwój potencjału pracowników, w 2018r. skupiono się przede wszystkim na 

doskonaleniu ich umiejętności poprzez udział zarówno w dostępnych na rynku szkoleniach 

otwartych, jak i szkoleniach zamkniętych odpowiadających potrzebom Urzędu. Poszukując 

potencjalnych kandydatów na wolne stanowiska pracy, prowadzimy również rekrutację 

wewnętrzną, motywując w ten sposób własny personel do poszerzania wiedzy oraz 

kompetencji. 
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W Urzędzie stwarza się możliwości odbycia stażu z Urzędu Pracy dla osób 

posiadających status bezrobotnego – spełniającego warunki, o których mowa w ustawie               

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Staże organizuje się na okres od 3-6 

miesięcy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz możliwościami finansowymi 

Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie. 

Praktyki w Urzędzie odbywają uczniowie i studenci różnych kierunków. W roku 2018,  

w ramach praktyk przyjęliśmy 14 uczniów/studentów. 

W 2018 r. zostało sporządzonych 50 zarządzeń wójta. Wójt Gminy Stanin realizując 

zadania samorządu i działając w oparciu o przyjęte dokumenty programowe wydał                       

12 upoważnień dla pracowników UG i jednostek organizacyjnych. 

W 2018 r. do Urzędu wpłynęło 50 wniosków o udostępnienie informacji publicznej,            

na wszystkie wnioski zostały udzielone odpowiedzi. 

2. Demografia, Urząd Stanu Cywilnego 

Gminę Stanin tworzy 29 sołectw: Stanin, Tuchowicz, Kosuty, Ogniwo, Kopina,          

Niedźwiadka, Wnętrzne, Aleksandrów, Zagoździe, Gózd, Kij, Lipniak, Wólka Zastawska,        

Zastawie wraz z Jedlanką Osadą, Anonin, Celiny Włościańskie, Celiny Szlacheckie, Józefów, 

Jeleniec, Kierzków, Sarnów, Borowina, Jonnik, Stara Gąska, Stara Wróblina, Nowa Wróblina, 

Nowy Stanin, Jarczówek oraz Wesołówka. 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. liczba mieszkańców Gminy Stanin wynosiła 9 896 osób.  

 

Poniższa tabela przedstawia liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały                             

w poszczególnych miejscowościach: 
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Miejscowość 
Liczba ludności 

stan na 01.01.2018r. 

Liczba ludności 

stan na 31.12.2018r. 

Anonin 490 492 

Aleksandrów 171 163 

Borowina 159 157 

Celiny Szlacheckie 177 179 

Celiny Włościańskie 317 318 

Gózd 468 457 

Jarczówek 289 294 

Jeleniec 524 521 

Jonnik 307 307 

Józefów 384 375 

Kierzków 248 249 

Jedlanka Osada 91 87 

Kij 134 127 

Kopina 321 323 

Kosuty 601 598 

Lipniak 294 290 

Niedźwiadka 175 172 

Nowa Wróblina 160 157 

Nowy Stanin 181 179 

Ogniwo 191 185 

Sarnów 883 897 

Stanin 788 796 

Stara Gąska 153 151 

Stara Wróblina 232 229 

Tuchowicz 470 480 

Wesołówka 342 345 

Wnętrzne 234 234 

Wólka Zastawska 375 377 

Zagoździe 218 217 

Zastawie 540 540 

RAZEM 9 917 9 896 
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Miejscowości w których sukcesywnie liczba mieszkańców wzrasta to: Sarnów, Tuchowicz, 

Stanin, Jarczówek, natomiast zmniejsza się liczba mieszkańców w Aleksandrowie, Kiju, 

Ogniwie, Goździe i Józefowie. 

W 2018 r. w Gminie Stanin urodziło się 149 osób, w tym 66 dziewczynek i 83 chłopców.  

W 2018 r. zmarło 129 osób, w tym 64 kobiet i 65 mężczyzn.  

Wobec tego przyrost naturalny w 2018 r. wyniósł 20 osób.  

W 2018 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Staninie sporządzono: 

− akty urodzeń dzieci, które urodziły się na terenie gminy – 0, transkrybowane – 7, 

− akty małżeństw: konkordatowe i cywilne – 63, transkrybowane – 2, 

− akty zgonów: 50, w tym 1 transkrybowany. 

Tradycją Urzędu Gminy w Staninie jest coroczne organizowanie uroczystości dla par 

małżeńskich obchodzących jubileusz złotych godów. W 2018 r. dwanaście par małżeńskich       

z terenu gminy Stanin obchodziło Jubileusz Pożycia Małżeńskiego. Z tej okazji 6 października 

2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kosutach odbyło się uroczyste spotkanie Jubilatów, 

poprzedzone mszą św. w kościele parafialnym w Staninie. W trakcie spotkania Wójt Gminy 

odznaczył jubilatów medalami, przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej       

„Za długoletnie pożycie Małżeńskie”. 

W roku 2018r. pozostała liczba wykonanych czynności w aktach stanu cywilnego 

wynosiła: 

− sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego – 178, 

− sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego – 1613, 

− migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego – 746, 

− czynności materialno-techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego – 25, 

− wydanie odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych, na drukach 

wielojęzycznych) – 844, 

− wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń – 148, 

− usuwanie niezgodności – 1063, 

− wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk – 5. 
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3. Zatrudnienie w gminnych jednostkach organizacyjnych i placówkach 

oświatowych 

3.1. Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych 

W gminnych jednostkach organizacyjnych stan zatrudnienia w 2018 roku przedstawiał 

się następująco: 

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w GOPS na umowę o pracę zatrudnionych było 19 

pracowników co stanowi 18,5 etatu w tym: faktycznie pracujących 15 osób, zaś 4 osoby 

korzystały z uprawnień związanych z macierzyństwem i długotrwałą chorobą.                   

Dodatkowo na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych pracę wykonywały: 

− Opiekunki środowiskowe: 5 osób, w tym 3 opiekunki w ramach projektu 

"Niesamodzielni i niepełnosprawni mają wsparcie w gminie Stanin", 

−  Specjaliści do usług specjalistycznych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi 3 osoby                                        

(pielęgniarka, logopeda, rehabilitant), 

− Prawnik, Informatyk i Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 

• Gminna Biblioteka Publiczna w Staninie, Kosuty  

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zatrudnienie w GBP wynosiło 5 pracowników, liczba etatów 

3,75. 

• Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Staninie 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zatrudnienie w ZEAS wynosiło 7 pracowników na pełnych 

etatach. 

• Żłobek Gminny „MALUSZEK” w Wesołówce 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zatrudnienie w Żłobku wynosiło 20 pracowników, w tym               

2 osoby w wymiarze ½ etatu, 1 osoba w wymiarze ¼ etatu. 
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3.2. Zatrudnienie w placówkach oświatowych: 

Zatrudnienie w placówkach oświatowych na koniec 2018 roku przedstawiało się następująco: 

• Zespół Szkół w Staninie 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zatrudnienie w Zespole Szkół w Staninie wynosiło 72 osoby,   

w tym 47 nauczycieli i 25 osób na stanowiskach obsługowych, administracyjnych                             

i pomocniczych, liczba etatów 70,6.  

• Zespół Szkół w Tuchowiczu  

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zatrudnienie w Zespole Szkół w Tuchowiczu wynosiło 41 osób, 

w tym nauczycieli 29 i 12 osób na stanowiskach obsługowych, administracyjnych                              

i pomocniczych, liczba etatów 35,78. 

• Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagoździu 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zatrudnienie wynosiło 45 osób, w tym nauczycieli 29 i 16 osób 

na stanowiskach obsługowych, administracyjnych i pomocniczych, liczba etatów 41,90. 

• Publiczna Szkoła Podstawowa w Sarnowie 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zatrudnienie w Publicznej Szkole Podstawowej w Sarnowie 

wynosiło 32 osoby, w tym nauczycieli 24 i 8 osób na stanowiskach obsługowych,                          

administracyjnych i pomocniczych, liczba etatów 27,25. 

• Publiczna Szkoła Podstawowa w Zastawiu 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zatrudnienie w Publicznej Szkole Podstawowej w Zastawiu 

wynosiło 30 osób, w tym 21 nauczycieli i 9 osób na stanowiskach obsługowych,                            

administracyjnych i pomocniczych, liczba etatów 24,40. 

• Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeleńcu 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zatrudnienie wynosiło 34 osoby, w tym nauczycieli 24 i 10 osób 

na stanowiskach obsługowych, administracyjnych i pomocniczych, liczba etatów 29,61. 

• Publiczna Szkoła Podstawowa w Jonniku 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zatrudnienie w Publicznej Szkole Podstawowej w Jonniku       

wynosiło 19 osób, w tym 15 nauczycieli i 4 osoby na stanowiskach obsługowych,                         

administracyjnych i pomocniczych, liczba etatów 13,69. 
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4. Realizacja uchwał Rady Gminy Stanin 

W 2018r. Rada Gminy Stanin obradowała na 16 sesjach na których podjęła ogółem                        

67 uchwał. 

Poniższa tabela prezentuje wykaz wszystkich uchwał podjętych w 2018 roku. 

Lp. Numer 
Data 

podjęcia 
Tytuł uchwały 

Wykonawca uchwały 

 

1. LI/242/2018 01.02.2018 r. 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej. 
Wójt Gminy 

2. LI/243/2018 01.02.2018 r. 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2018 r. 
Wójt Gminy 

3. LII/244/2018 21.03.2018 r. 
w sprawie udzielania pomocy finansowej 

Powiatowi Łukowskiemu. 
Wójt Gminy 

4. LII/245/2018 21.03.2018 r. 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej. 
Wójt Gminy 

5. LII/246/2018 21.03.2018 r. 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2018 r. 
Wójt Gminy 

6. LII/247/2018 21.03.2018 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy. 

Wójt Gminy 

7. LII/248/2018 21.03.2018 r. 

w sprawie przystąpienia do zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi: Stanin, Wesołówka, 

Tuchowicz, Jeleniec, Gmina Stanin. 

Wójt Gminy 

8. LII/249/2018 21.03.2018 r. 
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii 

dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu. 
Wójt Gminy 

9. LII/250/2018 21.03.2018 r. 

w sprawie określenia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Stanin na 2018 r. 

Wójt Gminy 

10. LII/251/2018 21.03.2018 r. 

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 

Gminy Stanin na 2018 r. 

Wójt Gminy 

Przewodniczący Rady 

Gminy 
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11. LII/252/2018 21.03.2018 r. 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy 

komisji stałych Rady Gminy Stanin na 

2018 r. 

Wójt Gminy 

Przewodniczący Rady 

Gminy 

12. LII/253/2018 21.03.2018 r. 

uchylająca uchwałę w sprawie określenia 

czasu pracy placówek handlu 

detalicznego, zakładów gastronomicznych 

i usługowych dla ludności na terenie 

Gminy Stanin. 

Wójt Gminy 

13. LIII/254/2018 28.03.2018 r. 

w sprawie podziału Gminy Stanin na 

okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, 

numerów,  

i liczby radnych wybieranych w każdym 

okręgu wyborczym. 

Wójt Gminy 

14. LIII/255/2018 28.03.2018 r. 

w sprawie podziału Gminy Stanin na stałe 

obwody głosowania oraz ustalenie ich 

numerów, granic i siedzib obwodowych 

komisji wyborczych. 

Wójt Gminy 

15. LIV/256/2018 26.04.2018 r. 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2018 rok. 
Wójt Gminy 

16. LV/257/2018 23.05.2018 r. 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem Wójta Gminy Stanin z 

wykonania budżetu za 2017 r. 

Wójt Gminy 

17. LV/258/2018 23.05.2018 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy z tytułu wykonania 

budżetu za 2017 rok. 

Wójt Gminy 

18. LV/259/2018 23.05.2018 r. 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej. 
Wójt Gminy 

19. LV/260/2018 23.05.2018 r. 
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 

2018 rok. 
Wójt Gminy 

20. LV/261/2018 23.05.2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

podziału Gminy Stanin na stałe obwody 

głosowania oraz ustalenie numerów, 

granic i siedzib obwodowych komisji 

wyborczych. 

Wójt Gminy 
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21. LV/262/2018 23.05.2018 r. 

w sprawie uzgodnienia projektu uchwały 

Sejmiku Województwa Lubelskiego  

w sprawie Łukowskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu. 

 

22. LV/263/2018 23.05.2018 r. 

w sprawie obciążenia służebnością 

przesyłu nieruchomości, położonej w 

miejscowości Zastawie, stanowiącej 

własność Gminy Stanin. 

Wójt Gminy 

23. LVII/264/2018 21.06.2018 r. 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta 

Gminy Stanin. 
 

24. LVII/265/2018 21.06.2018 r. 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej. 
Wójt Gminy 

25. LVII/266/2018 21.06.2018 r. 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2018 rok  
Wójt Gminy 

26. 
LVIII/267/201

8 
24.08.2018 r. 

w sprawie skargi na działalność dyrektora 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. 

Stanisława Grafika w Zagoździu 

Przewodniczący Rady 

Gminy 

27. LIX/268/2018 30.08.2018 r. 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej. 
Wójt Gminy 

28. LIX/269/2018 30.08.2018 r. 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2018 rok 
Wójt Gminy 

29. LIX/270/2018 30.08.2018 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XVII/99/2015 Rady Gminy Stanin z dnia 

18 grudnia 2015 r.  

w sprawie określenia szczegółowych 

warunków przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze oraz szczegółowe warunki 

częściowego lub całkowitego zwolnienia 

od opłat oraz trybu ich pobierania 

Wójt Gminy 

30. LIX/271/2018 30.08.2018 r. 

w sprawie obciążenia służebnością 

przesyłu nieruchomości położonej w 

miejscowości Tuchowicz, stanowiącej 

własność Gminy Stanin 

Wójt Gminy 

31. LIX/272/2018 30.08.2018 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy dzierżawy 
Wójt Gminy 
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32. LIX/273/2018 30.08.2018 r. 

w sprawie ustalenia na terenie Gminy 

Stanin maksymalnej liczby zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych oraz 

zasad usytuowania miejsc sprzedaży i 

podawania napojów alkoholowych. 

Wójt Gminy 

33. LX/274/2018 27.09.2018 r. 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej 
Wójt Gminy 

34. LX/275/2018 27.09.2018 r. 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2018 rok 
Wójt Gminy 

35. LX/276/2018 27.09.2018 r. 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 

dla Województwa Lubelskiego 
Wójt Gminy 

36. LXI/277/2018 12.10.2018 r. 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej 
Wójt Gminy 

37. LXI/278/2018 12.10.2018 r. 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2018 rok 
Wójt Gminy 

38. LXII/279/2018 09.11.2018 r. 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej 
Wójt Gminy 

39. LXII/280/2018 09.11.2018 r. 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2018 rok 
Wójt Gminy 

40. LXII/281/2018 09.11.2018 r. 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 

żyta przyjmowanej do obliczenia podatku 

rolnego  

na 2019 rok 

Wójt Gminy 

41. LXII/282/2018 09.11.2018 r. 

w sprawie uchwalenia rocznego programu 

współpracy Gminy Stanin z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2019 rok 

Wójt Gminy 

42. I/1/2018 21.11.2018 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu 

głosowania w wyborach 

Przewodniczącego Rady Gminy Stanin 

Przewodniczący obrad 

43. I/2/2018 21.11.2018 r. 
w sprawie wyboru Przewodniczącego 

Rady Gminy Stanin 
Przewodniczący obrad 

44. I/3/2018 21.11.2018 r. 
w sprawie ustalenia regulaminu 

głosowania w wyborach 

Przewodniczący Rady 

Gminy 
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Wiceprzewodniczących Rady Gminy 

Stanin   

45. I/4/2018 21.11.2018 r. 
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących 

Rady Gminy Stanin 

Przewodniczący Rady 

Gminy 

46. II/5/2018 30.11.2018 r. 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej 
Wójt Gminy 

47. II/6/2018 30.11.2018 r. 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2018 rok 
Wójt Gminy 

48. II/7/2018 30.11.2018 r. 

w sprawie powołania komisji doraźnej do 

zbadania i oceny funkcjonowania 

żłobków, przedszkoli i szkół działających 

na terenie Gminy Stanin 

Przewodniczący 

Komisji 

49. III/8/2018 21.12.2018 r. 

w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej 

 

Wójt Gminy 

50. III/9/2018 21.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019  Wójt Gminy 

51. III/10/2018 21.12.2018 r. 
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Stanin 

Przewodniczący 

Komisji 

52. III/11/2018 21.12.2018 r. 
w sprawie powołania Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Gminy Stanin 

Przewodniczący 

Komisji 

53. III/12/2018 21.12.2018 r. 
w sprawie powołania stałej Komisji 

Budżetu i Finansów 

Przewodniczący 

Komisji 

54. III/13/2018 21.12.2018 r. 

w sprawie upoważnienia 

Wiceprzewodniczących Rady Gminy 

Stanin 

Wiceprzewodniczący 

Rady Gminy 

55. III/14/2018 21.12.2018 r. 

w sprawie obciążenia służebnością 

przesyłu nieruchomości położonej w 

miejscowości Józefów, stanowiącej 

własność Gminy Stanin 

Wójt Gminy 

56. III/15/2018 21.12.2018 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 

Stanin na 2019 rok. 

Wójt Gminy 

57. III/16/2018 21.12.2018 r. 
w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania 

Przewodniczący Rady 

Gminy 
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ścieków  

na terenie Gminy Stanin 

58. III/17/2018 21.12.2018 r. 

w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Staninie 

na lata 2018-2022 

Wójt Gminy 

59. III/18/2018 21.12.2018 r. 

w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do 

nieodpłatnego przyznania pomocy w 

formie posiłku, świadczenia pieniężnego 

na zakup posiłku lub żywności albo 

świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych dla osób 

objętych wieloletnim rządowym 

programem „Posiłek w szkole i w domu” 

na lata 2019-2023 

Wójt Gminy 

60. III/19/2018 21.12.2018 r. 

w sprawie określenia zasad zwrotu 

wydatków za świadczenia udzielane w 

formie posiłku, świadczenia pieniężnego 

na zakup posiłku lub żywności lub 

świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych dla osób 

objętych wieloletnim rządowym 

programem „Posiłek  

w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

Wójt Gminy 

61. III/20/2018 21.12.2018 r. 

w sprawie ustanowienia wieloletniego 

programu osłonowego Gminy Stanin w 

zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w 

domu” na lata 2019-2023 

Wójt Gminy 

62. III/21/2018 21.12.2018 r. 
w sprawie nabycia nieruchomości 

gruntowej na rzecz Gminy Stanin 
Wójt Gminy 

63. III/22/2018 21.12.2018 r. 

w sprawie ustalenia trybu udzielenia i 

rozliczenia dotacji dla niepublicznych 

podmiotów oświatowych oraz trybu 

przeprowadzenia kontroli prawidłowości 

ich pobrania i wykorzystania 

Wójt Gminy 
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64. IV/23/2018 28.12.2018 r. 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej 
Wójt Gminy 

65. IV/24/2018 28.12.2018 r. 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2018 rok 
Wójt Gminy 

66. IV/25/2018 28.12.2018 r. 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta 

Gminy Stanin 
Wójt Gminy 

67. IV/26/2018 28.12.2018 r. 

w sprawie zarządzenia wyborów organów 

jednostek pomocniczych – sołtysów i rad 

sołeckich Gminy Stanin 

Wójt Gminy 

Z czego przepisy prawa miejscowego zawarte były w 13 uchwałach i podlegały opublikowaniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Wojewoda Lubelski w odniesieniu do 

podjętych w 2018 r. uchwał wydał w 2019 r. jedno rozstrzygnięcie nadzorcze oraz Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej wydało jedno rozstrzygnięcie stwierdzające nieważność 

uchwały w części, (dokumenty oznaczone w tabeli kolorem zielonym).  

Wykaz aktów prawa miejscowego uchwalonego w Gminie Stanin w 2018 r. prezentuje 

poniższa tabela: 

Lp. 
Numer 

Uchwały 

Data 

podjęcia 
Tytuł uchwały 

Ogłoszona w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa 

Lubelskiego 

1. LII/249/2018 21.03.2018 
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii 

dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu. 

Pozycja 2601, 

26.05.2018 

2. LII/250/2018 21.03.2018 

w sprawie określenia programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Stanin na 2018 r. 

Pozycja 2095, 

30.04.2018 

 

3. LII/253/2018 21.03.2018 

uchylająca uchwałę w sprawie określenia 

czasu pracy placówek handlu 

detalicznego, zakładów 

gastronomicznych i usługowych dla 

ludności na terenie Gminy Stanin. 

Pozycja 2096, 

30.04.2018 

 

4. LIII/254/2018 28.03.2018 

w sprawie podziału Gminy Stanin na 

okręgi wyborcze oraz ustalenia ich 

granic, numerów,  

Pozycja 2473, 

15.05.2018 
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i liczby radnych wybieranych w każdym 

okręgu wyborczym. 

5. LIII/255/2018 28.03.2018 

w sprawie podziału Gminy Stanin na 

stałe obwody głosowania oraz ustalenie 

ich numerów, granic i siedzib 

obwodowych komisji wyborczych. 

Pozycja 2474, 

15.05.2018 (zmieniona 

przez Uchwałę Nr 

LV/261/2018 Rady 

Gminy Stanin z 

23.05.2018 r. ogłoszoną 

w Dz. Urz. Woj. Lub. Z 

2018 r. poz. 2921) 

6. LV/261/2018 23.05.2018 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

podziału Gminy Stanin na stałe obwody 

głosowania oraz ustalenie numerów, 

granic i siedzib obwodowych komisji 

wyborczych. 

Pozycja 2921, 

15.06.2018 

 

 

7. LIX/270/2018 30.08.2018 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XVII/99/2015 Rady Gminy Stanin z dnia 

18 grudnia 2015 r. w sprawie określenia 

szczegółowych warunków przyznawania 

i odpłatności za usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz 

szczegółowe warunki częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat oraz 

trybu ich pobierania. 

Pozycja 4123, 

17.09.2018 

(zmienia Uchwałę Nr 

XVII/99/2015 Rady 

Gminy Stanin z 

18.12.2015 r. ogłoszoną 

w Dz. Urz. Woj. Lub. Z 

2016 r. poz. 233) 

8. LIX/273/2018 
30.08.2018 

r. 

w sprawie ustalenia na terenie Gminy 

Stanin maksymalnej liczby zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych oraz 

zasad usytuowania miejsc sprzedaży i 

podawania napojów alkoholowych. 

Pozycja 4001, 

06.09.2018 

9. LXII/281/2018 09.11.2018 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 

żyta przyjmowanej do obliczenia 

podatku rolnego  

na 2019 rok 

Pozycja 5151, 

15.11.2018 

10. LXII/282/2018 09.11.2018 

w sprawie uchwalenia rocznego 

programu współpracy Gminy Stanin  

z organizacjami pozarządowymi oraz 

Pozycja 5249, 

21.11.2018 
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podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2019 rok 

11. III/18/2018 21.12.2018 

w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego  

do nieodpłatnego przyznania pomocy w 

formie posiłku, świadczenia pieniężnego 

na zakup posiłku lub żywności albo 

świadczenia rzeczowego  

w postaci produktów żywnościowych dla 

osób objętych wieloletnim rządowym 

programem „Posiłek w szkole i w domu” 

na lata 2019-2023 

Pozycja 684, 25.01.2019 

Rozstrzygnięcie 

nadzorcze nr PN-

II.4131.33.2019 

Wojewoda Lubelski z 

dnia 24 stycznia 2019 r. 

stwierdzające 

nieważność w części, 

ogłoszone  

w Dz. Urz. Woj. Lub. z 

2019 r. poz. 685 

12. III/19/2018 21.12.2018 

w sprawie określenia zasad zwrotu 

wydatków za świadczenia udzielane  

w formie posiłku, świadczenia 

pieniężnego na zakup posiłku lub 

żywności lub świadczenia rzeczowego w 

postaci produktów żywnościowych dla 

osób objętych wieloletnim rządowym 

programem „Posiłek  

w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

Pozycja 256, 11.01.2019 

Orzeczenie - Uchwała 

nr 11/2019 Kolegium 

Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w 

Lublinie z dnia 21 

stycznia 2019 r. w 

sprawie stwierdzenia 

nieważności części 

uchwały Rady Gminy 

Stanin, ogłoszone w Dz. 

Urz. Woj. Lub. z 2019 r. 

poz. 645 

13. III/22/2018 21.12.2018 

w sprawie ustalenia trybu udzielenia i 

rozliczenia dotacji dla niepublicznych 

podmiotów oświatowych oraz trybu 

przeprowadzenia kontroli prawidłowości 

ich pobrania i wykorzystania 

Pozycja 12, 02.01.2019 

r. 

       W okresie od stycznia do grudnia 2018r. realizowane były zarówno ubiegłoroczne 

uchwały, jak i uchwały podjęte w latach poprzednich.  Natomiast część uchwał podjętych na 

sesjach w miesiącach: wrzesień – grudzień wykonywana jest dopiero w bieżącym roku. 

Sytuacja taka dotyczy między innymi uchwał, które ustaliły przepisy podatkowe oraz budżet 

gminy na 2019 r. Ponieważ w 2018 roku odbyły się wybory samorządowe zrealizowane były  
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2 uchwały bezpośrednio wynikające z przepisów wyborczych tj. w sprawie podziału gminy na 

okręgi wyborcze oraz obwody głosowania. Kolejne 8 uchwał dotyczyło spraw związanych            

z rozpoczęciem pracy przez Radę Gminy nowej kadencji. 

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2018 r. uchwalona została Uchwałą                             

Nr XLIX/230/2017 Rady Gminy Stanin z dnia 20 grudnia 2017 roku.  W trakcie roku 2018 

podjęto 10 uchwał w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej   

Z analizy sprawozdań wynika, że dochody zostały wykonane w wysokości 

50.752.395,70 zł tj. w 97,97%. Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 47.069.068,46 

zł, tj. w 99,08%. Dochody majątkowe wykonano w wysokości 3.683.327,24 zł tj. 85,73%.  

Wydatki zostały wykonane w wysokości 49.597.232,25 z tj. w 94,94%. Wydatki 

bieżące zrealizowano w kwocie 44.044.233,80 zł tj. w 96,07%. Wydatki inwestycyjne zostały 

wykonane w wysokości 5.552.998,45 zł tj. w 86,83%. Na realizację przedsięwzięć 

wydatkowano kwotę 3.891.968,88 zł. 

Nie zaplanowano w 2018 r. przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

Wolne środki stanowią kwotę 1.213.248,84 zł. 

Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 

775.832,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym spłacono raty kapitałowe w wysokości 

775.832,00 zł. 

Budżet gminy na 2018 rok został uchwalony Uchwałą Nr XLIX/231/2017 Rady Gminy 

Stanin z dnia 20 grudnia 2017 roku. Uchwała powyższa uchwalała dochody budżetowe                 

w wysokości 49.330.197,92 zł oraz wydatki budżetowe w wysokości 48.554.365,92 zł. 

Rozchody budżetu zostały określone w kwocie 775.832,00 zł. Nadwyżkę w kwocie 775.832,00 

zł zaplanowano przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek.   

Do uchwalonego budżetu gminy wprowadzano zmiany 10–cioma uchwałami w sprawie 

zmian w budżecie i na dzień 31 grudnia 2018 r. budżet przedstawiał się następująco: 

− plan dochodów w wysokości 51.802.242,08 zł wykonano w 97,97 %,  

− plan wydatków w wysokości 52.239.658,92 zł wykonano w 94,94 %, 

− przychody budżetu gminy wykonano w kwocie 1.213.248,84 zł (wolne środki),                   

− plan rozchodów w wysokości 775.832,00 zł wykonano w 100% (spłaty kredytów                             

i pożyczek). 
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Wobec osób fizycznych i prawnych zalegających w 2018 r. w opłacaniu podatku rolnego, 

leśnego i od nieruchomości wystawiono 352 upomnienia, natomiast od środków 

transportowych 72 upomnienia. Po wystawieniu upomnień większość zalegających uiściła 

należności, a wobec pozostałych wystawiono tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe od 

środków transportowych – 31 szt. oraz 69 szt. w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości. 

Upomnienia wystawiono na łączną kwotę 605 097,24 zł natomiast tytuły na kwotę 409 298,08 

zł. 

W 2018 r. wysłano 342 upomnień obejmujących zaległości z tytułu gospodarowania odpadami 

na kwotę 70 760,37 zł oraz wystawiono 37 tytułów wykonawczych – w szczególności 

dotyczyły one zaległości za 1-4 kwartał 2017 r. 

Z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków w 2018 roku wystawiono 298 wezwań do 

zapłaty na łączną kwotę 87 732,15 zł. Dodatkowo wysyłano przedsądowe i ostateczne 

przedsądowe wezwania do zapłaty dla odbiorców uchylających się od zapłaty należności. Jedna 

sprawa, została skierowana do sądu w sprawie wydania sądowego nakazu zapłaty                            

w postępowaniu upominawczym. 

W 2018 roku w Gminie Stanin był uchwalony i realizowany Fundusz Sołecki, szczegółowe 

działania wykonane w ramach tych środków zamieszczone zostały w sprawozdaniach                    

z wykonania budżetu. 

5. Realizacja strategii, polityk i programów 

Urząd Gminy Stanin oraz jednostki organizacyjne realizują zadania należące do 

samorządu gminy, działając m.in. w oparciu o przyjęte dokumenty programowe w postaci: 

strategii, programów i polityk. Na terenie gminy Stanin w 2018 r. realizowano następujące 

programy: 

5.1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został przyjęty 

uchwałą Nr XLIX/236/2017 Rady Gminy Stanin z dnia 20 grudnia 2017 r. Głównymi 

założeniami programu było: zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla 

osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin, rozpoznawanie specyfiki 

problemów alkoholowych na terenie gminy Stanin oraz potrzeb lokalnego środowiska                  

w zakresie pomocy w ich rozwiązywaniu, zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących 

problemów alkoholowych oraz zapobieganie powstawaniu nowych, promowanie postaw 
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społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, działalność 

wychowawcza i informacyjna w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień. 

W 2018r. Komisja odbyła 13 posiedzeń. Planowana kwota na realizację zadań w ramach 

Programu w 2018r. wyniosła 85.000 zł., z tego 4.000,00 zł na przeciwdziałanie narkomanii oraz 

81.000,00 złotych na przeciwdziałanie alkoholizmowi. W rzeczywistości wydatkowano 

81.308,44 zł, z tego na przeciwdziałanie narkomanii 3.998,15 zł oraz kwotę 77.310,29 zł na 

przeciwdziałanie alkoholizmowi. Ze środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych 

zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w 2018r. zostały sfinansowane następujące wydatki: 

− wynagrodzenia członków komisji – 8.500,00 zł, 

− szkolenia – 419,00 zł, 

− opłaty za wydanie opinii przez biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu -

2.332,08 zł, 

− opłaty sądowe – 240,00 zł, 

− imprezy rodzinne o charakterze otwartym – 40.548,21 zł, 

− profilaktyka w szkołach – 6.370,00 zł, 

− dofinansowanie do zajęć sportowych – 18.000,00 zł, 

− profilaktyka przeciwdziałania narkomanii – 3.998,15 zł, 

− wycieczki i wyjazdy dzieci i młodzieży – 901,00 zł. 

W 2018 roku do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Staninie 

wpłynęło: 17 wniosków dotyczących osób podejrzanych o nadużywanie alkoholu w tym: 

− 3 wnioski z Sądu Rejonowego w Łukowie- II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do 

Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich, Kuratora Sądowego 

− 6 wniosków od rodzin, 

− 1 wniosek z Komisariatu Policji, 

− 4 wnioski z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

− 3 wnioski z Zespołu Interdyscyplinarnego. 
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Przeprowadzono rozmowy z 11-ma osobami podejrzanymi o uzależnienie od alkoholu oraz          

z 12 członkami rodzin, podjęto 48 czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie 

wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia 

uzależnienia od alkoholu, wobec 4 osób wystąpiono do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do 

podjęcia leczenia odwykowego. 

Członkowie komisji kontaktowali się również z 4 osobami doznającymi przemocy w rodzinie, 

z 4 osobami stosującymi przemoc w rodzinie oraz z 1 świadkiem przemocy. Dodatkowo 

uruchomiono 1 procedurę „Niebieskiej Karty”. 

Ponadto Komisja dokonała oględzin 5 punktów proponowanych do prowadzenia 

sprzedaży napojów alkoholowych, w żadnym przypadku nie ujawniono sprzedaży alkoholu 

osobom nietrzeźwym lub nieletnim, nie stwierdzono również spożywania alkoholu wewnątrz 

punktu sprzedaży. Wydano łącznie 15” Postanowień” dotyczących opinii o zgodności 

lokalizacji punktu sprzedaży alkoholu z przepisami prawa miejscowego obowiązującego na 

terenie Gminy Stanin. 

Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych prowadzona przez członków komisji 

obejmowała dokonanie oględzin, z jednoczesnym uwzględnieniem przestrzegania zasad                

i warunków sprzedaży napojów alkoholowych.  

Na dzień 1 stycznia 2018r. na terenie gminy zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

posiadało 29 podmiotów.  Na dzień 31.12.2018r. liczba podmiotów posiadających zezwolenia 

uległa zmniejszeniu i wyniosła 26.  Zmiana w ilości podmiotów związana była z likwidacją 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych w związku z zaprzestaniem prowadzenia 

działalności i w jednym przypadku spowodowana zgonem przedsiębiorcy. 

5.2. Strategia rozwiązywania problemów społecznych  

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Stanin, przyjęta została 

uchwałą Rady Gminy Stanin Nr XLII/226/2014 w dniu 16 maja 2014 roku. W strategii 

założono cztery cele strategiczne na lata 2014-2020: 

1. Przeciwdziałanie bezrobociu, ubóstwu i uzależnieniom oraz zapobieganie ich skutkom. 

2. Wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży. 

3. Utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania oraz 

umożliwienie im udziału w życiu społecznym. 

4. Rozwój aktywności społecznej. 
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Podstawowymi zadaniami realizowanymi w gminie w ramach funkcjonowania GOPS                   

w Staninie było wspieranie rodzin, osób starszych i niepełnosprawnych oraz podejmowanie 

działań na rzecz przeciwdziałania ubóstwu, uzależnieniom i bezrobociu poprzez:  

1. Prowadzenie i utrzymanie Klubu Seniora dla 60 osób; 

2. Świadczenie środowiskowych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych:  

a. Usługi opiekuńcze świadczone dla 40 osób;  

b. Usługi opiekuńcze specjalistyczne w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

- 5 osób;  

3. Wsparcie materialne, finansowe, praca socjalna, poradnictwo i interwencja.  

a. Realizacja świadczeń z ustawy o pomocy społecznej;  

b. Realizacja zadań z ustawy o dodatkach mieszkaniowych i energetycznych;  

c. Realizacja zadań z ustawy o świadczeniach rodzinnych;  

d. Realizacja zadań z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;                        

e. Realizacja zadań z ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów;  

f. Realizacja zadań z ustawy o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej;  

g. Realizacja zadań z ustawy o wsparciu rodziny w wychowaniu dzieci;  

h. Realizacja zadań z ustawy ,,Za życiem”;  

i. Realizacja zadań z ustawy karta dużej rodziny;  

j. Inne typu np., Dobry start’, Stypendia szkolne, Programy dożywiania.  

W ramach wspierania rodziny podstawowym zadaniem pracowników socjalnych              

i asystenta rodziny jest stałe rozpoznawanie rodzin przeżywających trudności oraz 

diagnozowanie przyczyn występowania tych problemów. Asystent pracował z 12 rodzinami. 

Bardzo ważnym elementem oddziaływania na rodzinę były także działania podejmowane przez 

Zespół Interdyscyplinarny i jego grupy robocze, które opierają swą pracę na ustawie                       

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W 2018 roku w gminie prowadzonych było 56 

procedur tzw. Niebieskiej Karty. W przypadku 1 procedury NK, przemocy doświadczały 

dzieci, w pozostałych przypadkach ofiarami przemocy były głównie kobiety, 3 karty wynikały 

z przemocy zaistniałej wobec osób starszych i mężczyzn. W 4 przypadkach wysłano 

zawiadomienia do Sądu Rodzinnego, 2 do prokuratury i dwie go GKRPA w Staninie. 
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Ważnym elementem wsparcia rodzin jest objęcie ich programem dożywiania zapewniającym 

dzieciom i młodzieży, a także dorosłym pomocy w zakupie gorącego posiłku, zakupu żywności 

i finansowego wsparcia jej z przeznaczeniem na zakup żywności.  

W ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”                  

z pomocy skorzystało 329 osób na łączną kwotę 100 616,51 złotych, w tym zasiłek celowy na 

zakup żywności dla 69 rodzin oraz dożywianie w formie obiadów w szkole dla 161 dzieci. 

Z wypoczynku letniego skorzystało 21 dzieci z rodzin, które nie mają możliwości 

samodzielnego sfinansowania wypoczynku swoim dzieciom. Dzieci wyjechały na 

dwutygodniowe kolonie letnie do miejscowości Tomaszów Lubelski. 

5.3. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Stanin i działalność Zespołu 

Interdyscyplinarnego  

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy do zadań własnych 

gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy            

w rodzinie w tym m.in.: opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz tworzenie zespołów 

interdyscyplinarnych. 

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele następujących instytucji: 

− Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

− Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

− Komisariatu Policji w Stoczku Łukowskim, 

− Sądu Rejonowego w Łukowie, 

− NZOZ „Ośrodek Zdrowia w Staninie”, 

− placówek oświatowych z terenu gminy Stanin, 

− Stowarzyszenia „BONA FIDE”. 

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych należy w szczególności: 

1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie. 

2. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na 

celu przeciwdziałanie temu zjawisku. 

3. Podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchomianie procedur 

mających na celu jej powstrzymanie. 

4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania       

pomocy w środowisku lokalnym. 
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5. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.  

W 2018 roku odbyło się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 128 spotkań 

grup roboczych, których zadaniem jest opracowanie i realizacja indywidualnego planu pomocy 

oraz monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy lub zagrożonych 

wystąpieniem przemocy. Pracę Zespołu Interdyscyplinarnego oraz poszczególnych grup 

roboczych koordynuje Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Staninie Pani 

Agnieszka Goławska – specjalista pracy socjalnej GOPS w Staninie.  

Do Zespołu Interdyscyplinarnego w Staninie w 2018 roku wpłynęło 56 zgłoszeń w ramach 

procedury „Niebieskiej Karty” wszczętych w 39 rodzinach - celem podjęcia działań 

pomocowych. W skład grup roboczych do pracy z rodziną wchodzili przedstawiciele różnych 

instytucji – w każdym przypadku pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej i Policji, a także     

w zależności od potrzeb członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, kuratorzy sądowi, pedagodzy szkolni lub wychowawcy oraz pielęgniarka 

NZOZ w Staninie. W 2018r pracowało 41 grup roboczych. Od miesiąca stycznia do grudnia 

2018r odbyło się 128 spotkań grup roboczych w ramach procedury NK, podczas których 

dokonywano analizy sytuacji rodzinnej, i zostały wypełnione formularze „Niebieska Karta C” 

z osobami, wobec których istniało podejrzenie, że były dotknięte przemocą oraz „Niebieska 

Karta D” z osobami wobec których istniało podejrzenie, że stosowały przemoc w rodzinie.         

W 2018 roku wypełniono „Niebieska Karta C” – 34 egzemplarzy, natomiast „Niebieska Karta 

D” – 31 egzemplarzy.  Podczas spotkań członkowie grup roboczych przeprowadzali rozmowy 

informacyjno-wspierające z osobami doznającymi przemocy. Udzielano wskazówek, gdzie 

osoby mogą uzyskać specjalistyczne wsparcie tj. skorzystać z pomocy psychologicznej, 

prawnej oraz w formie poradnictwa medycznego, rodzinnego i socjalnego. Z osobami 

podejrzanymi o stosowanie przemocy w rodzinie zostały przeprowadzone rozmowy 

interwencyjne w siedzibie UG w Staninie, jak również w niektórych przypadkach w miejscu 

zamieszkania tych osób. 

Realizując czynności w ramach procedury Niebieskiej Karty Zespół Interdyscyplinarny       

 w Staninie na bieżąco informował osoby doznające przemocy o możliwości złożenia 

zawiadomienia o przestępstwo z art. 207 kk (znęcanie się fizyczne i psychiczne).  Ponadto          

w 4 rodzinach w których prowadzona była procedura NK wysłano zawiadomienia do Sądu 

Rodzinnego w Łukowie III Wydział Nieletnich, o wgląd w sytuację rodziny. W 2 rodzinach 

wysłano zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 209 kk do Prokuratury 
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Rejonowej w Łukowie. Ponadto wystosowano 3 wnioski dotyczące osób nadużywających 

alkoholu do GKRPA w Staninie.  

W 2018 roku zakończono 44 procedur Niebieskich Kart w związku z ustaniem przemocy   

w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy  

w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy.  

Na dzień 31 grudnia 2018r grupy robocze funkcjonowały i podejmowały działania w ramach  

9 procedur NK. 

 Podczas posiedzeń Zespołu omawiano problemy zjawiska przemocy w rodzinie, 

podejmowano działania wynikające z procedury „Niebieskiej Karty”, ustalano plany działań    

w indywidualnych przypadkach, omawiano sprawozdania z działalności grup roboczych oraz 

poruszano różne sprawy dotyczące działalności Zespołu oraz problemu przemocy na terenie 

gminy Stanin.  

W zakresie działań profilaktycznych, każdy dzielnicowy w swoim rejonie podejmuje 

zgodnie z zakresem zadań działania prewencyjne i zapobiegawcze mające na celu zapobieganie 

przemocy w rodzinie (rozpoznanie zagrożenia, rozmowy profilaktyczno – ostrzegawcze ze 

sprawcami przemocy ze strony policji).  Kuratorzy Sądowi będący członkami ZI sprawując 

nadzór w rodzinach udzielają wsparcia, motywują do podejmowania określonych czynności, 

zobowiązują do prawidłowych zachowań. W miarę możliwości udzielają porad, kierują do 

instytucji, w których rodziny mogą otrzymać fachową pomoc pedagogiczną, psychologiczną     

i prawną.  

NZOZ w Staninie przekazał informacje, iż w roku 2018 nie było wszczętych procedur 

Niebieskiej Karty przez przedstawicieli ochrony zdrowia. Natomiast udzielono 17 osobom 

informacji o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia w związku z przemocą w rodzinie 

oraz o możliwości wystawienia bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego. Wydane zostały             

3 zaświadczenia lekarskie dotyczące uszkodzenia ciała w wyniku aktów przemocy w rodzinie. 

Ponadto przeprowadzono rozmowy indywidualne wskazujące wyjście z systemu przemocy. 

Pedagodzy i wychowawcy w szkołach z terenu Gminy Stanin przeprowadzali szereg 

działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z zakresu przeciwdziałania przemocy   

w rodzinie. Prowadzone były kampanie informacyjno-edukacyjne, pogadanki adresowane do 

dzieci, młodzieży i rodziców.  

Ponadto przez dzielnicowych były prowadzone prelekcje dla uczniów na temat 

demoralizacji, przemocy, agresji i dyskryminacji oraz respektowania norm społecznych.           

W szkołach były prowadzone prelekcje psychologa, pedagoga oraz dzielnicowego z uczniami 
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oraz rodzicami o tematyce agresji i postępowania z dzieckiem trudnym, prowadzono 

pogadanki, scenki, rozmowy na temat okazywania uczuć i wzajemnych relacji w rodzinie, 

tolerancji i zasad kulturalnej rozmowy, praw i obowiązków w rodzinie dla dzieci. 

W 2018r zarówno osoby doświadczające przemocy, jak i osoby podejrzane                          

o stosowanie przemocy oraz członkowie ich rodzin (dzieci) korzystali ze specjalistycznego 

wsparcia w postaci spotkań z psychologiem, psychologiem dziecięcym, prawnikiem, 

specjalistą do spraw uzależnień, specjalistą ds. przemocy, terapeutą rodzin, mediatorem.  

5.4.  Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

W roku 2018 współpraca z organizacjami pozarządowymi była realizowana                       

w szczególności poprzez: zlecanie realizacji zadań publicznych w formie: 

Wspierania realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. 

Zlecenie zadań odbyło się w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego w trybie pożytku 

publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r. poz. 450 późniejszymi zm.), jak również                   

z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy na dofinansowanie realizacji 

pozakonkursowych zadań publicznych. 

Środki budżetowe przeznaczone na realizację zadań publicznych w otwartym konkursie 

ofert w 2018 roku wyniosły 100 000,00 zł – na upowszechnianie kultury fizycznej i sport. 

Środki budżetowe przeznaczone na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego 

konkursu ofert w 2018 roku wyniosły 18 000,00 zł - kwotę na wsparcie tych zadań przeznaczyła 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Staninie.      

Łącznie – 118 000,00 zł. 

W roku 2018 Wójt Gminy Stanin podpisał 5 umów na wsparcie i 1 na powierzenie 

zadania z organizacjami pozarządowymi na łączną kwotę 118 000,00 zł, rozliczono 129 963,41 

zł, kwotę 99,61 zł zwrócono jako niewykorzystaną część dotacji na konto Urzędu Gminy            

w Staninie.  

Przyznane kwoty dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych, 

wykorzystaną dotację oraz kwotę niewykorzystanej dotacji przedstawia poniższa tabela: 
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Lp. 
Nazwa organizacji / 

Rodzaj zadania 

Otrzymana 

kwota 

Dotacja 

Wykorzystano Zwrot 

Realizacja zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

1. Klub Sportowy „START” 

Gózd, Lipniak 5A/5, 21-421 

Tuchowicz 

Zadanie - Upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu w 

środowisku szkolnym i 

wiejskim - wsparcie 

21 000,00 zł 21 000,00 zł 0,00 zł 

2. Uczniowski Ludowy Klub 

Sportowy „BIZON w 

Jeleńcu, 21-422 Stanin 

Zadanie - Upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu w 

środowisku szkolnym i 

wiejskim w zakresie piłki 

nożnej - wsparcie 

27 000,00 zł 27 000,00 zł 0,00zł 

3. Klub Sportowy „BAD 

BOYS” Zastawie.                        

 Zadanie -Dzisiaj wszyscy 

trenujemy i w zawodach 

startujemy - wsparcie 

25 000,00 zł 25 000,00 zł 0,00 zł 

4. 

 

Klub Sportowy „Kujawiak” 

Stanin.  

Zadanie - Rozgrywki 

mistrzowskie w piłce nożnej 

drużyny seniorów, juniora 

starszego, trampkarzy oraz 

drużyny orlika młodszego- 

wsparcie 

27 000,00 zł 26 900,39 zł 99,61 zł 
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Przyznane kwoty dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych, wykorzystaną dotację oraz kwotę niewykorzystanej dotacji przedstawia poniższa 

tabela: 

Lp. 
Nazwa organizacji / 

Rodzaj zadania 

Otrzymana 

kwota 

Dotacja 

Wykorzystano Zwrot 

Realizacja zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu 

1. Klub Sportowy „BAD 

BOYS” Zastawie 

 Zadanie art. 19a - Piknik 

sportowo – rodzinny pod 

hasłem „Kolorowo na 

sportowo” - wsparcie 

10 000,00 zł 10 000,00 zł 0,00 zł 

2. Uczniowski Ludowy Klub 

Sportowy „BIZON w 

Jeleńcu, 21-422 Stanin 

Zadanie art. 19 a -Promocja 

Gminy Stanin poprzez 

kulturę ludową i sport- 

powierzenie 

8 000,00 zł 8 000, 00 zł 0,00zł 

5.5. Strategia Rozwoju Gminy Stanin 

Realizowane w 2018 roku inwestycje, sporządzone projekty oraz wnioski                             

o dofinansowanie służyły wypełnianiu zapisów strategii rozwoju Gminy Stanin na lata 2015-

2020 z perspektywą do 2022 roku (Uchwała Nr VIII/36/2015 Rady Gminy Stanin z dnia 15 

maja 2015 r.). 

6. Projekty realizowane z udziałem środków UE i krajowych 

Jednostki organizacyjne gminy realizowały w 2018 r. następujące projekty: 

Przedszkole w Staninie kontynuowało realizację partnerskiego projektu Erasmus + 

„Pozwólmy dzieciom zmieniać świat”. Założono blog dotyczący projektu http://kindergarten-
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ersasmusplus.blog.pl/. W dniach 7-9 maja odbyła się wizyta podsumowująca w Szwecji.                    

W 2018 r. wydatkowano na realizację projektu 49.705,57 zł. 

Jednocześnie od września 2018 r. Przedszkole w Staninie przystąpiło do realizacji kolejnego 

partnerskiego projektu Erasmus + „Bądź zmianą, jaką chciałbyś zobaczyć”. W ramach projektu 

odbyła się wizyta w szkole partnerskiej w Turcji. W 2018 r. wydatkowano 8.738,88 zł. 

Od września 2018 r. Szkoła Podstawowa w Tuchowiczu przystąpiła do realizacji projektu w 

ramach Erasmus + „Dzielenie się europejskim dziedzictwem kulturowym poprzez cyfrowe 

opowiadanie historii”. Partnerami projektu są Finlandia, Włochy   oraz Grecja. W dniach          

9-14.12.2018 r, odbyła się wizyta partnerska w Finlandii. Głównym tematem wizyty było 

tworzenie cyfrowych opowieści wokół kręgu tematycznego związanego z dziedzictwem 

kulturowym, a w szczególności z kulturą jedzenia. W 2018 r. wydatkowano 25.245,66 zł. 

Dofinansowanie w 2018 r. 70.795,69 zł. 

Jednocześnie szkoła w Tuchowiczu realizuje już od 2016 r.  projekt „Zrównoważony rozwój    

i uchodźcy” w ramach programu Erasmus +. Utworzono podstronę na szkolnej stronie 

internetowej, poświęconą działaniom w ramach programu Erasmus+, mającej na celu 

przekazywanie informacji z realizacji projektu rodzicom, uczniom i wszystkim 

zainteresowanym osobom. W dniach 18 – 27.02.2018 r. odbyło się kolejne międzynarodowe 

spotkanie w Turcji. W ramach projektu organizowane są cotygodniowe spotkania z uczniami 

poświęcone tematom zrównoważonego rozwoju i uchodźców. W dniach 23 – 28.04.2018 r. 

odbyło się międzynarodowe spotkanie w Monachium. W dniach 8 – 11.06.2018 r. odbyło się 

ostatnie międzynarodowe spotkanie w Grecji poświęcone opracowaniu raportu końcowego.     

W 2018 r. wydatkowano na realizację projektu 34.672,06 zł. 

Szkoła w Staninie kontynuowała realizację partnerskiego projektu Erasmus + „Leś make A 

difference bY combating xeNOphobia!”.  W dniach 27.05-02.06.2018 r. odbyła się druga wizyta 

na Islandii. Informacje dotyczące projektu i pierwszej wizyty umieszczono w mediach 

lokalnych oraz w gazecie regionalnej. Zorganizowano marsz promujący postawy patriotyczne, 

ale również postawy tolerancji   w stosunku do innych kultur, ras, religii. Wzięło                               

w nim udział ponad 300 uczniów. W dniach 7-13.10.2018 r. odbyła się trzecia wizyta                     

w Rumunii. W 2018 r. wydatkowano na realizację projektu 80.344,48 zł. 

Gmina Stanin realizowała w 2018 r. projekt, do którego przystąpiła w lipcu 2017 r.                                         

„O poziom wyżej – Gmina Stanin stawia na edukację”. Projekt realizowany w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 
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Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia w Publicznej Szkole 

Podstawowej w Sarnowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Jeleńcu, Publicznej Szkole 

Podstawowej w Zastawiu, Publicznej Szkole Podstawowej im. Stanisława Grafika w Zagoździu 

i klasach byłego Publicznego Gimnazjum w Zagoździu  poprzez m.in. działania zmierzające do 

wykształcenia u 342 uczniów kompetencji kluczowych, doskonalenia umiejętności                           

i kompetencji zawodowych 80 nauczycieli oraz doposażenie placówek oświatowych biorących 

udział w projekcie. Osiemdziesięciu nauczycieli otrzymało wsparcie poprzez zorganizowanie 

szkoleń z wykorzystaniem TIK, programowania i metod eksperymentu w praktyce ucznia.              

W trosce o podniesienie poziomu nauczania w szkołach biorących udział w projekcie zostały 

zorganizowane następujące zajęcia dla uczniów: zajęcia wyrównawcze z matematyki, zajęcia 

z języka angielskiego, zajęcia rozwijające Mali badacze i Mistrzowie kodowania. Liczba 

uczniów objętych wsparciem w ramach projektu - 226.  

W celu podniesienia kwalifikacji nauczyciele w ramach projektu rozpoczęli realizację 

następujących studiów podyplomowych: 

− Studia specjalistyczne związane z pomocą psychologiczną dla dzieci z zespołem 

Aspergera – Publiczna Szkoła Podstawowa im Stanisława Grafika w Zagoździu, 

− Studia podyplomowe z chemii – Publiczna Szkoła Podstawowa w Zastawiu, 

− Studia podyplomowe z logopedii – Publiczna Szkoła Podstawowa w Sarnowie, 

− Studia podyplomowe z integracji sensorycznej - Publiczna Szkoła Podstawowa                       

w Sarnowie, 

− Studia podyplomowe z edukacji technicznej z elementami informatyki - Publiczna 

Szkoła Podstawowa w Sarnowie. 

Dokonano wyposażenia pracowni ICT i pracowni przyrodniczych szkół biorących 

udział w projekcie. Zakupiono między innymi 43 laptopy wraz z oprogramowaniem, 4 aparaty 

fotograficzne, 3 rzutniki multimedialne, 4 odtwarzacze CD z głośnikami, 2 tablice 

interaktywne, drukarkę 3D, lodówkę z zamrażalnikiem oraz przedmioty do nowych pracowni 

przyrodniczych w szkołach biorących udział w projekcie. Zakupione pomoce dydaktyczne będą 

wykorzystane w ramach działań prowadzących do wzrostu kompetycji kluczowych uczniów       

i nauczycieli. W 2018 r. wydatkowano na realizację projektu 426.875,72 zł. Dofinansowanie   

w 2018 r. wyniosło 154.102,69 zł.                                                                                  



Raport o stanie Gminy Stanin 

str. 32 
  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie od listopada 2017 r. realizuje 

projekt   pn. „Zintegrowany system wsparcia rodziny w powiecie łukowskim”. Głównym celem 

projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości usług społecznych użyteczności 

publicznej. W ramach projektu zaplanowano rozwój kompleksowych usług wspierających 

rodziny w powiecie łukowskim w formie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin 

przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze, działań profilaktycznych 

wspierających rodzinę w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz pracy socjalnej. 

Ze wsparcia specjalistycznego skorzystało 77 rodzin. W 2018 r. wydatkowano na realizacje 

projektu kwotę 20.170,00 zł, dofinansowanie 20.170,00 zł.                                       

Od 01.09.2018 r. Gmina Stanin przystąpiła do projektu realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 pod nazwą „Niesamodzielni                               

i niepełnosprawni mają wsparcie w Gminie Stanin”. W 2018 roku w ramach projektu RPO WL 

na lata 2014-2020 Usługi społeczne i zdrowotne 11, powstał Klub Seniora w Staninie.  Projekt 

Niesamodzielni i niepełnosprawni mają wsparcie w Gminie Stanin” jest skierowany do osób 

niesamodzielnych i osób z niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem seniorów, ale 

nie tylko do nich. Program składa się z kilku modułów, jak: usługi opiekuńcze na rzecz 30 osób 

samotnych, starszych i niepełnosprawnych; usługi specjalistyczne świadczone przez 

rehabilitanta dla 15 osób, pielęgniarkę dla 7 osób i psychologa dla 10 osób; Dodatkowo z usług 

asystenta skorzysta 10 osób niepełnosprawnych. Wszystkie usługi świadczone nieodpłatnie są 

w miejscu zamieszkania osoby objętej wsparciem.  

W ramach projektu w gminie Stanin powstanie również „Centrum wsparcia opiekunów 

faktycznych”. Pomoże osobom zajmującym się opieką nad osobami leżącymi, obłożnie 

chorymi, wymagającymi pomocy i nadzoru, niepełnosprawnymi.   Opiekunowie będą mogli 

skorzystać ze szkolenia wzmacniającego ich kompetencje i informującego o możliwościach 

wsparcia świadczonych przez psychologa i pracownika socjalnego. 

Przy Klubie Seniora znajduje się również wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, 

bezpłatnie udostępniamy: łóżko rehabilitacyjne, materace przeciwodleżynowe, wózki 

inwalidzkie, rotor rehabilitacyjny, pionizator, przenośny koncentrator tlenu, czwórnóg.    

Klub Seniora jest jednym z elementów tego projektu. Zgodnie z założeniami, jego 

działanie jest przewidziane dla 60 osób w wieku 60 plus, zagrożonych wykluczeniem 

społecznym z powodu osamotnienia, braku bliskich, braku aktywności społecznej. Działa           

w centrum Stanina, w budynku byłego Ośrodka Zdrowia. Pierwsze zajęcia rozpoczęły się pod 
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koniec grudnia 2018r. spotkaniem integracyjnym i zajęciami informacyjnymi przekazanymi 

przez dzielnicowego asp. sztabowego Andrzeja Ostrowskiego.   

 Klub jest otwarty przez cały tydzień w godzinach 900 - 1400.  Zajęcia rozwijające 

zainteresowania odbywają się od wtorku do piątku. Na miejscu czeka kierownik klubu seniora. 

Każdy senior może do niego przyjść, posiedzieć, porozmawiać. Zakupione są ciekawe książki 

i nowe sprzęty, jak np. telewizor, komputer. W klubie odbywają się zajęcia muzyczne, 

komputerowe, gimnastyczne, z rękodzieła oraz spotkania z lekarzami z zakresu profilaktyki 

zdrowotnej. W programie przewidziane są warsztaty zajęciowe rozwijające zdolności, 

zainteresowania, planowane są wyjazdy do kina, na basen zgodnie z potrzebami uczestników. 

Uczestnicy klubu z dalszych miejscowości są dowożeni na zajęcia autobusem. 

Z ankiet zebranych od uczestników oraz od nowych chętnych osób do uczestnictwa        

w klubie wynika, iż działalność klubu cieszy się autentycznym zainteresowaniem i odpowiada 

na potrzeby starszej części naszego społeczeństwa. 

       W ramach umowy Nr 357 zawartej w marcu 2018 r.  z Wojewodą Lubelskim                        

o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa Gmina realizowała zadanie własne w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym, kwota dotacji 86 000,00 

zł. 

         W 2018 r. Gmina realizowała projekt Eko – Energia dla Gminy Stanin – zadanie 

realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020. W ramach zadania 

dokonano dostawy i montażu instalacji solarnych w ilości 299 sztuk oraz montażu 12 instalacji 

kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych położonych na terenie Gminy 

Stanin.  Łączna wartość projektu 2.758.362,48 zł, dofinansowanie 2.100.392,20 zł.  

Gmina Stanin w 2018 r. uczestniczyła w projekcie realizowanym przez Ministerstwo 

Sportu i uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej              

w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze 

wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności – edycja 2018 na budowę czterech Otwartych 

Stref Aktywności. W ramach zadania wykonano dwa obiekty w wariancie rozszerzonym 

obejmującym budowę placu zabaw oraz siłowni napowietrznej w miejscowościach Józefów        

i Wesołówka oraz dwa obiekty w wariancie podstawowym, tj. budowa siłowni napowietrznej 

w miejscowościach Jeleniec i Gózd. Łączna wartość projektu 312.965,65 zł 
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 Gmina Stanin aplikowała o środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: 

Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu 

grantowego pn.” Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-

Wschodniej”. W wyniku czego w dniu 06.08.2018 r. została podpisana z Województwem 

Lubelskim umowa o dofinansowanie mikroprojektu kwotą 84 000,00 zł. 

W wyniku złożonego wniosku w dniu 18.05.2018 r. została podpisana przez Gminę 

Stanin z Województwem Lubelskim umowa o dofinansowanie projektu w ramach Osi 

Priorytetowej 6 Ochrona Środowiska i Efektywne Wykorzystanie Zasobów, Działanie 6.3 

Gospodarka Odpadami RPO WL na lata 2014-2020 na realizacje projektu pn.” Budowa PSZOK 

w Gminie Stanin”, całkowita wartość projektu 1 670 217,00 zł. Zakończenie rzeczowe 

planowane na 2019 r. 

Na podstawie Uchwały Nr LII/250/2018 r. Rady Gminy Stanin z dnia 21 marca 2018 r. 

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stanin, realizowany jest Program, którego celem jest 

zapobieganie bezdomności bezpańskich zwierząt oraz opieki nad nimi, promowanie 

prawidłowych postaw i zachowań człowieka, poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Została zapewniona całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych         

z udziałem zwierząt wykonywana przez lekarza weterynarii Gabinet Weterynaryjny lek. wet. 

Mariusz Dmowski, Nowa Wróblina. 

W styczniu 2018 r. podpisane zostało Porozumienie dotyczące odłowu interwencyjnego                 

i przyjęcia do schroniska bezdomnych psów ze Schroniskiem dla Bezdomnych zwierząt 

Nowodwór, w umowie określono stawkę wynagrodzenia za każde odebrane zwierzę w kwocie 

2 460,00 zł.  

7. Planowanie przestrzenne 

Podstawowym środkiem realizacji polityki przestrzennej gminy Stanin jest miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego, który z założenia powinien być jedynym skutecznym 

sposobem zarządzania przestrzenią zapewniając zrównoważenie interesu ogółu z interesami 

jednostek. Jednak jak pokazuje praktyka, często jest to w naszej gminnej rzeczywistości 

dokument, który blokuje inwestorów w realizacji planowanych inwestycji przez co hamuje 

rozwój naszego terenu i nastręcza wiele trudności mieszkańcom. 
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Na terenie gminy Stanin funkcjonuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

tylko dla miejscowości Stanin, Tuchowicz, Wesołówka, Jeleniec, uchwalony w roku 

2011.Natomiast Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

to dokument z 2001 r. Dlatego w marcu 2018 r. zostały podjęte uchwały Nr NII/247/2018              

i LII/248/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań                 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w sprawie przystąpienia do zmiany 

miejscowe planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stanin, Wesołówka, Tuchowicz                

i Jeleniec. 

Efektywne prowadzenie polityki przestrzennej ma istotny wpływ nie tylko na atrakcyjność 

wizualną czy funkcjonalną przestrzeni lokalnej, lecz pośrednio może również decydować            

o atrakcyjności gminy jako ośrodka gospodarczego, edukacyjnego, kulturalnego, turystycznego 

itp. 

Rosnące zainteresowanie nieruchomościami gruntowymi na terenie gminy Stanin 

wyraża się m. in. we wzroście ilości realizowanych wniosków o wypis i wyrys z miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. W roku 2018 wydanych zostało 24 sztuki wypisów       

i wyrysów z mpzp oraz 233 zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego i opinii dotyczących planowania przestrzennego. Wydano 108 Decyzji                      

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

W 2018 r. wydanych zostało 20 decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu podziału 

nieruchomości. 

Ponadto do zadań gminy należy numeracja porządkowa nieruchomości. Kompetencja 

ta wynika z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. W tym zakresie wydanych zostało 17 

zawiadomień o ustaleniu numeru porządkowego. 

Zainteresowanie inwestorów pozyskaniem nowych terenów oraz zmianą kierunków 

zagospodarowania wiąże się z dużą ilością zgłaszanych wniosków do Wójta o zmiany  

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego.  
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8.  Wydarzenia kulturalne, promocja gminy, komunikacja społeczna i 

działania wizerunkowe 

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy Stanin oraz zawartą w niej misją gminy i wizją 

jej rozwoju, jednym z obszarów rozwojowych strategii są działania w zakresie rozwoju 

kulturowego i fizycznego społeczeństwa oraz kształtowania szacunku do dziedzictwa i tradycji. 

Działania w tym zakresie w 2018 r. podejmowała Gminna Biblioteka Publiczna w Staninie, 

która działa jako instytucja kultury.  Gminna Biblioteka Publiczna w Staninie nie posiada filii. 

Uruchomiono natomiast osiem punktów bibliotecznych zlokalizowanych w bibliotekach 

szkolnych w miejscowościach: Jonnik, Jeleniec, Wnętrzne, Zagoździe, Zastawie, Sarnów, 

Tuchowicz oraz w Niepublicznym Przedszkolu „Bajka” w Kopinie. Rejon oddziaływania 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Staninie obejmuje obszar całej gminy.  

W bibliotece działa wypożyczalnia komputerowa oraz katalog on-line. Zainstalowano program 

biblioteczny MAK służący do obsługi księgozbioru. W 2018 roku uruchomiono akcję „Książka 

na telefon”, która skierowana jest do osób starszych, niepełnosprawnych oraz chorych. 

Prowadzona była również akcja „Oddaj książkę bibliotece”, w ramach której pozyskano 10813 

vol.   

Biblioteka organizuje spotkania autorskie i zacieśnia kontakty z Sekcją Emerytów ZNP. 

Przygotowywane są niewielkie wystawy. Aby pozyskać nowych czytelników instytucja 

organizowała wiele imprez promujących czytelnictwo skierowanych do dzieci i młodzieży: 

Odjazdowy Bibliotekarz, Noc w Bibliotece, Gminny Dzień Dziecka, Warsztaty Wielkanocne, 

Magiczny wieczór z bajkami, Wyjątkowa lekcja historii, Warsztaty Bożonarodzeniowe oraz 

lekcje biblioteczne. Ponadto biblioteka organizuje różne konkursy dla dzieci i młodzieży             

w ramach prac kulturalno – oświatowych.  

Tradycją już jest organizowanie konkursu gminnego „1 z 10” w 2018 r.  poświęcony był wiedzy 

na temat odzyskania Niepodległości przez Polskę.   

W 2018 roku zakupiono do biblioteki 985 książek na łączną wartość 8.812,00 zł. 

Księgozbiór biblioteki liczy 23.796 książek. Biblioteka pozyskała środki finansowe w ramach 

programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych” na kwotę 4812,00 zł,                  

w ramach którego zakupiono 199 książek. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Staninie zarejestrowała na koniec 2018 r. – 899 czytelników, 

którzy skorzystali z usług bibliotek. 
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          W 2018 roku w czerwcu został zorganizowany Gminny Dzień Dziecka, dzieci obejrzały 

dwa widowiska Cyrkowe Cyrku EUROPA, otrzymały słodkie upominki i bawiły się na placu 

powstałym z dmuchanych zabawek. 

        Dnia 8 lipca 2018 r.  na terenie obiektów sportowych w miejscowości Kosuty, zostało 

zorganizowane dla naszych mieszkańców wydarzenie kulturalne pn.” Dni Gminy Stanin” 

Uroczystości cieszyły się wielkim zainteresowaniem zarówno dzieci jak i starszych 

mieszkańców gminy.   

 W związku z przypadającą w ubiegłym roku 100 Rocznicą Odzyskania przez Polskę 

Niepodległości, 11 listopada 2018 r. została zorganizowana w miejscowości Tuchowicz 

specjalna uroczystość, upamiętniająca to wydarzenie oraz integrująca mieszkańców naszej 

społeczności we wspólnym świętowaniu tej niezwykłej rocznicy. 

           W nawiązaniu do promocji gospodarczej gminy oraz współpracy z przedsiębiorcami 

prowadzącymi działalność gospodarczą na naszym terenie, w 2018 r. zostało zorganizowane 

kolejne spotkanie z tymi osobami zwane Galą Przedsiębiorców. 

Promocja to proces wzajemnego oddziaływania podmiotów związanych z zasobami 

danego terenu w celu pobudzania, wspierania i inicjowania rozwoju społeczno-gospodarczego 

jednostki terytorialnej. Oddziaływanie ma na celu wywołanie zmian zarówno w ilościowych 

jak i jakościowych cechach tych jednostek oraz zachowań różnych grup społecznych, które są 

potencjalnie związane z danym obszarem.  

W ostatnich latach działania promocyjne prowadzone przez samorząd gminy Stanin to 

przede wszystkim czynności związane z komunikowaniem się jednostki terytorialnej 

z otoczeniem, w głównej mierze za pomocą mediów elektronicznych, czyli aktywnej strony 

internetowej www.stanin@stanin.pl oraz portalu społecznościowego Facebook. Narzędzie, 

jakim jest strona www, w prosty sposób umożliwia dotarcie z informacją do praktycznie 

nieograniczonego kręgu odbiorców.  Ułatwia komunikację na linii klient – urząd, dostarcza 

wiedzy na temat wydarzeń kulturalnych, ważnych dokumentów i informacji dla mieszkańców, 

oraz na bieżąco informuje odbiorców o działaniach władz samorządowych. Zamieszczane 

informacje na portalu internetowym mają charakter lokalnej gazety. Dla urozmaicenia przekazu 

medialnego z niektórych wydarzeń zamieszczane są materiały wideo. Średnia aktywność na 

stronie to ok. 128 odwiedzin dziennie. Drugie medium elektroniczne jakim jest Facebook 

umożliwia także interakcję z odbiorcą między innymi poprzez komentarze do zamieszczanych 

informacji. W 2018 roku gminą stronę na Facebook ’u codziennie obserwowało ok. 290 osób. 

http://www.stanin@stanin.pl
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W zakresie promocji i prawidłowej komunikacji z mieszkańcami w 2018 roku Urząd 

współpracował z Katolickim Radiem Podlasia oraz portalem Podlasie24. 

            W roku 2018 kontynuowano działania mające na celu propagowanie marki jaką jest 

Gmina Stanin poprzez zakup i dystrybucję gadżetów reklamowych. Zlecono produkcję 

oznakowanych logiem gminy gadżetów reklamowych, między innymi kubków ceramicznych, 

toreb i teczek papierowych oraz kalendarzy. 

9. Mienie Gminy 

Stan mienia komunalnego w Gminie Stanin na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia się 

następująco:  

Grunty: Wartość gruntów rolnych, leśnych, zabudowanych i zurbanizowanych, gruntów pod 

drogami, placami i innych o łącznej powierzchni 276,15 ha, stanowiących własność 

gminy Stanin wynosi 2 378 961,18 zł 

Budynki i lokale: Wartość budynków oraz lokali mieszkalnych i niemieszkalnych w ilości     

46 szt., stanowiących własność gminy Stanin wynosi 26 886 848,77 zł. 

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: Wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej,                 

tj. budowli, rurociągów, studni, ujęć wodnych, przepompowni, sieci wodociągowej, 

kanalizacji sanitarnej, dróg, budowli sportowych i rekreacyjnych oraz innych,         

wynosi 50 810 677,81 zł 

Maszyny, urządzenia, środki transportu i inne: Wartość maszyn, urządzeń, aparatów       

ogólnego zastosowania oraz aparatów specjalistycznych, środków transportu,             

samochodów, zestawów komputerowych, sprzętów biurowych i innych wynosi          

5 478 057, 93 zł. 

Dochód uzyskany z tytułu czynszu dzierżawnego, najmu oraz tytułu użytkowania wieczystego 

2018 r.: 

• dochód uzyskany z tytułu najmu i dzierżawy -   78 791, 49 zł 

• dochód uzyskany z tytułu użytkowania wieczystego -  2 213, 79 zł 

Dane dotyczące wielkości gruntów gminnych: 

Grunty zajęte pod pasy drogowe dróg gminnych –                              226,6297 ha 

Lasy będące własnością gminy –                                                              2,7257 ha 

Użytki rolne będące własnością gminy, które nie są wydzierżawione – 31,1846 ha 
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Grunty i budynki stanowiące własność gminy sklasyfikowane jako tereny B zabudowane                 

w tym: 

− budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez gminę (budynek 

oczyszczalni w Staninie i budynek Stacji Uzdatniania Wody w Jeleńcu) – 398,37 m2, 

− budynki pozostałe – 2762,43 m2, 

− Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez gminę – 5,7290 ha, 

− Grunty pozostałe – 5,0333 ha, 

− Nieużytki – 3,2893 ha. 

Obrót nieruchomościami gminnymi regulują przepisy zawarte w ustawie o gospodarce 

nieruchomościami i Kodeksie Cywilnym. Grunty będące własnością gminy mogą być 

przedmiotem sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, 

użytkowanie, trwały zarząd, dzierżawę lub najem.  

W 2018 roku dokonano sprzedaży działki nr 36/18 w miejscowości Jeleniec Parafii 

Katolickiej pod wezwaniem świętej Anny w Jeleńcu. Działka o powierzchni 7742 m2 

zabudowana budynkiem po byłym klasztorze z otoczeniem w zespole pobernardyńskim 

wpisanym do Rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nr A/580. Wartość 

nieruchomości zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę 

majątkowego wynosi 291600,00 zł netto w związku z udzieleniem Uchwałą Rady Gminy           

Nr XLVIII/228/2017 z dnia 24listopada 2017 r. bonifikaty 99% od ceny nieruchomości cena 

nieruchomości wyniosła 2916,00 zł netto.  

W 2018 roku zakupiono działkę Nr 574 o powierzchni 0,2645 ha w miejscowości Borowina 

pod budowę świetlicy wiejskiej za kwotę 21.255,50 zł, 

 

Tabela przedstawia zasób mieszkaniowy gminy w 2018 roku. 

Miejscowość Liczba mieszkań 

Jedlanka Osada 4 

Wnętrzne 3 

Lipniak 1 

Józefów 1 

Razem 9 

 

W 2018 r. żadne mieszkanie nie zostało sprzedane. 
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Na dzień 1 stycznia 2018 r. zaległość w opłatach za mieszkania będące w zasobach gminnych 

wyniosła 24 989,37 zł, a płatności dotyczyły 2 mieszkań. Na dzień 31 grudnia 2018 r. zaległość 

w opłatach za mieszkania będące w zasobach gminnych wyniosła 31 852,58 zł. a płatności 

dotyczyły 2 mieszkań. 

W związku z zadłużeniem zostały złożone 2 pozwy o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu 

upominawczym w kwocie 25180,14 zł wraz odsetkami ustawowymi. Następnie Gmina złożyła 

wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika. W listopadzie 2018 r. 

otrzymaliśmy postanowienie Komornika Sądowego o ustaleniu kosztów postępowania 

egzekucyjnego i umorzeniu postępowania z uwagi na bezskuteczną egzekucję. 

W 2018 r. nie wszczęto postępowań eksmisyjnych. 

W 2018 r. wydano 13 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego na ich podstawie 

wypłacono dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie 16 193,20 zł, których beneficjentami było 

72 gospodarstwa domowe.  

Na bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych oraz remonty w 2018 r. wydatkowano kwotę 

18 425,87 zł. 

10.  Zaopatrzenie w wodę  

Gmina Stanin posiada dwa ujęcia na pobór wód podziemnych zlokalizowane                     

w miejscowości Tuchowicz i Jeleniec. Woda pobierana jest dla potrzeb bytowo – 

gospodarczych mieszkańców oraz zakładów użyteczności publicznej na terenie gminy Stanin. 

Sieć wodociągowa pozostaje pod zarządem Gminy Stanin, eksploatacją zajmuje się Wydział 

Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Stanin.    

Dane liczbowe 31.12.2018 

Długość sieci wodociągowej w km 156 

Ilość przyłączy wodociągowych w szt. 2407 

          Na dzień 31.12.2018 r. Stacja Uzdatniania Wody w Tuchowiczu zaopatrywała 6 035 

mieszkańców gminy Stanin z następujących miejscowości: Aleksandrów, Anonin, Celiny 

Szlacheckie, Celiny Włościańskie, Gózd, Jedlanka Osada, Kij, Kopina, Kosuty, Lipniak, 

Niedźwiadka, Ogniwo, Stanin, Tuchowicz, Wnętrzne, Wólka Zastawska, Zagoździe oraz 

Zastawie. 

Do sieci w 2018 r. zostało podłączonych 11 nowych przyłączy wodociągowych wykonanych 

przez Wydział Gospodarki Komunalnej. Długość sieci wodociągowej podłączonej do Stacji 
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Uzdatniania Wody w Tuchowiczu wyniosła 88,5 km. 

Roczna produkcja wody w 2018 r. wyniosła - 317 720 m3, a średnia dobowa produkcja wody - 

870,47 m3. 

Natomiast Stacja Uzdatniania Wody w Jeleńcu w wodę zaopatrywała 3 861 

mieszkańców Gminy Stanin z miejscowości: Borowina, Jarczówek, Jeleniec, Jonnik, Józefów, 

Kierzków, Nowa Wróblina, Nowy Stanin, Sarnów, Sarnów osiedle, Stara Gąska, Stara Wróblina 

oraz Wesołówka. 

Długość sieci wodociągowej podłączonej do Stacji Uzdatniania Wody w Jeleńcu wyniosła w 

2018r. łącznie 67,5 km. Zostało podłączonych 15 nowych przyłączy wodociągowych 

wykonanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej. 

Roczna produkcja wody za 2018 r. wyniosła – 233 530 m3, z czego średnia dobowa produkcja 

wody za 2018 r. stanowiła – 639,81 m3. 

Ilości i wartości sprzedanej wody przedstawia poniższa tabela: 

Sprzedaż wody w 2018r. Ilość w [m3] 

Ilość sprzedanej wody 357 682,70 m3 

Roczna produkcja wody 551 250,00 m3 

Różnica pomiędzy wydobyciem a sprzedażą wody 193 567,30 m3 

 

 

Sprzedaż wody w 2018r. Wartość w [zł] 

Wartość sprzedaży wody ze Stacji Tuchowicz i Jeleniec 894 2016,75 zł 

Wartość opłaty abonamentowej 85 941,00 zł 

 

Różnica pomiędzy wydobytą a sprzedaną wodą wynosi 193 567,30 m3, przeliczając m3    

różnicy stawką obowiązującą za 1m3 wody otrzymujemy wartość 483 918,25 zł.       
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11. Gospodarka ściekowa 

         Na terenie gminy funkcjonuje jedna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Stanin, do 

której odprowadzane są ścieki bytowo – gospodarcze dopływające systemem kanalizacji oraz 

dowożone są samochodem asenizacyjnym MAN. Do gminnej kanalizacji podłączone są dwie 

miejscowości Stanin i Wesołówka, długość sieci kanalizacyjnej oraz przyłączy wynosi 8,70 km.  

Oczyszczone ścieki trafiają do wód rzeki Wilkołaka. 

Wielkość zrzutu maksymalnego dla oczyszczalni określa decyzja Starosty Łukowskiego 

ROŚ.6341.91.2015-2 z dnia 09.11.2015 r. 

 Na oczyszczalni prowadzony jest dobowy pomiar ilości odprowadzanych ścieków oraz 

rejestr zmierzonych ilości ścieków. Jakość ścieków surowych jak i oczyszczonych podlega 

systematycznej kontroli w zakresie wskaźników: BZT5, CHZTCR oraz zawiesiny ogólnej. Masa 

wytworzonych komunalnych osadów ściekowych za 2018 r wyniosła – 4,00 Mg. Powstały osad 

po oczyszczeniu ścieków oraz skratki przekazywane są do RIPOK w Adamkach k. Radzynia 

Podlaskiego. 
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Ilość i wartość sprzedaży ścieków przedstawiają poniższe tabele: 

Sprzedaż ścieków w 2018 roku Ilość w [m3] 

Ilość ścieków odprowadzonych systemem kanalizacji 22 423,20 m3 

Ilość ścieków dowiezionych samochodem 

asenizacyjnym 
9 126,50 m3 

Ilość odprowadzonych oczyszczonych ścieków przez 

Oczyszczalnię 
38 987,60 m3 

Różnica pomiędzy ilością ścieków wpływających do 

oczyszczalni a ilością ścieków odprowadzonych  
7 250,90 m3 

 

Sprzedaż ścieków w 2018 roku Wartość w [zł] 

Wartość sprzedaży z oczyszczania ścieków z kanalizacji 89 692,80 zł 

Wartość sprzedaży z oczyszczania ścieków dowożonych 36 506,00 zł 

Wartość sprzedaży (dowóz za km)  56 509,00 zł 

 

Ilość sprzedanych ścieków z podziałam na ścieki dopływając kanalizacją i ścieki dowożone 

prezentuje poniższy wykres. 
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W 2018 roku wystąpiła różnica pomiędzy ściekami dopływającymi do Oczyszczalni ścieków, 

a ściekami oczyszczonymi. Różnica kształtowała się na poziomie 7 437,90 m3. Sytuacje tą 

obrazuje wykres. 

 

 

 

12. Gospodarka odpadami komunalnymi 

Od 1 lipca 2013 r. obowiązuje nowy system gospodarki odpadami wprowadzony ustawą 

z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 

niektórych ustaw, zgodnie z którą władztwo nad odpadami wytwarzanymi na terenie gminy 

należy do samorządu. Rada Gminy Stanin postanowiła o odbieraniu odpadów komunalnych od 

nieruchomości zamieszkałych. Ustalono, że najbardziej optymalną opłatą spełniającą zasadę 

„wytwarzający płaci” za gospodarowanie odpadami będzie opłata naliczana od liczby osób 

zamieszkałych na terenie nieruchomości. Miesięczna opłata wynosiła w 2018 r. 4,00 zł/osobę, 

natomiast w przypadku nieprowadzenia segregacji odpadów – 10,00 zł/osobę. 

Wójt corocznie sporządza sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi, które przedkłada Marszałkowi Województwa i Wojewódzkiemu Inspektorowi 

Ochrony Środowiska. W 2018 roku osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 48,80%. 
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  Gmina Stanin posiada w miejscowości Niedźwiadka Punkt Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych. Na PSZOK-u przyjmowane są w każdy piątek tygodnia odpady             

z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych wyłącznie segregowane. 

Prowadzeniem PSZOK zajmują się pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej UG. 

Odpady zgromadzone w PSZOK-u odbierane są przez firmę EKOLIDER Jarosław Wyglądała 

z siedzibą LUCIN 4, 08 – 400 GARWOLIN zgodnie z umową Nr IG.272.3.2018 z dnia 18 

stycznia 2018 r.  

 Odbiorem odpadów z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych w 2018 r. na 

terenie gminy na podstawie zawartej umowy Nr IG.272.3.2018 zajmowała się firma 

EKOLIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4, 08-400 Garwolin. Wykonawca realizując umowę 

odebrał łącznie wszystkich odpadów 1 202,92 Mg. Z czego niesegregowanych odpadów 

komunalnych aż 684,98 Mg. 

Odbiór odpadów kształtował się w 2018 r.  następująco: 

Tabela przedstawia ilości odebranych odpadów od mieszkańców według kodów odpadu 

Kod 

odpadu 
Nazwa odpadu 

Ilość 

[Mg] 
% 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 684,98 56,94 

15 01 07 Opakowania ze szkła 156,21 12,98 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 89,95 7,48 

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych 

podgrupach (popiół) 
83,51 6,94 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 78,61 6,53 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 69,61 5,79 

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 18,64 1,55 

16 01 03 Zużyte opony 11,66 0,98 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 
5,26 0,44 

20 01 23 Urządzenia zawierające freony 1,48 0,12 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 1,4 0,12 

20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

1 0,08 
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17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 
0,52 0,04 

20 01 32 Przeterminowane leki 0,1 0,01 

Suma 

odpadów 

 
1 202,92 100,00% 

Diagram obrazuje ilość odebranych odpadów z podziałem na frakcje: 

 

 

 

Z powyższych danych wynika, że pomimo deklarowania przez mieszkańców segregowania 

odpadów, w 2018 roku aż 56,94 % zebranych odpadów to odpady zmieszane, czyli 

niesegregowane. Ze złożonych deklaracji wynika, że 98 % z osób fizycznych zadeklarowało 

segregowanie odpadów natomiast z osób prawnych 45 %. Należy zauważyć, że odbiór 

odpadów niesegregowanych generuje największe koszty które nie są adekwatne w stosunku do 
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opłat wnoszonych przez mieszkańców oraz złożonych deklaracji.  

Na dzień 31.12.2018 r. Urząd Gminy posiadał deklaracje złożone przez mieszkańców                       

w następujących ilościach: 

Deklaracje z nieruchomości zamieszkałych – 2 213; 

Deklaracje z nieruchomości niezamieszkałych – 78; 

                      

13. Ochrona Środowiska  

W trosce o środowisko w gminie Stanin realizowany jest „Program usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Stanin na lata 2011 - 2032” wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko, który został uchwalony przez Radę Gminy Stanin Uchwałą              

Nr VI/44/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r., 

 Głównym założeniem programu jest: bezpieczne dla zdrowia ludzi usunięcie azbestu                     

i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stanin, zdeponowanie ich na wyznaczonych 

składowiskach, unieszkodliwienie innymi metodami spełniającymi wymagania najlepszych 

dostępnych technik, wyeliminowanie ich negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi                     

i środowisko naturalne. 

  Gmina dokonuje sukcesywnie, począwszy od 2006 roku likwidacji wyrobów 

zawierających azbest. W 2018 r. w ramach realizacji projektu pt. „System gospodarowania 

odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego realizowanego przez Urząd 

Marszałkowski w Lublinie „usuniętych zostało 237,62 Mg wyrobów azbestowych od 131 

wnioskodawców z terenu naszej gminy.  

W 2018 wydano 2 zaświadczenia na sprzedaż choinek pochodzących z własnej plantacji. 

W 2018 roku przez inwestorów zostało złożone dwa wnioski. Wójt Gminy na dzień 31.12.2018 

roku w toku prowadzanego postępowania wydał dwie Decyzje o środowiskowych uwarunko-

waniach 

W 2018 r. wszelkie akty prawa miejscowego – Rozporządzenia Wojewody Lubelskiego 

oraz inne informacje dotyczące aktualnej sytuacji ASF na terenie gminy Stanin zgodnie  

z zaleceniem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łukowie były niezwłocznie wywieszane na 

tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stanin oraz umieszczane na gminnej stronie 

internetowej. Wysyłano materiały do sołtysów z prośbą o wywieszenie informacji bezpośrednio 

na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.   
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14.  Infrastruktura drogowa i transport 

Wyposażenie gminy w podstawową infrastrukturę techniczną decyduje w dużym       

stopniu o jakości życia mieszkańców i wpływa na atrakcyjność gminy. 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. długość dróg w gminie wynosiła – 183,193 km. W tym                          

z nawierzchnią bitumiczną: 77,437 km, z tłuczniową nawierzchnią – 20,691 km, drogi                 

wzmocnione żwirem i żużlem –5,580 km, drogi naturalne z gruntu rodzimego 78,795 km. 

Rok 2018 był czasem przygotowania dokumentacji celem aplikowania o dofinansowanie robót 

drogowych. Wykonane zostały modernizacje dróg gminnych w miejscowościach: 

Borowina, Kierzków, Wnętrzne na łączna kwotę 720 995,25 zł. Realizowane były również      

remonty cząstkowe dróg gminnych jak również roboty drogowe w ramach funduszu                    

sołeckiego. 

 

15. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Uprawnienia władz lokalnych w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego              

w większości przypadków koncentrują się wokół przyjętych aktów, obowiązujących przepisów 

prawa. Gmina Stanin wspiera działanie służb, które odpowiadają za bezpieczeństwo na terenie 

gminy Stanin. Na podstawie podpisanego porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji            

w Lublinie zaplanowano środki w kwocie 13.500,00 zł na dofinansowanie zakupu pojazdu 

służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Łukowie.  

Ponadto w 2018 r. zaplanowano rezerwę celową w kwocie 85.000,00 zł z przeznaczeniem na 

realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Wydatkowano kwotę 2.412,30 

zł na walkę z ASF 

Na terenie Gminy Stanin funkcjonuje 13 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych       

w następujących miejscowościach: Stanin, Tuchowicz, Gózd, Kopina, Jonnik, Jeleniec, 

Sarnów, Wnętrzne, Józefów, Zastawie, Kosuty, Kierzków, Celiny. 

Oprócz działalności stricte ratowniczej ochotnicy biorą udział w ćwiczeniach organizowanych 

przez PSP. Ponadto uczestniczą w szkoleniach i kursach podnosząc swoje kwalifikacje 

i umiejętności. Jednostki OSP współpracują także z jednostkami samorządu terytorialnego, 

Kołami Gospodyń Wiejskich oraz szkołami. Uczestniczą też w imprezach okolicznościowych 

i uroczystościach kościelnych. 
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Finansowanie jednostek OSP odbywa się bezpośrednio z budżetu gminy w formie opłat 

za bieżące wydatki lub dotacji celowych. W roku 2018 na wydatki związane z ochroną 

przeciwpożarową i strażami główne pozycje stanowią: 

− materiały i wyposażenie (zakup sprzętu, paliwo) - 31 386,21 zł, 

− umowy zlecenia dla trzech kierowców wozów bojowych – 31 957,72 zł, 

− ekwiwalent za akcje i szkolenia – 2 008,00 zł, 

− utrzymanie budynków OSP – 9 354,44 zł, 

− badania lekarskie – 2 370,00 zł, 

− pozostałe usługi (przeglądy pojazdów, polisy ubezpieczeniowe) -4 676,50 zł, 

− roboty remontowe budynku OSP w Sarnowie – 13 000,00 zł. 

 

Gmina Stanin pozyskała z Ministerstwa Sprawiedliwości dotację na drobny sprzęt ratowniczy 

(poduszki powietrzne, defibrylator, nóż do cięcia pasów, poduszki pneumatyczne, zbijak           

do szyb i inne) dla jednostki OSP w Staninie w kwocie 28 060,10 zł w tym udział gminy 1%. 

OSP w Staninie pozyskała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotację na 

zakup zestawu narzędzi hydraulicznych do tego projektu gmina dołożyła   ok. 30 000,00 zł 

16. Polityka społeczna 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie działa w oparciu o ustawę z dnia          

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w której określone są zadania Ośrodka: umożliwienie 

osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie 

samodzielnie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

Podstawowe zadanie to świadczenie pracy socjalnej. 

W gminie Stanin Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje szereg innych zadań z zakresu 

polityki społecznej, które należą do właściwości Wójta Gminy a zostały zlecone nam do 

realizacji. Są to: świadczenia rodzinne i opiekuńcze, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, 

świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia 300+, opieka nad dzieckiem i rodziną, karta 

dużej rodziny, wydawanie decyzji uprawniających do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych dla 

osób nieubezpieczonych.  Realizacja zleconych Ośrodkowi zadań znajduje odzwierciedlenie         

w budżecie. 

Wykonanie budżetu w 2018r. zamknęło się kwotą 17 290 444,50 zł.   
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Na realizację zadań z pomocy społecznej i wspierania rodziny oraz na koszty związane                   

z utrzymaniem Ośrodka wydatkowano łącznie 1 559 942,58 zł. co stanowi około 9,02% ogółu 

wydatków. 

Na zadania zlecone organowi właściwemu i przekazane przez Wójta Gminy Stanin do realizacji 

przez GOPS w Staninie wydatkowano łącznie 15 634 668,23zł, co stanowi 90,42% ogółu 

wydatków. 

Na realizację dwóch projektów: „Niesamodzielni i niepełnosprawni mają wsparcie w gminie 

Stanin” oraz „Zintegrowany system wsparcia rodziny w powiecie łukowskim” w 2018 roku 

wydatkowano łącznie 95 833,69zł, co stanowi 0,56% ogółu wydatków. 

W 2018 roku różnymi świadczeniami z pomocy społecznej objętych zostało 199 rodzin,              

w których żyło łącznie 618 osób, co stanowi 6,25% ogólnej liczby mieszkańców gminy Stanin 

(na dzień 31.12.2018 r. liczba mieszkańców gminy Stanin wyniosła 9896 osób). 

  Współpraca GOPS w Staninie z innymi instytucjami i organizacjami 

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie w ramach swojej działalności 

współpracuje z różnymi instytucjami: urzędem gminy, policją, służbą zdrowia, szkołami, 

urzędem pracy, sądem rodzinnym, kuratorami sądowymi, placówkami wychowawczo – 

opiekuńczymi, domami pomocy społecznej, kościołem katolickim, sklepami, hurtowniami, 

stowarzyszeniami, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakładem Ubezpieczeń 

Społecznych, zakładami pracy. 

  Bardzo wymierne korzyści dla mieszkańców gminy przynosi współpraca z czterema 

organizacjami pozarządowymi: Ochotnicza Straż Pożarna w Sarnowie, Klub Sportowy Bad 

Boys w Zastawiu, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Bądźmy Razem w Jeleńcu oraz 

Stowarzyszenie Integracja Pokoleń w Tuchowiczu przy realizacji Programu Operacyjnego 

Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, którego celem jest dotarcie z pomocą żywnościową do osób 

i rodzin najbardziej potrzebujących.  

We współpracy z pracownikami GOPS-u wolontariusze ze stowarzyszeń wydali w 2018 roku 

żywność dla 513 rodzin, w tym dla 1580 osób zakwalifikowanych do pomocy w formie paczek 

żywnościowych.  Wartość pobranych w 2018 roku artykułów żywnościowych przez naszych 

mieszkańców to 399 106,00 zł. Ogromne podziękowania należą się wszystkim osobom 

zaangażowanym w pozyskiwanie i wydawanie artykułów żywnościowych dla potrzebujących 

osób i rodzin.  
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17. Oświata 

Na terenie Gminy Stanin, funkcjonuje dwa Zespoły Szkół w Staninie i Tuchowiczu oraz 

5 Szkół Podstawowych. W skład zespołów wchodzą przedszkola. W 2018 r. władze gminy 

czynnie uczestniczyły w procesie podnoszenia efektywności kształcenia i rozwoju szkół,               

obejmując patronatem oraz udzielając wsparcia finansowego, organizacyjnego,                            

wizerunkowego i promocyjnego dla licznych przedsięwzięć podejmowanych przez placówki 

oświatowe. Za wysokie osiągnięcia w sporcie, wspieranie edukacji uzdolnionej   młodzieży 

poprzez organizowanie w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Stanin: zajęć 

pozalekcyjnych, turniejów, konkursów, zawodów sportowych na szczeblu co najmniej        

gminnym (Patronat Wójta Gminy Stanin, wsparcie finansowe na zakup nagród i organizację).          

Ponadto we wszystkich szkołach funkcjonują świetlice szkolne i zatrudnieni są specjaliści          

realizujący zadania w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej m.in.: logopedzi,           

psycholodzy, pedagodzy. Do szkól jest zorganizowany dowóz oraz opieka w trakcie dowożenia 

dzieci. 

W Gminie Stanin w 2018 roku funkcjonował jeden żłobek.  W Żłobku Gminnym MALUSZEK 

w Wesołówce na dzień 31.12.2018 było stworzone 60 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 

lat 3.  Placówka cieszy się wielkim powodzeniem. Pomimo uzyskania z Ministerstwa                

dofinansowania na działalność Żłobka, należy zauważyć, że prawidłowe utrzymanie tej                  

jednostki wymaga dużych nakładów finansowych. 

Finansowanie oświaty w gminie Stanin przedstawiało się następująco: 

Subwencja oświatowa w 2018 roku wynosiła 10 388 496,00 zł  

PSP Jeleniec –  715 820,00 zł 

PSP Jonnik –   424 715,00 zł 

PSP Sarnów –         1 415 359,00 zł 

PSP Zastawie –  852 303,00 zł 

PSP Zagoździe –     1 439 554,00 zł 

ZS Stanin –              3 260 979,00 zł 

ZS Tuchowicz –      1 872 839,00 zł 

SP Wnętrzne –   401 542,00 zł 

NP Kopina –       5 384,00 zł 
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Wielkość subwencji oświatowej otrzymywanej przez szkoły dla których organem 

prowadzącym jest gmina Stanin w 2018 r. wynosiła 9 981 569 zł  

Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku 

wynosiła 365 790,00 zł. 

Dotacje z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe                     

w 2018 roku to kwota 107 777,04 zł 

Dotacje z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym uczniów w 2018 roku to kwota 150649 zł 

W sumie środków zewnętrznych na realizację zdań oświatowych na terenie gminy Stanin           

w 2018 roku otrzymano 11 231 367,41 zł 

Poniższe tabele ilustrują wydatki oświatowe dla szkół, których organem prowadzącym jest 

gmina Stanin: 

Środki zewnętrzne Stan na 31.12.2018 

  

 Subwencja oświatowa 
9 981 569,00 zł 

  

 Erasmus + 
198 706,65 zł 

Projekt "o poziom wyżej Gmina Stanin stawia na edukację", czas 

realizacji projektu 01.07.2017r. do 31.12.2018r. 
426 875,72 zł 

 Zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w 

podręczniki i materiały ćwiczeniowe 
107 777,04 zł 

Dotacja na realizacje zadań własnych w zakresie wychowania 

przedszkolnego 
365 790,00 zł 

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczenia pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
150 649,00 zł 

  

 RAZEM 
11 231 367,41 zł 
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ROK 2018 

WYDATKI  17 789 257,91 zł 

DOCHODY 610 257,56 zł 

ZADANIA ZLECONE 107 777,04 zł 

DOTACJE I SUBWENCJE 10 498 008,00 zł 

PROJEKTY UNIJNE 625 582,37 zł 

DOPŁATA ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH 5 947 632,94 zł 

Do szkół dla których organem prowadzącym jest gmina Stanin w 2018 roku uczęszczało 1.031  

uczniów (szkoła podstawowa i klasy gimnazjalne) i 327 przedszkolaków. Nakłady na edukację 

statystycznego ucznia (przedszkolaka) w roku 2018 wynosiły 13 080,33 zł rocznie, w tym 

nakłady wyasygnowane przez gminę Stanin kształtują się na poziomie 4 373.25 zł. 

Wydatki na poszczególne szkoły: 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sarnowie  

ROK 2018 

WYDATKI  1 903 576,73 zł 

DOCHODY 1 610,32 zł 

ZADANIA ZLECONE 18 010,27 zł 

DOTACJE I SUBWENCJE 1 488 243,00 zł 

PROJEKTY UNIJNE 154 552,04 zł 

DOPŁATA ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH 241 161,10 zł 

Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Sarnowie uczęszcza 206 uczniów (przedszkolaków). 

Koszt edukacji jednego ucznia w PSP Sarnów wynosi 93 77.23 zł, w tym kwota wyasygnowana 

ze środków własnych gminy 1 187,99 zł.  

Zespół Szkół w Staninie 

ROK 2018 

WYDATKI  5 465 407,78 zł 

DOCHODY 308 707,85 zł 

ZADANIA ZLECONE 34 657,61 zł 

DOTACJE I SUBWENCJE 3 366 006,00 zł 

PROJEKTY UNIJNE 138 788,93 zł 

DOPŁATA ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH 1 617 247,39 zł 
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Do Zespołu Szkół w Staninie uczęszcza 436 uczniów (przedszkolaków). Koszt edukacji 

jednego ucznia w ZS Stanin wynosi 12 535,34 zł, w tym kwota wyasygnowana ze środków 

własnych gminy 3 709,28 zł.  

Zespół Szkół w Tuchowiczu 

ROK 2018 

WYDATKI  2 513 118,72 zł 

DOCHODY 141 935,12 zł 

ZADANIA ZLECONE 21 687,73 zł 

DOTACJE I SUBWENCJE 1 961 919,00 zł 

PROJEKTY UNIJNE 59 917,72 zł 

DOPŁATA ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH 327 659,15 zł 

Do Zespołu Szkół w Tuchowiczu uczęszcza 268 uczniów (przedszkolaków). Koszt edukacji 

jednego ucznia w ZS Tuchowicz wynosi 9 307.85 zł, w tym kwota wyasygnowana ze środków 

własnych gminy 1 213,55 zł.  

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagoździu 

ROK 2018 

WYDATKI  2 895 968,30 zł 

DOCHODY 64 505,13 zł 

ZADANIA ZLECONE 12 060,33 zł 

DOTACJE I SUBWENCJE 1 468 708,00 zł 

PROJEKTY UNIJNE 143 672,14 zł 

DOPŁATA ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH 1 207 022,70 zł 

Do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Grafika w Zagoździu uczęszcza 188 

uczniów (przedszkolaków). Koszt edukacji jednego ucznia w PSP Zagoździe wynosi                     

15 404,09 zł, w tym kwota wyasygnowana ze środków własnych gminy 6 420,33 zł.  
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Publiczna Szkoła Podstawowa w Zastawiu 

ROK 2018 

WYDATKI  1 394 815,02 zł 

DOCHODY 37 896,72 zł 

ZADANIA ZLECONE 9 032,25 zł 

DOTACJE I SUBWENCJE 887 935,00 zł 

PROJEKTY UNIJNE 72 355,94 zł 

DOPŁATA ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH 387 595,11 zł 

Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Zastawiu uczęszcza 107 uczniów (przedszkolaków). 

Koszt edukacji jednego ucznia w PSP Zastawie wynosi 12 914,95 zł, w tym kwota 

wyasygnowana ze środków własnych gminy 3 622,38 zł.  

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeleńcu 

ROK 2018 

WYDATKI  1 916 072,23 zł 

DOCHODY 54 734,10 zł 

ZADANIA ZLECONE 5 983,29 zł 

DOTACJE I SUBWENCJE 738 495,00 zł 

PROJEKTY UNIJNE 56 295,60 zł 

DOPŁATA ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH 1 060 564,24 zł 

Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeleńcu uczęszcza 102 uczniów (przedszkolaków). Koszt 

edukacji jednego ucznia w PSP Jeleniec wynosi 18 785,02 zł, w tym kwota wyasygnowana ze 

środków własnych gminy 10 397,69 zł.  

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jonniku 

ROK 2018 

WYDATKI  900 815,11 zł 

DOCHODY 868,32 zł 

ZADANIA ZLECONE 5 236,20 zł 

DOTACJE I SUBWENCJE 436 053,00 zł 

PROJEKTY UNIJNE 0,00 zł 

DOPŁATA ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH 458 657,59 zł 
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Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Jonniku uczęszcza 51 uczniów (przedszkolaków). Koszt 

edukacji jednego ucznia w PSP Jonnik wynosi 17 663,04 zł, w tym kwota wyasygnowana ze 

środków własnych gminy 8 993,29 zł.  

Porównując koszty edukacyjne statystycznego ucznia gminy Stanin, można zauważyć 

korelacje pomiędzy liczbą uczniów w szkole a kosztami kształcenia. Wygaszanie klas 

gimnazjalnych przełoży się na zmniejszenie liczby uczniów w czterech z siedmiu szkół dla 

których organem prowadzącym jest gmina Stanin, co za tym idzie wzrosną koszty kształcenia. 

Wydatki na edukacje przeznaczone z środków własnych przez gminę Stanin w roku 

2018 wynoszą 5 947 632,94 zł co stanowi ok. 34% wszystkich wydatków oświatowych.  

Analizując wydatki na poszczególne jednostki oświatowe, zauważyć można ze roczne koszty 

kształcenia jednego wychowanka w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco: 

a. Koszty całkowite (uwzględniając wszystkie środki finansowe) – PSP Jeleniec          

(18 785,05 zł), PSP Jonnik (176 63,04 zł), PSP Zagoździe (15 404,09 zł), PSP          

Zastawie (12 914,95 zł), ZS Stanin (12 535,34 zł), PSP Sarnów (9 377,23 zł),             

ZS Tuchowicz (9 307,85 zł); 

b. Koszty ze środków własnych gminy: PSP Jeleniec (10 397,69 zł), PSP Jonnik             

(8 993,29 zł), PSP Zagoździe (6 420,33 zł), ZS Stanin (3 709,28 zł), PSP Zastawie 

(3 622,38 zł), ZS Tuchowicz (1 213,55 zł) ;), PSP Sarnów (1 187,99 zł). 

Należy zauważyć, że od kilku lat sukcesywnie liczba dzieci uczęszczających do szkół 

zmniejsza się, natomiast liczba zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi ulega 

zwiększeniu. 

 

18. Podsumowanie 

Gmina Stanin, chcąc spełnić oczekiwania mieszkańców, musi stawić czoła trudnemu 

wyzwaniu poprawy warunków życia. Pod tym hasłem kryje się wiele zagadnień związanych           

z zamieszkiwaniem, rekreacją, infrastrukturą, dbaniem o środowisko naturalne, 

pielęgnowaniem tradycji i kultury lokalnej, stymulowaniem rozwoju społecznego, 

podniesieniem atrakcyjności gminy jako miejsca, gdzie można spędzać wolny czas. A tych 

miejsc do wypoczynku i rekreacji jest ciągle mało. Równolegle ze wzmacnianiem potencjału 

społecznego i gospodarczego gminy konieczne jest wykazanie dbałości o zasoby infrastruktury 

technicznej służącej zaspokajaniu podstawowych potrzeb mieszkańców. Potrzebne są 



Raport o stanie Gminy Stanin 

str. 57 
  

inwestycje w lokalny układ drogowy. Chodzi tutaj zarówno o bieżące utwardzanie dróg 

gruntowych, budowanie nowych dróg wewnętrznych, które są niezbędne, aby możliwy był 

dojazd do nowobudowanych posesji, remonty istniejących nawierzchni bitumicznych, ale 

również o budowę ciągów pieszo-rowerowych.  

 Gmina nie tylko przeznacza własne środki na asfaltowanie dróg gminnych, ale również 

partycypuje i angażuje się w pozyskiwanie środków na budowę chodników przy drogach, które 

nie są w jej zarządzie – droga wojewódzka 807.  

Temat dróg gminnych nie jest już tematem wiodącym na zebraniach wiejskich, mieszkańcy 

zgłaszają jako pilną potrzebę budowę i remonty świetlic wiejskich i właśnie ten zakres był 

przedmiotem składanych wniosków o dofinansowanie z planowanym terminem realizacji            

w latach następnych. 

Roku 2018 nie należy oceniać wyłącznie przez pryzmat wykonanych zadań, ale również 

należy postrzegać jako początek kolejnych projektów i inwestycji, bowiem wykonano w nim 

nowe projekty na kolejne lata.  Staramy się działać w taki sposób, aby realizacja rozwoju gminy 

oparta była na środkach pochodzących ze źródeł zewnętrznych. 

Wyzwania gminy Stanin są duże, ponieważ oczekiwania mieszkańców są coraz większe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


