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Gmina  w  skrócie: 
 
Liczba mieszkańców: 7643 osoby 

Liczba sołectw / miejscowości:  24 

Powierzchnia: 141 km2 

Ilość podmiotów gospodarczych – 352 (46 Nowych) 

Największa inwestycja:  

zakup i montaż instalacji solarnych (419 szt.) w ramach RPO WL  4 331 214,00 zł  (dotacja 3 

400 922,45 zł ) 

Budżet   gminy: 37.5 mln zł 

Fundusz Sołecki: 460 022,13 zł  

MAJATEK: 

Grunty 36,7727 ha, 132 działki, wartość 728 015,23 zł 

Budowle: 15 430 808,52 zł 

Budowle infrastruktura: 34 986 473,35 zł 

(wodociągi, kanalizacja, drogi, oświetlenie, place zabaw)  

OŚWIATA:  

7 szkół,  

1 przedszkole 

116 nauczycieli,  

755 uczniów, w tym 275 przedszkolaków,  

70 oddziałów szkolnych i przedszkolnych 

Budżet 2018 
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Urząd Gminy Trzebieszów. 
Liczba pracowników: 29 etaty, 1 etat sezonowy (palacz) – 6 miesięcy,  

4 etaty okresowe (prace publiczne) – 8 miesięcy 

Korespondencja – wpłynęło 4616 pism 

Wydano 9397 decyzji. 

 

  

Ilość decyzji wydany w roku 2018 

 

 W 2018 r. wydano łącznie 5.030 decyzji podatkowych oraz 390 postanowień o wszczęciu 

postępowań podatkowych. Ponadto wydanych zostało 29 decyzji przyznających pomoc 

publiczną  

 zwrot podatku akcyzowego 840  

 500 + 697 

 300 + 648 

 zasiłek rodzinny 564 

 Upomnienia 506 

 Postanowienia 390 

 zasiłek pielęgnacyjny 172 
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 Warunki zabudowy 120 

 becikowe 101 

 tytuły wykonawcze 63 

 zaświadczenie o usunięciu drzewa 56 

 świadczenia pielęgnacyjne 41 

 decyzji przyznających pomoc publiczną 29 

 decyzje przyznające pomoc publiczną 29 drogowe 25 

 Alimentacyjne 24 

 świadczenia rodzicielskie 16 

 Specjalny zasiłek opiekuńczy 13 usunięcie drzewa 11 

 decyzje celu publicznego 9 Alkoholowe 7 

 Decyzje środowiskowe 5 

 Meldunkowe 4 

 Dane osobowe 1 Zasiłek dla opiekuna 1 

 

Ludność (wg GUS/USC)  
 

2015 2016 2017 2018 

7457 7437 7442 7643  

w tym 3746 kobiet 

 

Liczba ludności w podziale wg miejscowości: 

Celiny - 676 

Dębowica - 538 

Dębowierzchy - 212 

Gołowierzchy - 288 

Jakusze -184 

Karwów - 431 

Kurów -191 

Leszczanka - 272 

Mikłusy - 194 

Nurzyna - 377 

Płudy - 55 

Popławy-Rogale - 331 

Szaniawy-Matysy - 458 

Szaniawy-Poniaty - 628 

Świercze - 75 

Trzebieszów - 580 
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Trzebieszów Drugi - 492  

Trzebieszów-Kolonia - 379  

Trzebieszów Pierwszy - 260  

Wierzejki - 229 

Wólka Konopna -142 

Wylany - 126 

Zaolszynie - 237 

Zembry - 279 

 
 

Ewidencja ludności i dowody osobiste. 

W roku 2018 dokonano 1726 różnych czynności: 

 Wydawanie dowodów osobistych – 696 

 Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt czasowy i stały, zgłoszenia 

powrotu z pobytu czasowego – 270 

 Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, 

rejestru dowodów osobistych – 222 

 Usuwanie niezgodności – 218 

 Nadanie lub zmiana numeru PESEL – 161 

 Udostępnianie danych: z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, z 

rejestru dowodów osobistych – 63 

 Decyzje w sprawach meldunkowych – 4 

 Wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych – 1 Unieważnianie 

dowodu osobistego – 41 

 Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego- 50 

 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Wydawanie zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych – 1 

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 23 

Wydawanie decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 7 

 

Urząd Stanu Cywilnego. 

W 2018 dokonano 1300 czynności : 

 Migracja aktów do SRP- 398 

 Wydane odpisy aktów stanu cywilnego- 329 

 Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego- 341 

 Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego- 96 

 Akty małżeństwa – 48 
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 Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń -38 

 Akty zgonu – 30 

 Czynności materialno- techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie skutkujące 

sporządzeniem aktu stanu cywilnego- 14 

 Akty urodzeń – 6 

 

Rada Gminy Trzebieszów. 

12 sesji (9 sesji – poprzednia kadencja, 3 sesje – obecna kadencja).  

Podczas sesji Rada podjęła 47 uchwał (2 uchwały zostały uchylone w części). 

Komisja Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej obradowała 9 razy (6 –krotnie 

- w poprzednim składzie i 3 razy w obecnym składzie)  

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zebrała się dwukrotnie 

Komisja Rewizyjna – dwukrotnie oraz Komisja Samorządu, Prawa i Porządku Publicznego 

zebrała się w ubiegłym roku jeden raz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raport o stanie Gminy Trzebieszów za 2018 rok 

maj 2019 

str. 8 
 

Podatki. 

 
 

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny  – osoby fizyczne. 

 

Na terenie tutejszej gminy w 2018 r. występowało 4.844 jednostek wymiarowych, natomiast 

wszystkich podatników było 5.823.  

Łączna liczba gospodarstw rolnych wynosiła 3.657, jednak każdego roku są one 

zróżnicowane według powierzchni.  

 

W 2018 r. najwięcej jednostek było w przedziale  

od 0,00 ha do 0,99 ha – 1.233 oraz  

od 1,0 do 1,99 ha - 762.  

Kolejne przedziały od 2,0 do 2,99 ha stanowiło 436 jednostek;  

od 3,0 do 4,99 ha – 464 jednostek;  

od 5,0 do 6,99 ha – 251 jednostek;  

od 7,0 do 9,99 ha – 218 jednostek;  

od 10,00 do 19,99ha – 237 jednostek;  

natomiast powyżej 20,00 ha było 56 jednostek. 
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W 2018 roku dokonano przypisu podatku w łącznej kwocie 1 217 934,57 zł. Kwota ta stanowi 

składową trzech czynników tj. podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku 

leśnego. Podatnicy dokonali wpłat na kwotę 1 134 455,82 zł, w związku z czym saldo 

końcowe na koniec roku, zawierające zarówno zaległości, jak i nadpłaty,  wynosiło 83 478,75 

zł. 

 

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - osoby prawne. 

Osoby prawne, jednostki organizacyjne i spółki nieposiadające osobowości prawnej mają 

obowiązek złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny  i leśny. Takim sposobem 

opodatkowania objęto 76 jednostek wymiarowych na łączną kwotę 751 894,30 zł. 

Podatnicy dokonali wpłat należnego podatku w kwocie 751 227,50 zł w tym 

669 000 zł wpłaca 3 podatników 

ZM Wierzejki 255 000 zł 

PGE Dystrybucja 228 000 zł  

ORANGE POLSKA 186 000 zł 

Saldo końcowe: 636,80 zł  
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Podatek od środków transportowych. 

 
Podatkiem od środków transportowych na terenie tutejszej gminy objętych jest  

110 przedsiębiorców. 

W 2018 roku opodatkowaniu podlegało 790 środków transportowych,  

z czego 307 stanowiły ciągniki siodłowe, 401 naczepy, a 82 samochody ciężarowe 

zróżnicowane pod względem DMC. 

 

Przypis podatku za w/w pojazdy wynosił 1 055 370,80 zł, z czego wpłaconych zostało 984 

395,45zł. Saldo końcowe w kwocie 70 975,35 zł stanowiły należności w kwocie 7 246,00 zł, 

nadpłaty w kwocie 2 031,10 zł i zaległości w kwocie 65 760,45 zł. 

 

Opłata za gospodarowanie odpadami. 

 
Opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec 2018 roku objętych było 6 238 

mieszkańców. Przekłada się to na liczbę deklaracji, których złożono 1780. Selektywną zbiórkę 

odpadów zadeklarowano aż w 1 777 nieruchomościach. 

Przypis opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniósł 360 954,55 zł, 

z czego wpłat dokonano na kwotę  337 140,15zł. 

Saldo końcowe to  23 814,40zł. 
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Działalność gospodarcza. 

 
Ilość podmiotów na dzień 31.12.2018  - 352 podmiotów 

w tym: działalność zawieszona – 18 podmiotów 

w tym działalność prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych – 8 podmiotów 

NOWYCH 46 / ZLIKWIDOWANO 22 podmiotów 

KRAJOWY REJSTR SĄDOWY: 13 podmiotów 

 

PODZIAŁ WG RODZAJU. 

Transport drogowy towarów  -  147 

Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych  - 82 

Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – 68 

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, 

napojów i wyrobów tytoniowych  -   45 

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet -  39 

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną -  29 

Wykonywanie instalacji elektrycznych – 26 

Naprawa i konserwacja maszyn  - 22 

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne -  21 
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Świadczenia rodzinne. 
 

Fundusz alimentacyjny 

Wpłynęły: 22 wnioski 

Wydano: 24 decyzje 

Wypłacono: 154.400 zł 

Kwota należności odzyskanych w 2018 r. od dłużników alimentacyjnych: 46.250,96 zł 

Zasiłek dla opiekuna 

Wydano: 1 decyzję 

Wypłacono: 6.440 zł 

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku 

Wpłynęło: 514 wniosków 

Wydano: 564 decyzje 

Wypłacono: 1.801.750 zł  

Zasiłek pielęgnacyjny 

Wpłynęło: 46 wniosków 

Wydano: 172 decyzje 

Wypłacono: 271.657 zł 

Świadczenie pielęgnacyjne 

Wpłynęło: 9 wniosków 

Wydano: 41 decyzji 

Wypłacono: 570.122 zł 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 

Wpłynęło: 12 wniosków 

Wydano: 13 decyzji 

Wypłacono: 50.080 zł 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe) 

Wpłynęły: 103 wnioski 

Wydano: 101 decyzji 

Wypłacono: 101.000 zł 

Świadczenie rodzicielskie 

Wpłynęło: 17 wniosków 

Wydano: 16 decyzji 

Wypłacono: 172.732 zł 

 

Łącznie w 2018 r. wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę: 2.967.341 zł 
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Współpraca z III sektorem. 
 

PODMIOTY ZAREJESTROWANE W KRS 

Numer Nazwa Miejscowość 

48816 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W TRZEBIESZOWIE TRZEBIESZÓW DRUGI 

52564 
FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU ZAKŁADÓW OPIEKI 
ZDROWOTNEJ 

ZEMBRY 

53195 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KUROWIE KURÓW 

55267 
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SZANIAWACH 
MATYSACH 

SZANIAWY MATYSY 
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57761 
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W POPŁAWACH-
ROGALACH 

POPŁAWY 

63089 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIERZEJKACH WIERZEJKI 

69386 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZEMBRACH ZEMBRY 

95407 KLUB SPORTOWY "LESOVIA TRZEBIESZÓW" TRZEBIESZÓW DRUGI 

99904 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W NURZYNIE NURZYNA 

251350 
ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW 
SAMORZĄDOWYCH GMINY TRZEBIESZÓW 

TRZEBIESZÓW II 

319287 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KARWOWIE KARWÓW 

386942 STOWARZYSZENIE "RAZEM DLA MATYS" W LIKWIDACJI SZANIAWY MATYSY 

389950 STOWARZYSZENIE KOBIET AKTYWNYCH "JAKUSZANKI" JAKUSZE 

406779 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WYLANACH WYLANY 

406791 
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SZANIAWACH - 
PONIATACH 

SZANIAWY - PONIATY 

463515 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CELINACH CELINY 

483410 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GOŁOWIERZACH GOŁOWIERZCHY 

565146 KÓŁKO ROLNICZE W GOŁOWIERZCHACH GOŁOWIERZCHY 

591328 STOWARZYSZENIE "SZANIAWY RAZEM" SZANIAWY-PONIATY 

596400 KÓŁKO ROLNICZE W ZAOLSZYNIU ZAOLSZYNIE 

602726 NASZA GMINA TRZEBIESZÓW TRZEBIESZÓW DRUGI 
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657617 STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH TRZECIAK TRZEBIESZÓW 

670718 STOWARZYSZENIE KGW KOBIETY Z PASJĄ CELINY 

 

REJESTR STAROSTY ŁUKOWSKIEGO  
UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH 

Uczniowski Klub Sportowy ,,Krzna" przy Szkole Podstawowej w 
Trzebieszowie 

Trzebieszów Drugi 

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ,,Promyk" przy SP w Celinach Celiny 

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ,,Dębowica" przy SP w Dębowicy Dębowica 

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ,,Gimuś" przy Pub. Gim. w 
Dębowicy 

Dębowica 

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ,,Start" przy Pub. Gim. w 
Trzebieszowie 

Trzebieszów Drugi 

Uczniowski Klub Sportowy ,,Omega" przy SP w Szaniawach Szniawy-Matysy 

 

 

REJESTR ARIMR KÓŁ  GOSPODYŃ WIEJSKICH 

Nr 0611090002  
Koło Gospodyń Wiejskich 
 w Wólce Konopnej 

Wólka Konopna 39 21-404 Trzebieszów Chromińska Maria-przewodnicząca,  
Krasuska Sylwia-zastępca 
przewodniczącego,  
Dziewulska Anna-członek zarządu 

 

Nr 0611090002 
Koło Gospodyń Wiejskich 
 w Trzebieszowie Drugim 

Trzebieszów Drugi 31 
21-404 Trzebieszów 

Szekalis Halina-przewodnicząca, 
Antonowicz Teresa-zastępca 
przewodniczącego, Makosz Edyta, 
członek zarządu 

 

Nr 0611090003 Trzebieszów-Kolonia 16 21-404  Gruchała Ewa-prezes,  
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Koło Gospodyń Wiejskich 
 w Trzebieszowie Kolonia 
"Pasjonatki" 

Trzebieszów Kryńska Sylwia-zastępca prezesa, 
Małycha Ewelina-skarbnik, 
Grochowska Magdalena-członek 
zarządu, Śledź Anna-członek 
Zarządu 

Nr 0611090004  
Koło Gospodyń Wiejskich 
 w Szaniawach-Matysach 

Szaniawy-Matysy 80  Szczygielska Anna-przewodnicząca,  
Nurzyńska Jolanta-zastępca 
przewodniczącego,  
Modrzewska Agata-członek zarządu 

 

Nr 0611090005  
Koło Gospodyń Wiejskich 
w Nurzynie 

Nurzyna 45 B  Czerska Dorota-przewodnicząca, 
Korniak Bernarda-
wiceprzewodnicząca,  
Korniak Marta-sekretarz, Kowalska 
Justyna-skarbnik 
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Inicjatywy lokalne.  

Jest to określona forma współpracy władz Gminy z jej mieszkańcami, w celu wspólnego 
realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. 

Nowość wprowadzona do ustawy o pożytku publicznym polega na tym, że w ramach 
inicjatywy lokalnej mieszkańcy przychodzą nie tylko z pomysłem na realizację konkretnego 
przedsięwzięcia, ale deklarują współudział w jego realizacji. Współudział może polegać na 
świadczeniu pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych. Świadczeniem 
pieniężnym są wpłaty na rachunek gminy, które będą przeznaczone na realizację danego 
przedsięwzięcia. Świadczeniem rzeczowym może być na przykład dokumentacja budowlana 
wykonana na zlecenie mieszkańców, która posłuży gminie do zrealizowania inwestycji, 
nagrody w konkursie podczas festynu, ławki do parku, zakupione przez inicjatorów. 
Inicjatywa lokalna jest realizowana w Gminie Trzebieszów od 2015 roku. 

W roku 2018 zrealizowano 16 inicjatyw na łączną kwotę: 23100 zł. Był to m.in. takie inicjatyw 
jak:  

Wypoczynek letni dorosłych z terenu Gminy Trzebieszów 
Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Trzebieszów 
100-lecie Szkoły w 100-lecie Niepodległości Polski 
Dzień Sportu - Obchody 600-lecia Trzebieszowa 
Impreza Integracyjna z okacji "Setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę" 

Gmina Trzebieszów Gra w Rugby 

Poznajemy pomnik Historii - Sandomierz na 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez 

Rzeczypospolita Niepodległości 

Wycieczka Ojców-Wieliczka-Kraków 

Spotkanie opłatkowe w Szaniawach-Matysach 
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Przetargi. 
1. Budowa świetlicy wiejskiej  w miejscowości Dębowica –  etap I: stan surowy. 255 790,96 zł 

brutto (wartość dotychczas poniesionych kosztów - 331 113,69 zł) 

 

2. Dostawa używanej równiarki drogowej wraz z finansowaniem w formie leasingu. 

337.096,13 zł brutto  

 

3. Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Trzebieszów oraz jej jednostek organizacyjnych 

214 292,54 zł.  

 

4. Dostawa oleju opałowego do jednostek oświatowych i organizacyjnych na terenie Gminy 

Trzebieszów w sezonie grzewczym 2018/2019  266 676,30 zł 

 

5. Dostawa węgla kostki (60t), ekogroszku (90t), miału węglowego(160t) do Urzędu Gminy 

w Trzebieszowie Drugim, Ośrodka Zdrowia  w Zembrach, budynku Pawilonu Handlowego  

w Trzebieszowie Drugim oraz placówek oświatowych na terenie Gminy Trzebieszów 

w sezonie grzewczym 2018/2019 180 547,29 zł. 

 

6. Przebudowa drogi gminnej 102316L, 102318L i 102328L w miejscowości Karwów, Gmina 

Trzebieszów, Oferta najtańsza: cena brutto oferty: 1 266 900,00 zł – (umowa podpisana             

w 2019 r.) 

 

7. Zakup samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP w Nurzynie, 

Oferta najtańsza: cena brutto oferty: 290 280,00 zł 

 

8. Kompleksowe ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Trzebieszów wraz 

z jednostkami organizacyjnymi oraz Zakładu Gospodarki  Komunalnej w Trzebieszowie  na 

lata 2019-2021 Część I: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz 

ubezpieczenie członków straży pożarnej 74 759,00 zł brutto 

Część II: ubezpieczenie komunikacyjne 49 770,00 zł brutto 
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Inwestycje. 

 
Przedmiotem projektu był zakup i montaż instalacji solarnych (419 szt.) do produkcji energii 

cieplnej z promieniowania słonecznego w celu podgrzewania ciepłej wody użytkowej 

w gospodarstwach domowych. Projekt został dofinansowany z  Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego. 

Wartość projektu wyniosła 4 368 114,00 zł   

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego  3 158 448,52 zł 
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BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĘBOWICY 

WARTOŚĆ ROBÓT  331 113,69 zł 
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BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WÓLCE KONOPNEJ 

WARTOŚĆ ROBÓT W 2018 - 120 729,39 zł 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ – 249 978,07 ZŁ 

 

 
ROZBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PŁUDACH 

WARTOŚĆ ROBÓT W 2018 - 44 143,46 zł, CAŁKOWITA WARTOŚĆ – 133 078,98 ZŁ 
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MODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TRZEBIESZOWIE-KOLONII 

WARTOŚĆ ROBÓT W 2018 - 68 842,86 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ – 143 353,20 ZŁ 

 

 

 

 

 

Remont dróg gminnych w miejscowościach: 

NURZYNA, CELINY, KARWÓW, SZANIAWY-MATYSY, KARWÓW-NURZYNA, GOŁOWIERZCHY, 

KURÓW, MIKŁUSY, POPŁAWY-ROGALE, TRZEBIESZÓW DRUGI 

Wartość robót w 2018 roku 584 524,19 zł 

 

Łączna długość wyremontowanych dróg systemem gospodarczym z tłucznia - betonu 

łamanego na geowłókninie wynosi ok. 6,20 KM 

Szacunkowa wartość 1 m2 drogi wynosi  ok. 25 zł 
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Fundusz  Sołecki  na  2018 r. 
Fundusz sołecki –  to od 4 lat środki wyodrębnione z budżetu gminy Trzebieszów, 
zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców, które 
wybierają sami mieszkańcy. Fundusz Sołecki działa od 2009. Jednak dopiero od 2015 
funkcjonuje w naszej gminie.  Dzięki temu, od 4 lat Budżet Państwa zwraca nam  corocznie 
środki w wysokości ok. 100 tys. zł. Jest to ogromna korzyść dla nas, jako gminy.  

Lp. Sołectwo Nazwa zadania do realizacji Rozdział Paragra
f 

Plan 
wydatków  

Uwagi 

1. Celiny Modernizacja dróg 60016 4300  32 365,22 § 6050 
27.09.18 

2. Dębowica Budowa świetlicy 92109 6050  27 303,54  

3. Dębowierzchy Ułożenie kostki brukowej 92109              
4300 

15 000,32  

4. Gołowierzchy Remont strażnicy OSP 75412 4270 17 734,37  

5. Jakusze Remont  dróg 60016 4270 14 446,12  

6. Karwów Remont strażnicy OSP 75412 4270 23 387,20  

7. Kurów Remont drogi  60016              
4270 

14 741,69  

8. Leszczanka Remont drogi 60016 4270 17 549,64  

9. Mikłusy Budowa świetlicy wiejskiej 92109 6050 14 852,53  

10. Nurzyna Odwodnienie drogi  gmin. 60016 4300  21 650,71  

11. Płudy Modernizacja świetlicy 92109 6050   9 421,38  

12. Popławy-Rogale Modernizacja  strażnicy OSP 75412 4270 19 323,07  

13. Szaniawy Matysy Remont  drogi 60016 4270 25 049,79  

14. Szaniawy 
Poniaty 

Remont strażnicy  75412 4270 30 628,73  

15. Świercze Zagospodarowanie terenu 92195 4300  10 123,37  

16. Trzebieszów Remont oświetl. ulicznego 
Remont  drogi 

90015 
60016 

4300 
4270 

18 448,88 
10 000,00 

 

17. Trzebieszów 
Drugi 

 Budowa świetlicy 92109 6050 25 567,05  

18. Trzebieszów 
Pierwszy 

Utwardzenie palcu za świetlicą 
kostką brukową 

92109 4300 16 662,92  

19. Trzebieszów 
Kolonia 

Modernizacja świetlicy 92109 6050 21 244,30  

20. Wierzejki Modernizacja strażnicy OSP 75412 6050 15 702,31 
 

 

21. Wólka Konopna Budowa świetlicy 92109 6050  12 561,84  

22. Wylany Budowa siłowni przestrzen. 92195 4300  12 007,65 
 

 

23. Zaolszynie Remont drogi 60016 4270  16 219,56  

24. Zembry Utwardzenie placu 92109 4300  18 029,94  

   Razem   460 022,13  
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Gminny zasób nieruchomości. 

 
Łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Trzebieszów wynosi 36,7727 
ha, co stanowi 132 działki ewidencyjne o wartości 728 015,23 zł 
 
Łączna wartość budynków stanowiących własność Gminy Trzebieszów wynosi 15 430 808,52 
zł 
 
Łączna wartość budowli (wodociągi, kanalizacja, drogi, oświetlenie uliczne, place zabaw) 
stanowiących własność Gminy Trzebieszów wynosi  34 986 473,35 zł 
 
W 2018 roku zasób nieruchomości zwiększył się o  17 działek ewidencyjnych o łącznej 
powierzchni 4,6325 ha 
 
W 2018 roku w wyniku komunalizacji uregulowano własność następujących działek: 
1) 35/5, 35/6 Trzebieszów Drugi – gminne przedszkole  
2) 148 Świercze – zbiornik wodny w centrum wsi  
3) 165, 225, 226, 322 Dębowica – zbiornik wodny, fontanna, nieużytek przy drodze 
wojewódzkiej 
4) 245, 327, 328, 240, 461, 644, 204 Jakusze – świetlica wiejska, działki rolne 
 
W 2018 roku w wyniku stwierdzenia zasiedzenia przez sąd uregulowano własności 
następujących działek: 
1) 615/5, 615/6 Leszczanka – świetlica wiejska 
2) 297/3, 298/3 Nurzyna – teren po byłej zlewni mleka 
 
W 2018 roku w ramach umowy kupna-sprzedaży  gmina nabyła następujące działki: 
1) 481/2 Gołowierzchy – sklep obok strażnicy OSP – cena 25 548,00 zł 
2) 171 Trzebieszów Drugi – budynek usługowy (Jedynka), budynek magazynowy oraz 
piekarnia – 369 601,00 zł   
3) 33/2 Trzebieszów Drugi – poszerzenie pasa drogowego – darowizna od SPZOZ Łuków 
 
W 2018 roku uregulowano własność drogi w miejscowości Mikłusy – działka o nr 178/1  
o powierzchni 0,0371 ha.  
 
W 2018 roku sprzedano działkę o nr 194/5 położoną w miejscowości Wólka Konopna 
za kwotę 36 360,00 zł 
Na przedmiotowej działce znajduje się zdewastowany budynek po byłej zlewni mleka.  
 
Działkę sprzedano na wniosek mieszkańców tej miejscowości a pozyskaną kwotę 
przeznaczono na budowę nowej świetlicy.   
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Ochrona przeciwpożarowa. 
Dane organizacyjne: 
Na terenie gminy Trzebieszów działa 12 jednostek terenowych, w skład których wchodzą: 
Najstarsza jednostka – OSP Trzebieszów, powstała w 1916 r.,  
a najmłodsza  - OSP w Karwowie, zawiązała się 31 lipca 2008 roku 

 
 

Lp.  Jednostka  TYP  Opis  

1  OSP Celiny  TYP S 1  
 

2  OSP Gołowierzchy  TYP S 1  
 

3  OSP Karwów  TYP S 1  
 

4  OSP Kurów  TYP S 1  
 

5  OSP Nurzyna  TYP S 1  
 

6  OSP Popławy-Rogale  TYP S 1  
 

7  OSP Szaniawy-Matysy  TYP S 1  
 

8  OSP Szaniawy-Poniaty  TYP S 1  
 

9  OSP Trzebieszów  TYP S 2  KSRG  

10  OSP Wierzejki  TYP S 2  KSRG  

11  OSP Wylany  TYP S 1  
 

12  OSP Zembry  TYP S 1  
 

 
1. Spośród wymienionych jednostek OSP wszystkie są zarejestrowane w KRS i mają nadany 

NIP. 

2. Sztandar posiada 9 jednostek OSP: 

• Trzebieszów – 1962 r. 

• Nurzyna – 1976 r. 

• Wierzejki – 1992 r. 

• Popławy-Rogale – 1993 r. 

• Zembry – 1994 r. 

• Szaniawy-Matysy – 1999 r. 

• Karwów – 2010 r.  

• Celiny – 2013 r. 

• Szaniawy-Poniaty – 2017 r. 
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Ćwiczenia Zgrywające Służb Ratowniczych:  

 W dniu 28 września 2018 roku w miejscowości Trzebieszów Drugi, odbyły się Ćwiczenia 

Zgrywające Służb Ratowniczych z udziałem jednostek OSP z terenu Gminy Trzebieszów. 
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Dnia 24 czerwca 2018 r. przeprowadzone zostały Wojewódzkie Zawody Sportowo -

Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych w Krasnymstawie.  

Udział wzięło 37 drużyn, w tym 22 drużyny męskie i 15 kobiecych.  

   

Powiat Łukowski reprezentowała jednostka OSP Karwów, która zajęła V miejsce, wcześniej 

zajmując I miejsce w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych OSP.  

Wyposażenie jednostek OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze:  

 Na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych znajduje się 15 pojazdów 

pożarniczych: 

Ciężkie – 1 szt., w tym:  Volvo - (OSP Celiny), 

Średnie – 6 szt., w tym: IVECO – (OSP Wierzejki),  DAF – (OSP Popławy-Rogale), Magirus-

Deutz – (OSP Zembry), MERCEDES ATEGO – 1 (OSP Trzebieszów), SCANIA – (OSP Karwów), 

SCANIA P93 – (OSP Kurów). 

Lekkie – 7 szt., w tym: Lublin – (OSP Szaniawy-Matysy), Ford - (OSP Nurzyna), Volkswagen - 

(OSP Szaniawy-Poniaty), Opel Vivaro – 2 (OSP Wylany, OSP Gołowierzchy), Renault – (OSP 

Trzebieszów), IVECO Daily (OSP Nurzyna), Nissan NAVARA (OSP Wierzejki). 

Wyposażenie jednostek OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze:  
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W 2018 roku został zakupiony samochód IVECO DAILY przez jednostkę   OSP Nurzyna za 

całkowitą kwotę 290 280 zł: - w tym dofinansowanie z Gminy Trzebieszów  (30 000 zł). 

 
Wyposażenie jednostek OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze:  

Jednostka OSP Kurów nabyła SCANIE P93 za całkowitą kwotę   52 767  zł: w tym 

dofinansowanie z Gminy Trzebieszów (30 000 zł) - w tym dofinansowanie z Gminy 

Trzebieszów (30 000 zł). 
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 Wyposażenie jednostek OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze:  

Jednostka OSP Wierzejki nabyła Nissana Navarę  

 
 

Fundusz Sprawiedliwości:  

W dniu 09 października 2018 roku w miejscowości Trzebieszów Drugi, odbyło się przekazanie 

sprzętu przez Mirosława Szekalis – Wójta Gminy Trzebieszów pochodzącego z Funduszu 

Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, 

którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości z udziałem jednostek OSP z terenu 

Gminy Trzebieszów.  
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Sprzęt otrzymały wszystkie 12 jednostek z terenu Gminy Trzebieszów: 

• 2 defibrylatory dla jednostek KSRG (OSP Trzebieszów, OSP Wierzejki) 

• 3 torby ratownicze (zestawy PSP-R1) – (OSP Szaniawy-Poniaty,  OSP Karwów, OSP Zembry), 

• 7 torby ratownicze (zestawy R1) – (OSP Celiny, OSP Gołowierzchy, OSP Popławy-Rogale, OSP 

Nurzyna, OSP Kurów, OSP Wylany,  OSP Szaniawy-Matysy), 

• 7 noszy typu deska ortopedyczna ze stabilizacją głowy i kompletem pasów - (OSP Celiny, 

OSP Gołowierzchy, OSP Popławy-Rogale, OSP Nurzyna, OSP Kurów, OSP Wylany, OSP 

Szaniawy-Matysy), 

• 12 noży do pasów bezpieczeństwa – (OSP Trzebieszów, OSP Wierzejki,  OSP Karwów, OSP 

Szaniawy-Poniaty, OSP Zembry, OSP Celiny, OSP Gołowierzchy, OSP Nurzyna, OSP Popławy-

Rogale, OSP Kurów, OSP Wylany, OSP Szaniawy-Matysy), 

• 7 zbijaków do szyb hartowanych – (OSP Celiny, OSP Gołowierzchy, OSP Popławy-Rogale, 

OSP Nurzyna, OSP Kurów, OSP Wylany, OSP Szaniawy-Matysy). 
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Wyjazdy do zdarzeń w 2018 roku:  

  

Łącznie 62 zdarzenia w tym 22 pożary, 40 miejscowe zagrożenia. 

Wyjazdy jednostek OSP z terenu Gminy Trzebieszów w 2018 roku:  

OSP Trzebieszów – 29 wyjazdów w tym 14 pożarów, 

OSP Wierzejki – 18 wyjazdów w tym 9 pożarów, 

OSP Celiny – 11 wyjazdów w tym 8 pożarów, 

OSP Szaniawy-Poniaty – 9 wyjazdów w tym 8 pożarów, 

OSP Popławy-Rogale – 5 wyjazdów w tym 5 pożarów, 

OSP Karwów – 4 wyjazdy w tym 2 pożary, 

OSP Zembry – 2 wyjazdy w tym 1 pożar, 

OSP Nurzyna – 1 wyjazd w tym 1 pożar, 

OSP Gołowierzchy – 1 wyjazd w tym 1 pożar, 

OSP Kurów – 1 wyjazd w tym 0 pożarów, 

OSP Szaniawy-Matysy – 0 wyjazdów, 

OSP Wylany – 0 wyjazdów. 
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Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Trzebieszowie. 
 

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Trzebieszowie jest jednostką budżetową nie 

posiadającą osobowości prawnej,  realizującą zadania w zakresie wspólnej obsługi 

finansowej, administracyjnej i organizacyjnej jednostek oświatowych z terenu Gminy 

Trzebieszów. Działa od 1982 r.  W związku ze zmianą przepisów, dotyczących podstawy 

prawnej -  na podstawie art. 10a pkt. 1 i 2 oraz art. 10b ustawy z dnia 8 marca 1990 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 5 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.poz. 885, z późn. zm) 

uchwałą Nr XVI/135/16 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych z dniem 1 stycznia 2017 r.  jednostki oświatowe 

Gminy Trzebieszów są obsługiwane w ramach wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej 

i organizacyjnej. Zespół w swojej wewnętrznej strukturze organizacyjnej posiada   5 etatów – 

dyrektor -1, główny księgowy-1, referent do spraw księgowości - 1, referent do spraw 

kadrowo – płacowych -2. 

 

Gminny Zespół obsługuje jednostki: 

Szkoła Podstawowa im. Heleny Mniszkówny  w Celinach 

Szkoła Podstawowa im. Janiny i Jana Dębowskich w Dębowicy 

Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Jakuszach 

Szkoła Podstawowa w Leszczance 

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Adama Leszczyńskiego w Mikłusach 

Szkoła Podstawowa im. Ks. Biskupa Junoszy Szaniawskiego w Szaniawach Matysach 

Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły w Trzebieszowie 

Gminne Przedszkole w Trzebieszowie  

 

Do zakresu zadań powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi należy: 

 obsługa kadrowo – płacowa, organizacyjno – administracyjna i finansowo – księgowa 
jednostek wymienionych w  § 3, a w szczególności obsługa wypłat wynagrodzeń i 
innych świadczeń pieniężnych dla pracowników jednostek obsługiwanych, 
ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wydatkach z osobowego funduszu płac, 
realizacja zobowiązań z zakresu naliczania i odprowadzania składek z tytułu 
ubezpieczenia pracowników oraz należności podatkowych,  

 

 wykonywanie zadań z zakresu statystyki oraz obowiązku sporządzania wymaganych 
sprawozdań dotyczących realizacji zadań rzeczowych własnych i jednostek 
obsługiwanych,  
a także sprawozdań dotyczących zatrudnienia, osobowego funduszu płac, 
obowiązkowych składek ubezpieczeniowych i podatków, zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych i innych sprawozdań przewidzianych prawem. 
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 koordynacja spraw organizacyjno – administracyjnych jednostek dla zapewnienia 
odpowiednich warunków działania jednostkom obsługiwanym w tym bezpiecznych  
i higienicznych warunków nauki i wychowania w publicznych placówkach 
oświatowych, 

 rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących mienie jednostek 
obsługiwanych jednostek 

 nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej i budżetowej w placówkach 
objętych wspólną obsługą, 

 archiwizowanie dokumentacji, 

 opracowywanie projektów zadań rzeczowych oraz planów dochodów i wydatków 
budżetowych oraz pozabudżetowych w zakresie obsługiwanych jednostek przy  

 współpracy z dyrektorami jednostek, a także organizowanie prawidłowego 
wykonania zatwierdzonych wskaźników i limitów określonych w planach, 

 współpraca ze skarbnikiem gminy w zakresie realizacji budżetu gminy w części 
dotyczącej finansowania zadań w zakresie oświaty, 

 współpraca z dyrektorami i kierownikami jednostek obsługiwanych w zakresie 
wykonania zadań merytorycznych, 

 prowadzenie ewidencji syntetyczno – analitycznej środków trwałych i przedmiotów 
nietrwałych, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, 

 prowadzenie dokumentacji emerytalno – rentowej pracowników jednostek 
obsługiwanych i jednostki obsługującej, 

 prowadzenie wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych, 

 prowadzenie księgowości Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów  
i rencistów z terenu gminy, 

 rozliczanie delegacji pracowników jednostek obsługiwanych, 

 koordynowanie procesu dokształcania pracowników jednostek obsługiwanych, 

 obsługa komisji egzaminacyjnych w sprawie uzyskiwania przez nauczycieli stopni 
awansu zawodowego, 

 koordynowanie spraw prawno – organizacyjnych publicznych placówek oświatowych,  
w tym w szczególności arkuszy organizacyjnych jednostek, 

 przedstawianie wójtowi do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych publicznych 
placówek oświatowych, 

 przygotowywanie projektów uchwał rady gminy i zarządzeń wójta dotyczących 
oświaty  i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, 

 przygotowywanie, prowadzenie i rozlicznie projektów finansowych ze środków  
UE oraz innych źródeł zewnętrznych. 

 przygotowanie i wypłata decyzji  dotyczących kosztów kształcenia młodocianych 
pracowników przez pracodawców.  

 

POSUMOWANIE REALIZACJI ZADAŃ 2018 ROK.  

I) Na terenie Gminy Trzebieszów działa 7 szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi      

oraz Gminne Przedszkole w Trzebieszowie.  

II) Ogólnie we wszystkich jednostkach uczęszcza 1 030 uczniów:  755 uczniów klas I – VIII  
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oraz kl. III  oddział gimnazjalny, oraz 275 dzieci w wieku przedszkolnym. 

Uczniowie realizują zajęcia w  70 oddziałach (przedszkolne, szkolne, gimnazjalne). 

 

   

   

Nazwa 

placówki  

   

NAUCZYCIELE  

   

Przeciętna l. 

zatrudnionych  

w etatach  

w 2018 r.  

Stan 30 

września2018r 

- SIO  

   

OBSŁUGA  

   

Przeciętna l. 

zatrudnionych  

w etatach  

w 2018 r.  

Stan 30 

września2018r 

- SIO  

   

Liczba uczniów  

w  2018 r.  

( „O”) 

Stan 30 września2018 r. 

- SIO  

   

   

Liczba oddziałów  

 SP Celiny   13,56   3,25   96 (31),   8+2”O”   

 SP Dębowica  24,27  11,00   153+38 Gimn. (47)   9+2+3”O”  

 SP Jakusze  13,55  2,25   59(13)   6+1”O”  

 SP Leszczanka  5,94   0,75   38 (10)   4  

 SP Mikłusy  9,56   1,75   55 (20)   6+1”O”  

 SP Szaniawy  11,69   5,75   80 (18)   8+1”O”  

 SP 

Trzebieszów  

33,08   13   196+40 Gim (61)   11+2 +3”O”  

RAZEM 

(podstawówki)  

111,43   37,75   755 (200)   52+4 +11”O”  

 Przedszkole  5,14   3,75   75    3  

 OGÓŁEM  116,79   41,50   755 oddziały szkolne i 

gimnazjalne  

(275) Oddziały 

przedszkolne  

1.030  

52 szkolne  

+4 gimnazjum  

+14 przedszkole  

70  
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Osiągnięcia dydaktyczne uczniów. 

 

Szkoła Podstawowej im. Heleny Mniszkówny w Celinach w 2018. 

 Gminny konkurs plastyczny „Ozdoba wielkanocna”  -Maja Karwowska  - II miejsce  - 

26.03.2018r. 

 Ogólnopolski konkurs Plastyczny dla dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy  - wypadkom 

zapobiegamy”  -  wyróżnienie dla Zuzanny Oknińskiej  - maj 2018 

 Gminny konkurs fotograficzny „Piękno przyrody Gminy Trzebieszów” – wyróżnienie  

dla uczniów: Wiktoria Gurdziel  zdjęcie "Ptak na kwitnącym drzewie", Konrad Świerczewski 

zdjęcie " Pracująca pszczoła". 

 Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia  - 6 uczniów dostali dyplomy uznania – marzec 

2018. 

 Ogólnopolskie Dyktando Szkolne -  uczniowie  szkoły wzięli udział 

 w Ogólnopolskim Dyktandzie Szkolnym zorganizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej  

wyróżnienie otrzymała uczennica klasy V Wiktoria Krasuska. – maj 2018. 

 Udział w akcji „Rekord dla Niepodległej” za wspólne odśpiewanie hymnu narodowego – 

dyplom 09.11.2018r. 



Raport o stanie Gminy Trzebieszów za 2018 rok 

maj 2019 

str. 44 
 

 100-lecie szkoły w 100 - leciu Państwa Polskiego  - wydarzenie było organizowane   

pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty  i Wójta Gminy Trzebieszów – 07.10.2018 

 Ogólnopolski Test Ortograficzny  dla trzech grup wiekowych. Poziom 1 i dyplom wyróżnienia 

otrzymali: Zuzanna Celińska - 12 miejsce; Maja Krasuska - 13 miejsce ; Łukasz Chaberski 

 - 15 miejsce  - 23 października 2018r. 

 Konkurs plastyczny pt.: „Owady łukowskich lasów”  organizowany przez Nadleśnictwo Łuków  

– uczennica klasy IV Anna Krasuska  -  wyróżnienie.  

 Gminny Konkurs Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych w kategorii 

polskojęzycznej organizowany w Szkole Podstawowej w Szaniawach - Zuzanna Oknińska 

zajęła I i III miejsce  - 12.12.2018r.   

 Ogólnopolski projekt edukacyjny promujący czytelnictwo pt. „ Szkolne Przygody Gangu 

Słodziaków”  - wyróżnienie i nagrody –  grudzień 2018r. 

 Konkurs "Bezpiecznie i ekologicznie na wsi" organizowany przez KRUS w Łukowie -  

uczennica Zuzanna Oknińska z klasy III  -  zajęła I miejsce. 

 

Konkursy przedmiotowe Lubelskiego Kuratora Oświaty  

Udział w II etapie konkursów  

 rok szk. 2017/2018  

       szkoła podstawowa  

• konkurs polonistyczny – 2 ucz. 

• konkurs ortograficzny – 2 ucz. 

• konkurs polonistyczny – 2 ucz. 

• konkurs matematyczny – 1 ucz. 

       oddziały gimnazjalne  

• konkurs polonistyczny – 3 ucz. 

• konkurs ortograficzny – 2 ucz. 

• konkurs języka angielskiego – 3 ucz. 

• konkurs matematyczny – 1 ucz. 

 rok szkolny 2018/2019  

       szkoła podstawowa  

• konkurs polonistyczny – 1 ucz. 

• konkurs języka angielskiego – 3 ucz. 

• Inne konkursy  

• Ogólnopolska Olimpiada z Fizyki „Olimpus” - laureat – 1 ucz. 

• Ogólnopolska Olimpiada Zadań Logicznych - laureat – 3 ucz. 

• Powiatowy Konkurs Piosenki Rosyjskiej  - III miejsce – 1 ucz. 
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Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej  im. Józefa Piłsudskiego w Jakuszach 

 Na szczeblu wojewódzkim  

• II miejsce w wojewódzkim konkursie plastycznym pod hasłem „Smacznie, zdrowo, 

kolorowo…” organizowany przez Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Lublinie. 

Na szczeblu powiatowym  

• II miejsce w powiatowym konkursie plastycznym pod hasłem „Owady łukowskich 

lasów” zorganizowanym przez Nadleśnictwo Łuków. 

• I miejsce w finale powiatowym XIX Edycji Turnieju „Z podwórka na stadion” o Puchar 

Tymbarku. 

• III miejsce w turnieju piłki siatkowej w ramach Mikołajkowego Festiwalu Sportu w 

Wojcieszkowie. 

Na szczeblu gminnym  

• II miejsce w Gminnym Konkursie Matematycznym „Matematyka w praktyce”. 

• II miejsce w gminnym konkursie z języka angielskiego. 

• III miejsce w konkursie historycznym z okazji 100-lecia niepodległości. 

• III miejsce w gminnym konkursie „Bez korzeni nie zakwitniesz”. 

 

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Mikłusach w roku 2018. 

 

12 XII – Konkurs Angielskie śpiewanie w SP w Szaniawach – I i II miejsce 

15 czerwca 2018r. w naszej szkole odbyła się uroczystość podsumowania i wręczenia nagród  

w ogólnopolskim konkursie „Porcja pozytywnej energii”. W tym dniu naszą szkołę 

odwiedzili: Paulina Maciejewska - koordynator Programu Porcja Pozytywnej Energii oraz pani 

Aleksandra Walczak. 

Eksperci programu: dr Patrycja Szachta i Łukasz Sieńczewski – specjaliści  do spraw żywienia, 

pani Ewelina Wasilewska oraz kucharze ze Studio „Małe przyjemności”.  

Uroczystość rozpoczęła się częścią artystyczną przygotowaną przez uczniów klas IV-VI.  Po 

montażu słowno-muzycznym głos zabrali: dyrektor Marek Kulpa oraz  wójt gminy 

Trzebieszów  Mirosław Szekalis. Po części oficjalnej nastąpiła najbardziej oczekiwana przez 

uczniów chwila czyli wręczenie nagród.  Koordynatorki Programu Porcja Pozytywnej Energii  

wręczyły dyrektorowi symboliczny czek. Następnie podziękowanie oraz nagrodę otrzymała 

pani Agata Izdebska-Sierpień, a po niej dyplomy i nagrody otrzymali uczniowie, którzy wzięli 

udział w konkursie. Po uroczystości wręczenia nagród uczniowie udali się na warsztaty 

kulinarne, gdzie pod opieką specjalistów przygotowali dwa dania: warzywa z kuskusem i 

owocowe sajgonki z sosem z białej czekolady. Po warsztatach kulinarnych  eksperci 

programu przedstawili wykład nt. zdrowego odżywienia. Szkolny Klub Bezpieczeństwa 

„Świetlik” zdobył wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Najbardziej aktywny i efektywny 

Szkolny Klub Bezpieczeństwa”. 
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Konkurs polegał na opisaniu działań przeprowadzonych przez SKB w roku szkolnym 

2017/2018 zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w najbliższym 

otoczeniu. SKB musiał zrealizować przynajmniej jedno zadanie z każdej z trzech kategorii 

wymienionych w Poradniku SKB: wewnątrz SKB, w szkole oraz poza szkołą. Organizatorem 

konkursu było Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego w Warszawie. 

 

Szkoła Podstawowa im. Ks. Biskupa Junoszy Szaniawskiego w Szaniawach- 

Matysach. 

Konkursy zewnętrzne, w których brali udział uczniowie naszej szkoły to: klasy IV – VII 

Konkursy kuratoryjne: 

Lp.  Nazwa  konkursu  Etap  Uczestnicy/Miejsca  Liczba 

uczestników  

1.  Konkurs historyczny  szkolny  Małgorzata Goławska  

zakwalifikowała się do etapu 

wyższego  

5  

2.  Konkurs matematyczny  szkolny  Dominika Stefaniak, Kacper Kozak  

zakwalifikowali się do etapu 

wyższego  

4  

3.  Konkurs z języka angielskiego  szkolny  Dominik Sosnowski 

zakwalifikował się do etapu 

wyższego  

3  

4.  Konkurs polonistyczny  szkolny  Dominika Stefaniak  

zakwalifikowała się do etapu 

wyższego  

3  

5.  Konkurs ortograficzny  szkolny  Nikt nie zakwalifikował się do 

etapu wyższego  

3  

 

   

Nazwa konkursu  Etap  Nazwisko i imię ucznia  
Miejsce w 

konkursie  

Liczba 

uczest

ników  

Opiekun 

konkursu  

1.  Konkurs historyczny  

 „Historia...było, nie 

minęło”  

wojewódz

ki  

Aleksandra Szmulik, Julia 

Jasińska,  Kinga Niedziółka,  

Marcin Świerczewski, 

Radosław Goławski, 

Maksymilian Machowiec, 

Szymon Sobiczewski, Kacper 

Sulej,  Karolina Sulej, Klaudia 

II miejsce  14  Iwona 

Perczyńska  
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Pulik, Emilia Goławska, 

Kacper Kozak, Mikołaj 

Borkowski, Małgorzata 

Goławska  

2.  Konkurs wiedzy o gminie 

Trzebieszów           i 

powiecie łukowskim  

gminny  Kacper Kozak Andżelika 

Pietruszka Aleksandra 

Szmulik  

udział  3  Iwona 

Perczyńska 

Ewa 

Wierzchowsk

a  

3.  Konkurs plastyczny                 

„ Bezpieczny przejazd  

drogowo-kolejowy”  

gminny  Maksymilian Machowiec  

Julia Czyzio  

wyróżnienie  8  Agnieszka 

Kurowska  

4.  Konkurs „ An(g)ielskie 

śpiewanie”  

gminny  Małgorzata Goławska   

 Kacper Kozak  

I miejsce  

   

  III miejsce  

2  Aleksandra 

Bryńczak-

Mąka  

5.  Finał Pucharu 

Lubelszczyzny 

NordicWalkingw „Lubelskie 

też chodzi”  

   Maksymilian Machowiec  

Kacper Sulej  

V miejsce  

VI miejsce  

10  Iwona 

Perczyńska  

 

 Szkoła Podstawowej im.Króla Władysława Jagiełły w Trzebieszowie Drugim . 

Dydaktyczne: 

• Olimpiada Przedmiotowa– konkurs historyczny: styczeń 2018 r. 

        tytuł laureata etapu wojewódzkiego – uczeń Kacper Kowalczyk kl VI ( wówczas) ,  

• Listopad 2018 r.  Kacper Kowalczyk (obecnie uczeń kl. VII) -  pomyślnie przeszedł  I i II etap 

konkursu historycznego  Lubelskiego Kuratora Oświaty – ponownie zakwalifikował się do III 

Etapu – Wojewódzkiego, którego termin przypada na styczeń 2019 r.  

• Listopad 2018 - Olimpiada Przedmiotowa Lubelskiego Kuratora Oświaty – konkurs 

matematyczny  

- Dominik Wysokiński klasa IIIa Gim. udział w I i II etapie (zabrakło 3 punktów do etapu 

wojewódzkiego).  

• Wysokie wyniki egzaminów gimnazjalnych 2017/2018 

• Sukcesy w konkursach o zasięgu gminnym: 

              -konkurs polonistyczny – I miejsce Jagoda Podołowska  kl. VI 

              - konkurs matematyczny – I miejsce Kacper Kowalczyk kl. VI 

              - konkurs  języka angielskiego – I miejsce Jagoda Podołowska kl. VI 

Artystyczne: 

XXII FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ  organizowany przez  GOKiW 

Trzebieszów 
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1 grudnia 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury, odbył się XXII Festiwal . Tematem 

tegorocznego festiwalu, była "Piosenka patriotyczna". Komisja w składzie: Anna Tymińska, 

Tadeusz Glinkowski i Dariusz Krzęcio po wysłuchaniu uczestników, przyznała następujące 

miejsca: 

• W kategorii "klasy IV - VI - soliści " przyznano dwa pierwsze miejsca:  

dla Marty Osiak ze Szkoły Podstawowej w Trzebieszowie (oraz dla Amelii Szaniawskiej ze 

Szkoły Podstawowej w Szaniawach) 

• W kategorii "klasy IV - VI - duety" przyznano dwa pierwsze miejsca:  

dla Karoliny Krasuskiej i Kamila Majewskiego ze Szkoły Podstawowej w Trzebieszowie 

 (oraz dla Krzysztofa Jacenciuka i Artura Jacenciuka ze Szkoły Podstawowej w Jakuszach).  

• W kategorii "klasy IV - VI - zespoły" pierwsze miejsce zajął zespół ze Szkoły 

Podstawowej w Trzebieszowie w składzie: Maja Celińska, Patrycja Nieroda i Weronika 

Szmulik 

 

Sportowe: 

5. 04.2018 r. IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ rocznik  2002-2004  - Drużynowe Biegi 

Przełajowe Chłopców (6x1000m) – IV Miejsce Finał Rejonu bialskiego 

- I miejsce -indywidualnie – szczebel rejonowy -Marcin Kurowski  

- Drużynowe Biegi Przełajowe Dziewcząt (6x800m) –  IV Miejsce Finał Rejonu bialskiego 

- Vmiejsce - indywidualnie – etap rejonowy - Wiktoria Izdebska  

 I miejsce indywidualnie - XXV Łukowskie Biegi 3- Majowe, Kategoria: Szkoły Podstawowe – 

oddziały gimnazjalne – Chłopcy; dystans 1600 m - Marcin Kurowski  

II miejsce -  indywidualnie XXV Łukowskie Biegi 3- Majowe  

Kategoria: Szkoły Podstawowe – oddziały gimnazjalne – Izdebska Wiktoria-Bieg na 800m  

18.05.2018 r. IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ rocznik 2002-2004  Szkolna Drużynowa Liga 

Lekkoatletyczna Dziewcząt– Finał Powiatu łukowskiego: 

IVmiejsce/ drużynowo/ etap powiatowy/  

IImiejsce/ indywidualnie etap powiatowy/ Izdebska Wiktoria- Bieg na 800m  

IImiejsce/ indywidualnie etap powiatowy/ Wysokińska Natalia-Pchnięcie Kulą  

IIImiejsce/ indywidualnie etap powiatowy/ Krasuska Andżelika -Pchnięcie Kulą  

IIImiejsce/ indywidualnie etap powiatowy/ Wierzejska Klaudia  

6.06.2018 r. IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 2002-2004  Szkolna Drużynowa Liga 

Lekkoatletyczna Chłopców – Finał Powiatu łukowskiego 

I miejsce/ etap wojewódzki/ Wójtowicz Kacper - Bieg na 100m  

IIImiejsce/ etap wojewódzki/ Kurowski Marcin -  Bieg na 1000m)  
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Gminne Przedszkole w Trzebieszowie w roku 2018. 

1. Udział w Wojewódzkim Konkursie plastycznym ,,Zimowy przyjaciel zwierząt” 

- 1 dziecko z grupy 5-latków – wyróżnienie. 

2. Udział w Ogólnopolskim konkursie plastycznym ,,W wiejskiej zagrodzie” – 

wyróżnienie 2 dzieci z grupy 4 i 5 latków. 

3. Występy dzieci z grupy 4 i 5-latków na uroczystości Gminnej z okazji 600 lecia 

Trzebieszowa. – tańce i piosenki. 

4. Udział 5- latków w III Biegu Pocztyliona z okazji 100-lecia Niepodległości- Boisko Orlik. 

5. Zorganizowanie w przedszkolu Gminnego Konkursu Piosenki jesiennej. 

6. Udział w Powiatowym Przeglądzie Recytatorskim ,, Moje Małe Wierszobranie”  

w ŁOK w Łukowie - wyróżnienie 1 dziecko grupa 4- latków, 1 dziecko z grupy 5- 

latków. 

7. Udział w Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w GOK w Trzebieszowie 

,,Piosenka dla Ojczyzny”- I miejsce dzieci z grupy 4- latków w piosence,,Nasze Polskie 

ABC” oraz II miejsce dzieci z grupy 5-latków w piosence ,,Jesteśmy Polką i Polakiem. 
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Zakład Gospodarki Komunalnej. 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebieszowie funkcjonuje od 2007 roku i zajmuje się 

dostarczaniem wody a także odbieraniem i oczyszczaniem ścieków.  
ZGK zatrudnia 11 osób, w tym: 

-3 osoby w administracji (biuro),                                            

-3 osoby SUW Dębowica (woda), 

-2 osoby OŚ w Płudach (ścieki), 

-2 osoby OŚ w Trzebieszowie (ścieki), 

-1 inkasent (odczyty i fakturowanie). 

 

 Biuro ZGK zajmuje się całokształtem spraw związanych z obsługą w zakresie 
finansowo-księgowym, zamówienia materiałów, wszelkie rozliczenia, upomnienia, podatki, 
sprawozdawczość, statystyka, zaświadczenia, korespondencja itp.W ciągu każdego roku 
wystawiamy ok. 9 tysięcy faktur, które trzeba zaksięgować, porozliczać Vat itp. Inkasent co 
kwartał odwiedza nasze domy dokonując odczytów, wystawia faktury ale też sprawdza 
poprawność działania wodomierzy, zgłasza zauważone wycieki, uszkodzone plomby. itp. 
 

SUW Dębowica wykonuje wszystkie prace związane z pobieraniem, uzdatnianiem 
i dostarczaniem wody odbiorcom (mieszkańcom i firmom). Posiadamy ponad 2.100 przyłączy 
wodociągowych i ok. 400 szt. hydrantów ppoż. Sieć główna ma długość ok. 100 km, zaś 
przyłącza (fi 40) to ponad 60 km. Na SUW funkcjonuje system SMS informujący o błędach 
krytycznych w pracy  stacji. Mamy też pracujący w automatyce agregat prądotwórczy, więc 
brak zasilania nie powoduje przerw w dostawach wody. Teren stacji jest ogrodzony, 
oświetlony, monitorowany oraz wyposażony w systemy alarmowe. Obiekt ma znaczenie 
strategiczne i podlega szczególnej ochronie. 
Obok bieżących prac związanych z wydobywaniem i uzdatnianiem wody są też sytuacje 
awaryjne, które najczęściej wiążą się z uciążliwymi  przerwami w dostawach wody.  
  W roku minionym usunęliśmy kila poważnych awarii wodociągu, czyli takich na sieci 
wodociągowej oraz kilkadziesiąt mniejszych, to jest awarii na przyłączach do pojedynczych 
budynków, wodomierzy, zaworów itp. Awaria mniejsza nie jest bynajmniej niepoważną, bo 
często również oznacza wykopy i zniszczenia, tyle że dotyczy pojedynczych odbiorców 
(budynków czy gospodarstw) w odróżnieniu od dużych awarii które dotyczą całej 
miejscowości lub nawet znacznej części naszej gminy.  Dostarczamy setki tysięcy metrów 
sześciennych wody rocznie naszym mieszkańcom, (co obrazuje poniższa tabela) i dokładamy 
wszelkich starań, aby woda dostarczana była w sposób ciągły i niezawodny a także miała 
dobrą jakość. 
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Zużycie wody w poszczególnych miejscowościach  
Gminy Trzebieszów w roku 2018. 

 

 W roku ubiegłym wykonaliśmy regenerację dwóch studni głębinowych, które 
pracowały ponad 25 lat beż żadnych remontów. Po usunięciu pompy głębinowej przez kilka 
dni filtr czyszczono metodą chemiczno-mechaniczną, następnie wykonano płukanie, próby 
wydajności, chlorowanie, płukanie i badania bakteriologii. Dopiero pozytywny wynik badania 
pozwala korzystać ze studni. 
Studnia nr 1 z posiadanej sprawności ok. 30% - po regeneracji ma sprawność ponad 60% 
(wzrost o 100%) zaś studnia nr 2 z posiadanej sprawności 59 % - po regeneracji ma sprawność 

Lp. Miejscowość Woda w m3 Liczba  
mieszkańców 

Ilość wody w 
m3/mieszkańc

a 

Uwagi 

1 Popławy-Rogale 39.207 331 118,5 2,  śr. dob. ok. 2 tys m3  

2 Celiny 37.309 676 55,2      

3 Trzebieszów Drugi 35.265 492 71,7     

4 Szaniawy-Poniaty 26.450 628 42,1  

5 Karwów 24224 431 56,2  

6 Jakusze 22.803 181 125,9 1 

7 Trzebieszów 20.694 580 35,7  

8 Szaniawy-Matysy 20.290 458 44,3  

9 Wierzejki 20.143 229 87,9  

10 Trzebieszów Pierwszy 19.872 260 76,4  

11 Trzebieszów Kolonia 18.606 379 49,1  

12 Kurów 18.116 191 94,8 3 

13 Dębowica 17.526 538 32,6  

14 Zembry 14,801 279 53,1  

15 Gołowierzchy 12.605 288 43,8  

16 Nurzyna 12.081 377 32,0  

17 Leszczanka 10.705 272 39,7  

18 Mikłusy 9.757 194 50,3  

19 Zaolszynie 9.649 237 40,7  

20 Wólka Konopna 7.434 142 52,3  

21 Maciejowice 6.418 122 52,6  

22 Dębowierzchy 4.876 212 23,0  

23 Wylany 4.007 126 31,8  

24 Świercze 2.423 75 32,3  

25 Płudy 1.614 55 29,3 155.321 m3  

ZM Wierzejki 

 Razem  416.960 7.634 54,6  średnia  
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110%, co oznacza, że studnia ma lepszą wydajność niż w chwili gdy była odwiercona ponad 
30 lat temu. 
Regeneracja wyłącza z eksploatacji studnię na ok. 2 tygodnie i była możliwa po wykonaniu 
studni nr 3 w roku 2016. Wcześniej nie mogliśmy wykonać takiej regeneracji, bo wiązało to 
się z ogromnym ryzykiem, że woda z jednej pracującej studni nie wystarczyłaby do 
zaspokojenia potrzeb mieszkańców, nie mówiąc o tym, że w razie awarii tej jednej studni cała 
nasza gmina pozostałaby bez wody. W chwili obecnej dzięki trzem studniom głębinowym 
jesteśmy dobrze zabezpieczeni zarówno na wypadek awarii którejkolwiek ze studni 
(pozostają zawsze dwie dobre) czy na wypadek suszy jaką mieliśmy w 2015 roku. 
 OŚ w Płudach zajmuje się odbieraniem i oczyszczaniem ścieków z Zakłady Mięsnego 
"Wierzejki" oraz ze wsi Płudy i Wierzejki (łącznie 54 tys. m3/rok), przy czym ponad 90% to 
ścieki z zakładu mięsnego, (56 przyłączy kanalizacyjnych, długość obsługiwanej sieci 
kanalizacyjnej wynosi 3,1 km  plus 4 przepompownie). Ze względu na to, że ścieki mają 
charakter przemysłowy są mocno chemizowane zarówno na ZM Wierzejki (wytrącenie 
tłuszczy) jak i na oczyszczalni (neutralizacja Bz,Chz, Azot, Fosfor). Agresywny charakter 
powoduje korozję armatury metalowej, dla tego jeśli wykonujemy remonty - to części ze 
zwykłej stali  wymieniamy na stal nierdzewną. Między innymi ten agresywny opar ściekowy 
spowodował zniszczenie konstrukcji dachu, którą zmuszeni byliśmy wymienić na obiekcie 
oczyszczalni. Nowy dach wyposażono w długi 20-sto metrowy wywietrznik w kalenicy dachu, 
co powinno zapobiegać przyspieszonemu zniszczeniu drewna. W chwili obecnej 
obserwujemy, że budynek niejako lepiej "oddycha", co powinno przełożyć się na lepszą 
kondycję samego dachu jak i ścian oczyszczalni ścieków. 
 OŚ w Trzebieszowie zajmuje się odbieraniem i oczyszczaniem ścieków z terenu 
Trzebieszowa Pierwszego, Trzebieszowa Drugiego i Trzebieszowa, łącznie niemal 300 
przyłączy kanalizacyjnych - 36 tys. m 3 odebranych ścieków w roku 2018, długość 
obsługiwanej sieci kanalizacyjnej wynosi 7,8 km plus 9 przepompowni. Odbieramy też ścieki 
od mieszkańców i podmiotów typu szkoły, ośrodek zdrowia, czy sklepy - za pomocą beczki 
asenizacyjnej. W minionym roku odebraliśmy niemal 1.500 m3 ścieków taborem 
asenizacyjnym. Wiem, że to kropla w morzu potrzeb, ale z uwagi na to, że pełne 
skanalizowanie naszej gminy (obecnie ok. 20%) zajmie wiele lat, to sądzę że powinniśmy na tą 
chwilę przynajmniej w taki sposób stworzyć mieszkańcom możliwość legalnego pozbycia się 
ścieków. Należy też wspomnieć, że nasze możliwości w odbieraniu ścieków komunalnych od 
mieszkańców to 1-2 beczki dzienne, gdyż przepustowość  obu oczyszczalni jest wykorzystana 
niemal w 100%. 
 Dodatkowo Wykonujemy inne prace jak - utrzymanie zimowe dróg (odśnieżanie 
i posypywanie piaskiem) koszenie poboczy, prace ziemne koparką, odwodnienia, przepusty, 
drogi gminne itp.  
Należy przy tym wspomnieć, że porównując się na lokalnym rynku w kwestii cen wody czy 
ścieków, to nie którzy z zazdrością i niedowierzaniem na te ceny patrzą. Jest co najmniej kilka 
przyczyn takiego stanu rzeczy.  Po pierwsze nie jesteśmy obciążani przez gminę podatkiem 
od wartości budowli, co musiałoby się zdecydowanie przełożyć na ostateczne ceny mediów. 
Po drugie mamy optymalne wykorzystanie obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych (nie 
ma przewymiarowania itp.) a to dzięki dużemu odbiorcy - Zakładowi Mięsnemu "Wierzejki"  
z jednej strony, a także znacznej ilości dużych gospodarstw mlecznych, które pobierając 
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znaczne ilości wody przyczyniają się do stabilizowania ceny tej wody. ZGK to zarządca  
wodociągów i kanalizacji, który stara się wszystkie możliwe naprawy czy inwestycje 
wykonywać samodzielnie, co z pewnością pozwala trzymać w ryzach ogólne koszty 
działalności. 
 ZGK w Trzebieszowie miał przychody brutto w kwocie 1.774.040,60 zł. W ujęciu 
księgowym mamy ujemny wynik finansowy w kwocie 2.283,80 (koszty całkowite po 
uwzględnieniu kosztów bezpośrednich i amortyzacji - 1.716.029,22zł  + 60.295,24 zł = 
1.776.324,46 zł). Natomiast w ujęciu podatkowym ZGK wypracował w roku 2018 zysk w 
kwocie 39.170,00 zł. co stanowi 2,2% budżetu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raport o stanie Gminy Trzebieszów za 2018 rok 

maj 2019 

str. 54 
 

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku  w Trzebieszowie. 
będący instytucją kultury działa na podstawie ustawy a dnia 25 października 1991r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. nr 13, póz. 123 
z późn. zm.) oraz statutu nadanego przez organizatora - Radę Gminy Trzebieszów. Gminny 
Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie prowadzi działalność kulturalną polegającą 
na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, które nie stanowi działalności 
gospodarczej w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej. 
Przeciętne    zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie w roku 
2018 wyniosło 4,58 etatów w tym 1  pracownik gospodarczy. 
www.gok.gminatrzebieszow.pl 

Remont 

TAK BYŁO TAK JEST 

  
Księgozbiór  podręczny 

TAK BYŁO TAK JEST 

  

Pokój instruktorów 

TAK BYŁO TAK JEST 

http://www.gok.gminatrzebieszow.pl/
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Pomieszczenie socjalne 

TAK BYŁO TAK JEST 

  
Toaleta 

TAK BYŁO TAK JEST 

 
 

Hol 

TAK BYŁO TAK JEST 
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Uroczystości  i  imprezy o zasięgu gminnym. 

 

600 – LECIE GMINY TRZEBIESZÓW 

W dniach 30 czerwca – 1 lipca Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie brał 

udział w organizacji obchodów 600 – lecia Gminy Trzebieszów.  

Sobota była dniem sportu. Wspólnie z Robertem Celińskim – ekstremalnym biegaczem odbył 

się bieg z udziałem mieszkańców. Drugiego dnia uroczystość rozpoczęto Mszą Św., następnie 

został odsłonięty Pomnik 600-lecia i wmurowano kapsułę czasu. Kolejnym punktem tego 

wydarzenia były występy artystyczne. 
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Dożynki powiatowe w Woli Gułowskiej. 

 

W dniach 8.09.2018 roku Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie 

uczestniczył w Dożynkach Diecezjalno Powiatowych w Woli Gułowskiej ze stoiskiem 

promocyjnym. W przygotowanie zaangażowały się również Stowarzyszenie „Trzeciak” 

z Trzebieszowa i Stowarzyszenie „Kobiety z pasją” z Celin. 
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72 rocznica akcji „MITROPA”. 

 

30 września2018 roku w Szaniawach – Poniatach, świętowaliśmy rocznicę akcji „Mitropa”. Z 

tej okazji, odbył się również Rajd Patriotyczny. W obchodach 72 rocznicy uczestniczyli 

przedstawiciele władz parlamentarnych, rządowych i samorządowych oraz przedstawiciele 

Światowego Związku Żołnierzy 

AK.
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Gminny dzień kobiet. 

 

11 marca 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie odbył się 

Gminny Dzień Kobiet. W tym dniu zostały wyróżnione kobiety, które swoją działalnością 

przyczyniają się do promowania Gminy. W kategorii kultura tytuł Kobiety Roku Gminy 

Trzebieszów 2018 otrzymała Pani Hanna Kurowska, w kategorii oświata honorowy tytuł 

otrzymała Pani Agnieszka Izdebska a w kategorii działalność społeczna tytuł Kobiety Roku 

otrzymały Panie Agnieszka Szczygielska i Pani Anna Mościcka. 
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Rajd 3 Maja. 

 

W rocznicę uchwalenia Konstytucji, w dniu 3 maja odbył się II Gminny Rajd Rowerowy, 

którego organizatorami byli GOKiW oraz Klub Sportowy Lesovia. Rajd zakończył się 

wspólnym ogniskiem i zabawami sportowymi. W rajdzie wzięło udział około 150 osób. 
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11 listopada. 

 

11 listopada 2018 roku w Gminie Trzebieszów, miały miejsce uroczyste obchody 100 – lecia 

Odzyskania Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą. Złożono kwiaty przy 

pomniku 600 – lecia. Po części oficjalnej w sali widowiskowej GOKiW, odbyła się uroczysta 

akademia, w której uczestniczyło 100  osób.  
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Złote gody. 

 

4 października 2018 roku w uroczystej oprawie 30 par z gminy Trzebieszów świętowało 

jubileusz „Złotych Godów”. Prezydent RP Andrzej Duda przyznał Medale za długoletnie 

pożycie małżeńskie, które na ręce małżonków przekazał Wójt Gminy Trzebieszów Pan 

Mirosław Szekalis wraz z kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Panią Renatą Nowik. 
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Iii Gminny Dzień Seniora. 

 

18 października 2018 roku w świetlicy wiejskiej w Popławach – Rogalach, odbył się III Gminny 

Dzień Seniora przy współpracy z Klubem Aktywnych Mieszkańców Gminy Trzebieszów. 

Uroczystość wsparli: Zakład Mięsny Wierzejki, Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie, 

mieszkańcy wsi Popławy – Rogale. Potrawy zostały przygotowane pod kierunkiem Pani 

Stanisławy Szydłowskiej. W zabawie wzięło 250 osób. 
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II Gminna Biesiada w Celinach. 

 

3 lutego 2018 roku Stowarzyszenie „Kobiety z pasją” z Celin przy współpracy z Gminnym 

Ośrodkiem Kultury w Trzebieszowie zorganizowały II Gminną Biesiadę. 

 

 

Wigilia dla samotnych. 

W grudniu odbyła się wigilia dla osób samotnych przy współpracy z GKPiRPA. 

W opłatkowym spotkaniu wzięło udział około 100 osób. 
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Warsztaty. 

 

 - 20 stycznia w zajęciach plastycznych dla dzieci „Laurka dla babci i dziadka”, wzięło udział 

10 dzieci. 

- 12 maja odbyły się zajęcia plastyczne „Niespodzianka dla mamy”, w zajęciach wzięło udział 

12 dzieci. 

 - 27 października odbyły się zajęcia kulinarne „Babeczki”, wzięło w nich udział 8 dzieci. 

- 15 grudnia odbyły się zajęcia kulinarne „Pierniczki”, wzięło w nich udział 28 dzieci. 

- 8 grudnia odbyły się „Mikołajki”dla dzieci. W warsztatach mikołajkowych wzięło udział 80 

dzieci, zaś w rozświetleniu choinki 150. 

- 14 grudnia odbyły się warsztaty dla dorosłych „Stroiki”, w których wzięło udział 10 osób. 

- 14 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe KAMGT,  w którym wzięło udział  35 osób. 

LAURKA DLA BABCI I DZIADKA 

  

  

NIESPODZIANKA  DLA MAMY 
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ZAJĘCIA KULINARNE – BABECZKI 

  
ZAJĘCIA KULINARNE – PIERNICZKI 

  
MIKOŁAJKI 

  

 

 

 

 

 

 

 



Raport o stanie Gminy Trzebieszów za 2018 rok 

maj 2019 

str. 68 
 

STROIKI 

  
 

Inicjatywy. 

 

Ferie  zimowe  2018. 

W 2018 roku Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku zorganizował ferie dla dzieci i młodzieży 

. Odbyły się wyjazdy, zajęcia plastyczne, bal kostiumowy, zajęcia z robotyki. W zajęciach 

feryjnych wzięło udział około 100 dzieci. 

 W drugim tygodniu młodzież (30 osób) wyjechała na zimowisko do Zakopanego. 
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Tłusty  czwartek. 

8 lutego odbyły się obchody Tłustego Czwartku  zorganizowane przez KAMGT i 

Stowarzyszenie Aktywnych „Trzeciak”. Wzięło w nich udział 60 osób. 
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V powiatowy konkurs keyboardowy.  

 

Odbył się 26 maja. Celem konkursu jest popularyzacja gry na elektronicznych instrumentach 

klawiszowych, stworzenia szansy prezentacji dla uczących się indywidualnie, możliwość 

wymiany doświadczeń. Wzięło w nim udział około 60 osób. 

 
 

Rajd rowerowy. 

8 czerwca został zorganizowany rajd rowerowy „Dzień z historią”. Uczestnicy przemierzali 

ścieżki historyczno – przyrodnicze naszego terenu. Wzięło w nim udział 16 osób. 

„DZIEŃ Z HISTORIĄ” 

  
 

Noc bibliotek. 

Gminna Biblioteka Publiczna wzięła udział w IV ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek”, pod 

hasłem „Rzeczpospolita Czyta”. Wzięło w niej udział 20 osób. 
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„KOLOROWE WAKACJE” 

Odbyły się liczne zajęcia plastyczne w których wzięło udział 180 dzieci. 

W zajęciach sportowych wzięło udział 49 dzieci. 

W zajęciach integracyjnych wzięło udział 12 dzieci. 

W zajęciach kulinarnych uczestniczyło 45 dzieci. 

W spotkaniu z książką brało udział 21 dzieci. 

W wyjazdach do kina uczestniczyło 50 dzieci. 

W wyjazdach na basen wzięło udział 40 dzieci. 

W wycieczce do Warszawy wzięło udział 29 osób. 

W wycieczce do Zakopanego wzięło udział 29 osób. 

Odbyły się również wyjazdy do czterech miejscowości naszej Gminy, gdzie w świetlicach 

wiejskich przeprowadzono zajęcia dla dzieci. 
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Kino plenerowe. 

 

W dniu 17 sierpnia GOKiW w Trzebieszowie, Szkoła Podstawowa w Trzebieszowie oraz Klub 

Sportowy Lesovia zorganizowali dla mieszkańców kino plenerowe w którym wzięło udział 

około 60 osób. 
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Narodowe czytanie. 

 

9 września GOKiW oraz GBP w Trzebieszowie uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji „Narodowe 

Czytanie”. W setną rocznicę odzyskania niepodległości cała Polska czytała „Przedwiośnie” 

Stefana Żeromskiego. Do wspólnego czytania organizatorzy zaprosili przedstawicieli 

samorządu, nauczycieli, uczniów, aktywnych czytelników oraz mieszkańców naszej gminy. W 

akcji wzięło udział 60 osób. 

  
 

Smakuj  lubelskie. 

W piątek tj. 14 września Panie z Klubu Aktywnych Mieszkańców Gminy Trzebieszów, 

Stowarzyszenie Aktywnych „Trzeciak”  z Trzebieszowa, Stowarzyszenie ”Kobiety  z pasją” z 

Celin, Stowarzyszenie „Jakuszanki”oraz GOKiW w Trzebieszowie uczestniczyli w spotkaniu 

informacyjno – promocyjnym „Smakuj lubelskie”  (około 40 osób) 
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Spotkanie z historykiem. 

W dniu 22 listopada Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie wraz z Klubem 

Aktywnych Mieszkańców Gminy Trzebieszów w ramach Inicjatyw Lokalnych zorganizowali 

lekcję historii. Poprowadził ją Pan Zenon Borkowski, który jest autorem książki pt: „W cieniu 

kościoła”, „Listy z internetu” , „Majówka z Marszałkiem”. W spotkaniu wzięło udział 50 osób. 

 

  
 

Xxii festiwal piosenki. 

1 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie, odbył się Festiwal 

Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. Tematem tegorocznego festiwalu, była „Piosenka 

patriotyczna”. W przeglądzie piosenki wzięło udział około 120 osób. 
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Rozświetlenie  choinki. 

8 grudnia, odbyło się rozświetlenie choinki przy Pomniku 600 – lecia w Trzebieszowie.  

W wydarzeniu wzięło udział około 150 dzieci, które odwiedził Mikołaj i wręczył wszystkim 

prezenty. 

  
 

WIGILIA KAMGT 

14 grudnia, odbyło się spotkanie opłatkowe Klubu Aktywnych Mieszkańców Gminy 

Trzebieszów. W wigilii wzięło udział około 40 osób. 
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Wyjazdy. 

- dla młodzieży w ramach „Inicjatyw Lokalnych” zimowisko  do Zakopanego, wzięło w nim 

udział 29 osób.  

 
 

                           

- dla mieszkańców do szkółek ogrodniczych, wzięło w nim udział 34osoby. 

  
 

- dla młodzieży w ramach „Inicjatyw Lokalnych” do  Energylandi- Zakopanego-Krakowa. W 

wyjeździe wzięło  udział 29 osób.  

 

 
 

- do kina, wzięło w nich udział około 120 dzieci i młodzieży. 
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- do Lublina w ramach „Inicjatyw Lokalnych” dla  mieszkańców naszej Gminy, wzięło w nim 

udział  49 osób.  

  

 

- dla dzieci i młodzieży do Warszawy  przy wsparciu Fundacji Omnibus. W wycieczce wzięło 

udział 29 osób.  

  

 

- dla mieszkańców w ramach „Inicjatyw Lokalnych” do Oświęcimia - Zakopanego-Wadowic-

Wieliczki. W wyjeździe wzięło udział 30 osób.       
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Biblioteka. 
statystyka 2018 roku 

Czytelnicy ogółem – 394 osoby 

w tym: 

* kobiety – 297 

* mężczyźni – 97 

Wypożyczenia ogółem – 5579 

Zakup nowości wydawniczych – 356 

w tym:  

zrealizowanych przy pomocy finansowej Ministra Kultury – 122 

Księgozbiór liczy 12 842 egzemplarze 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebieszowie.  
 

BUDŻET OŚRODKA 

Wydatki Ośrodka w roku 2018 finansowane były z różnych źródeł: 

• z budżetu państwa – 381 220,25 

• z budżetu gminy (zadania własne) – 444 646,81  

• Zadania zlecone – 72 248,25 

• środki europejskie - 19410,00 

GOPS jest jednostką organizacyjną gminy, działającą jako jednostka budżetowa. Zadania 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebieszowie określa statut ośrodka, ustawy 

oraz akty wykonawcze ustaw. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018  roku realizował zadania wynikające w szczególności z: 

• ustawy z dnia 12 marca 2004 roku  o pomocy społecznej  

• ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

• ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

• ustawy o karcie dużej rodziny  

• ustawy o systemie oświaty  
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Zasiłki stałe. 

Zasiłki stałe otrzymują osoby niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, 

które nie posiadają żadnych źródeł dochodu, względnie posiadany dochód jest niższy od 

kryterium dochodowego. 

Zasiłki stałe w 2018 r. wypłacone zostały 18 osobom na kwotę 88 613 zł. Cała ta kwota 

pochodzi z dotacji. 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

Od 16 osób pobierających zasiłki stałe odprowadzane były składki na ubezpieczenie 

zdrowotne w wysokości 9% przysługującego zasiłku. Kwota składek na ubezpieczenie 

zdrowotne w 2018 r. wyniosła  7651,00 zł. 

Zasiłki okresowe. 

Zasiłki te zgodnie z ustawą o pomocy społecznej  z dnia 12 marca 2004 r. otrzymują osoby z 

powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności, które nie posiadają 

własnych źródeł dochodu  względnie posiadany dochód jest niższy od kryterium 

dochodowego. 

Zasiłki okresowe wypłacono  16 rodzinom o liczbie osób w rodzinach 24 na kwotę 21 361  zł. 

Cała ta kwota pochodzi z dotacji. 

Zasiłki  celowe. 

W okresie sprawozdawczym na pomoc w zakresie realizacji zadań własnych gminy (zasiłki 

celowe  na opał, żywność, na pokrycie rachunków za leki, odzież, obuwie oraz na zasiłki 

celowe specjalne) na zasiłki celowe wydatkowano kwotę  19 990 zł.  

Ww. pomocy udzielono 50 rodzinom o liczbie osób w rodzinie 95.  Zasiłki celowe 

przyznawano osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej 

z przeznaczeniem na częściowe zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowy. 

Program Rządowy "Pomoc państwa  w zakresie dożywiania". 

Pomoc w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" realizowana była w 

postaci posiłku i zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup żywności dla  204 osób. Na 

posiłki wydatkowano kwotę 105 629 zł, a na zasiłki celowe wydatkowano kwotę 2 950 zł. 

Łączny koszt dożywiania w 2018 r. wyniósł 108 629 zł. 

 Dożywianie finansowane było w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 79 

481 zł, a kwota 29 098 zł to środki własne gminy. Dożywianiem objęto 203 dzieci, w tym 14 

dzieci na wniosek dyrektora szkoły.  

Odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej. 

W 2018 r. z uwagi na stan zdrowia i wiek 6 osób z terenu naszej gminy przebywało  

w domu pomocy społecznej zgodnym z rodzajem schorzenia. Są to osoby  wymagające stałej, 

całodobowej opieki. Na realizację powyższego zadania wydatkowano kwotę 126 468 zł . 

Pomoc w formie usług opiekuńczych. 

Usługi opiekuńcze świadczone były w 2018 r. dla 1 osoby starszej. Usługi te świadczone były 

w miejscu zamieszkania osoby. 
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 Jest to zadanie własne gminy.  

Koszt wyniósł   2 192 zł.  

Pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zburzeniami psychicznymi świadczone były w 

2018 r. dla 5 dzieci. Usługi te świadczone były w miejscu zamieszkania osoby przez 

wykwalifikowanych specjalistów. 

 Jest to zadanie zlecone.  

Koszt wyniósł  71 880 zł.  

Cała kwota pochodzi z dotacji. 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia dla uczniów. 

W okresie od stycznia do czerwca 2018 r. o stypendia szkolne wnioskowało 69 uczniów, 

przyznano stypendia szkolne dla 58 uczniów. Wydatkowane zostały środki na realizację tego 

zadania  w wysokości 38932,22 zł: środki z dotacji w kwocie 31177,00 zł; wkład własny 

w kwocie 7755,22 zł. 

Liczba złożonych wniosków o zasiłek szkolny -2, 

Liczba przyznanych zasiłków szkolnych – 2 

Wydatkowane środki na zasiłki szkolne - 1240,00 zł (dotacja) 

W okresie od września do grudnia 2018 r. liczba uczniów wnioskujących  o stypendia 55 

uczniów, przyznano stypendia szkolne dla 54 uczniom. Wydatkowane zostały  środki 

w kwocie 12443,94 zł: środki z dotacji w kwocie 9951,00 zł; wkład własny w kwocie 

13033,25 zł. 

 

Karta Dużej Rodziny. 

W 2018 r. wpłynęło 47 wniosków w sprawie przyznania karty dużej rodzin,  

w tym:  

- 27 wniosków  o przyznanie  karty dużej rodziny dla nowych rodzin,  

- 2 wnioski o wydanie duplikatu karty, 

- 1 wniosek o przyznanie karty dla nowej osoby w rodzinie,  

- 3 wnioski o przedłużenie karty,  

- 14 wniosków o przyznanie dodatkowej formy karty w postaci elektronicznej. 

Liczba przyznanych kart dużej rodziny: 

- tradycyjnych  142 

- elektronicznych 122 

- tradycyjnych i elektronicznych 122  
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Realizacja projektu pod nazwą "Zintegrowany system wsparcia rodziny w powiecie 

łukowskim”. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebieszowie w 2018r. projekt pod nazwą 

"Zintegrowany system wsparcia rodziny w powiecie łukowskim" w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerem wiodącym była Fundacja Rozwoju 

Inicjatyw Obywatelskich. 

Głównym celem projektu był wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych 

użyteczności publicznej. 

Projekt zakłada rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, 

również o charakterze profilaktycznym. 

W związku z realizowanym projektem 19 rodzin, a 34 osoby skorzystało  z następujących 

usług: 

- mediacje rodzinne, 

- poradnictwo prawne, 

- poradnictwo psychologiczne, 

- terapia rodzin, 

- poradnictwo psychologiczne dziecięce, 

- pomoc psychiatry środowiskowego, 

- poradnictwo w zakresie przemocy domowej. 

 7 osób wzięło udział w szkoleniu pt.”Trening umiejętności opiekuńczo-wychowawczych. 

Zespół interdyscyplinarny. 

Przy Urzędzie Gminy w Trzebieszowie został powołany Gminny Zespół Interdyscyplinarny, 
który funkcjonuje od 2012 r. W 2018 r. do ww. Zespołu wpłynęło 24 niebieskich kart, w tym z 
Komendy Powiatowej Policji w Łukowie 23, z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 1, na 
podstawie  których były podejmowane działania w rodzinach zagrożonych przemocą. 

W 2018 r. odbyło się 9 posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego. Pomocą zespołu ogółem 
objętych zostało 23 rodziny, w tym 23 kobiety, 22 mężczyzn i 4 dzieci.  
W 2018 r. odbyło się 56 posiedzeń grup roboczych. Pomocą grup roboczych objęto 21 rodzin, 
w tym 21 kobiet, 18 mężczyzn i 4 dzieci. 
Procedurę Niebieskiej Karty zakończono w 20 rodzinach. W 17 rodzinach zakończono 
procedurę z powodu ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia 
o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu 
indywidualnego planu pomocy. Z powodu rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania 
działań  zakończono 3 procedury. 

 

Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny Rodzinom przeżywającym trudności 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych przydzielony został asystent rodziny. 
Wsparciem asystenta objętych zostało 8 rodzin o liczbie dzieci 21. Wynagrodzenie asystenta 
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finansowane było częściowo z dotacji pochodzącej z „Programu asystent rodziny i 
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 ”.  Wysokość dotacji to kwota 23 159,00 zł, 
wkład własny wyniósł 15 314,31 zł. 

 

Pozostałe zadania  realizowane przez GOPS. 

Zakwalifikowano 14 dzieci z najbiedniejszych rodzin na kolonie letnie organizowane przez 

Kuratorium Oświaty w Lublinie 

Wytypowano 4 osoby bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej do prac 

społecznie użytecznych.  

Pomoc w przygotowaniu dokumentacji na komisję do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania 

o Niepełnosprawności w Łukowie.  

Pomoc w umieszczeniu w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym.  

Wydano 450 skierowań uprawniających do odbioru żywności w ramach programu Fead 

2014-2020 Podprogram 2019 r. Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieszowie. 

W miesiącu listopadzie 2018 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebieszowie 

rozdysponowywała żywność z Banku Żywności w ramach programu Fead 2014-2020   przy 

współpracy z GOPS. 

Pomoc w zorganizowaniu Wigilii Bożonarodzeniowej i rozdysponowaniu paczek 

żywnościowych dla osób samotnych, z problemem alkoholowym. 

 

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Trzebieszowie. 

Wysokość środków finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na realizację gminnego 
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  w 2018 r. stanowi kwota 
56000 zł. Faktycznie wykorzystanych na realizację ww. programu w 2018 r. zostało 36 635,91 
zł. Środki wykorzystane na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii to 
kwota 4531,70 zł. 

W 2018 r. odbyło się 11 posiedzeń Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Trzebieszowie. Na  wynagrodzenia członków Komisji w 2018 r. 
wydatkowano kwotę 8850,00 zł. Członkowie GKPiRPA w 2018 r. odbyli 3 szkolenia . Koszt 
szkoleń wyniósł 1550 zł. 

W 2018 r. Komisja wydała 23 postanowienia na sprzedaż napojów alkoholowych w tym:  

 12 - do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,  

 5 - od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) 

 6 - powyżej 18% zawartośći alkoholu. 
W 2018 r. Komisja skontrolowała 1 punkt sprzedaży napojów alkoholowych. 

Członkowie GKPiRPA prowadzili rozmowy  motywujące z 6 osobami uzależnionymi 
od alkoholu oraz 3 członkami rodzin. 
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W stosunku do 3 osób Komisja wystąpiła do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia 
leczenia odwykowego. Opłaty za wydanie opinii biegłego w przedmiocie stwierdzenia 
uzależnienia od alkoholu i wskazania  rodzaju zakładu leczniczego wyniosły 1619,50 zł. 
Opłaty za złożenie wniosku do sądu o zobowiązanie osoby uzależnionej od alkoholu do 
poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa 
odwykowego wyniosły 120 zł 

Działania profilaktyczne GKPiRPA w 2018 r.: 

 programy z zakresu profilaktyki uniwersalnej komisja przeznaczyła 2646 zł, w których 
uczestniczyło 781 uczniów,. 

 festyny i inne imprezy plenerowe – 4053,44 zł, liczba uczestników - 800 

 spektakle- 200zł – liczba uczestników 40 

 imprezy sportowe (turnieje, wyścigi, olimpiady itp.) - 2507,36 zł, liczba uczestników – 150 

 konkursy (plastyczne, literackie, muzyczne, itp.)- 1353,63 zł, liczba uczestników – 15 
 

W ostatnią niedzielę lipca Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych zorganizowała IV festyn trzeźwości pod hasłem “Nie ulegam nałogom żyję 
zdrowo”. Gościem zaproszonym była znana modelka, aktorka i prezenterka telewizyjna - 
Anna Golędzinowska, która wygłosiła świadectwo  zerwania z różnymi uzależnieniami. 

 Podczas festynu działał punkt konsultacyjny, w którym porad udzielał terapeuta uzależnień – 
Lech Zakrzewski oraz gość zaproszony. 

Ponadto odbyła się część artystyczna ,  konkursy dla każdej z grup wiekowych , gry i zabawy 
dla dzieci oraz pokazy policyjne i strażackie. 

Podczas festynu odbyła się również akcja honorowego oddawania krwi.  

W 2018 r. działał Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin. Porad udzielał 
terapeuta uzależnień. Z porad w punkcie skorzystało łącznie 25 osób, w tym: 18 osób z 
problemem alkoholowym , dla których udzielono 87 porad, 5 dorosłych członków rodziny z 
problemem alkoholowym, dla których udzielono 15 porad oraz 2 osoby z problemami 
osobistymi , dla których udzielono 4 porad. Kwota środków finansowych przeznaczona na 
funkcjonowanie punktu w 2018 r. to 4800 zł. 
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Podstawa prawna: 

Art. 28aa Ustawy o samorządzie gminnym  

(Dz.U. 1990 Nr 16, poz. 95, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) 

 

 

 
 

Opracował na podstawie danych z poszczególnych jednostek  

Sławomir Smolak, Sekretarz Gminy Trzebieszów 

Urząd Gminy Trzebieszów, Trzebieszów Drugi 2019 

 

 


