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Raport o stanie gminy Sitno

Obowiązek

sporządzenia

raportu

o

stanie

gminy

wynika z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym. Raport obejmuje
podsumowanie działalności Wójta Gminy w roku 2019. Dane
pochodzą

ze

zbiorów

Urzędu

Gminy

w

Sitnie,

jednostek

organizacyjnych gminy oraz z Głównego Urzędu Statystycznego.

Wydawnictwo
Urząd Gminy Sitno
Sitno 73,
22-424 Sitno
tel. (84) 6113940.
fax. (84) 6112308.
e-mail: ugsitno@sitno.gmina.pl
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WSTĘP

Szanowni Państwo,

Poziom zadań realizowanych przez samorząd gminny ma bezpośrednie przełożenie na
codzienną jakość życia. W opracowaniu zaprezentowano sposoby wydatkowania środków
finansowych w zakresie inwestycji, pomocy społecznej, oświaty, usług komunalnych,
czy oferty kulturalnej i sportowej, z których korzystają Państwo każdego dnia.
2019 rok to okres pozyskania środków unijnych na wsparcie inwestycji. Z sukcesem
zrealizowano znaczące i trudne przedsięwzięcia. Zmiany na terenie gminy to również zasługa
Państwa. Fundusze sołeckie zintegrowały społeczności wiejskie, które wspólnie decydowały
o przeznaczeniu środków finansowych.

Wójt Gminy Sitno
/-/ Krzysztof Seń
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Jednym z głównych dokumentów obowiązujących na terenie gminy Sitno jest
Strategia Rozwoju Gminy Sitno, która została przyjęta przez Radę Gminy Sitno Uchwałą
Nr XV/89/2015 Rady Gminy Sitno z dnia 12 listopada 2015 r. W 2019 r. Wójt Gminy Sitno
realizował zagadnienie „strategii” w sposób zwyczajowo przyjęty, między innymi dążył do:
poprawy przejezdności dróg, budowy i przebudowy chodników, remontów świetlic i innych
ważnych inwestycji, które zostały zawarte w budżecie gminy Sitno na 2019 r.
Uchwałą Nr XLII/241/2017 Rady Gminy Sitno z dnia 21 listopada 2017 r. został
przyjęty również Lokalny Programu Rewitalizacji Gminy Sitno na lata 2017 – 2023.
Zagadnienie powyższego programu dotyczy terenów o istotnym znaczeniu dla rozwoju
gminy, obejmujących część wyznaczonego obszaru zdegradowanego, dotkniętego szczególną
koncentracją problemów i zjawisk kryzysowych.
Na terenie Gminy Sitno zlokalizowane są trzy punkty poboru i uzdatniania wody
tj. Sitno, Jarosławiec oraz Stanisławka. Łączna długość zbiorczej sieci wodociągowej wynosi
53,20 km. Do ww. sieci podłączonych jest 927 budynków mieszkalnych. Stawka opłaty
za wodę w zł/m3 wynosi 3,10. W 2019 roku sprzedano około 75 270,10 m3. Gmina Sitno
posiada również zbiorczą sieć kanalizacyjną o długości 10,30 km oraz przepompownie
ścieków zlokalizowaną w m. Jarosławic. Do sieci podłączonych jest 148 budynków
mieszkalnych, stawka opłaty w zł/m3 wynosi 4,99. Ścieki są przepompowywane
do oczyszczalni w Zamościu. W 2019 roku odprowadzono około 15 196,00 m3 ścieków.
We wszystkich miejscowościach zamontowanych jest łącznie 188 indywidualnych
przydomowych oczyszczalni ścieków.
W Gminie Sitno odpady komunalne odbierane są od około 1759 posesji, niektóre
z nich mogą być dostarczone na gminny PSZOK. W 2019 roku zostało odebranych
od mieszkańców około 678 Mg odpadów.
W 2019 r. Gmina Sitno zakupiła koparko-ładowarkę marki Terex 860SX, rok
produkcji 2006 za kwotę 80 000 zł netto na potrzeby utrzymania infrastruktury gminy.
W związku z zakupem koparko-ładowarki dwóch pracowników zostało oddelegowanych na
kurs niezbędny do obsługi ww. koparko-ładowarki. Koparko – ładowarka wykorzystywana
jest do równania dróg gminnych, wszelkiego rodzaju wykopów między innymi związanych
z funkcjonowaniem wodociągów.

5

Na Terenie Gminy Sitno w ramach 2 projektów pn. „Rozwój alternatywnych źródeł
energii - kolektory słoneczne w Gminie Sitno” oraz „Wykorzystanie energii odnawialnej
w Gminie Sitno” współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego w indywidualnych budynkach mieszkalnych zainstalowano 815
instalacji solarnych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz wymieniono 57 starych
kotłów opalanych węglem na ekologiczne kotły na biomasę.
W 2019 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego złożono kolejne wnioski na dofinansowanie montażu 392 instalacji
fotowoltaicznych służących do produkcji energii w gospodarstwach domowych na terenie
gminy. Jednym z nich jest projekt, który pozwala gminie zmniejszyć emisję 𝐶𝑂2 do
atmosfery oraz znacząco obniżyć koszty zakupu energii elektrycznej przez mieszkańców.
Urząd Marszałkowski w Lublinie poinformował, że wyniki ogłoszone zostaną w 2020 rok.
Złożono również wniosek pn. ,,Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunalnych poprzez
modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Sitno”, polegający na wymianie na terenie
całej gminy (550 szt.) starych sodowych opraw oświetlenia ulicznego na inteligentne
oświetlenie LED, jeśli gmina uzyska dofinansowanie lampy zostaną wymienione w 2021
roku.
Gmina Sitno korzystała i korzysta z programów współfinansujących ze środków Unii
Europejskiej tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 2014-2020.
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W ramach powyższego programu gmina uzyskała dofinansowanie do następujących
projektów:


Rozwój alternatywnych źródeł energii - kolektory słoneczne w Gminie Sitno
(571 instalacji solarnych).



Wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Sitno – dostawa i montaż 244
instalacji kolektorów słonecznych oraz 57 kotłów na biomasę.



Wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Sitno – fotowoltaika - montaż 392
instalacji fotowoltaicznych (wniosek złożony w 2019 roku).



Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Sitno poprzez utworzenie Muzeum
Pożarnictwa w Cześnikach.



Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sitno.



Bezawaryjna dostawa wody w gminie Sitno (budowa sieci wodociągowej łączącej
3 oddzielne ujęcia w Sitnie, Jarosławcu i Stanisławce).



Ograniczenie

emisji

zanieczyszczeń

komunalnych

poprzez

modernizację

oświetlenia ulicznego w Gminie Sitno – oświetlenie LED (wniosek złożony w 2019
roku).
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Województwa
Lubelskiego.
W ramach powyższego programu gmina uzyskała dofinansowanie do poszczególnych
projektów:


Zagospodarowanie turystyczne terenu - miejsce wypoczynku i rekreacji
w Kornelówce.



Adaptacja budynku dawnej zlewni mleka na świetlicę wiejską w Czołkach.



Zakup namiotów

wystawienniczych i krzeseł na potrzeby organizacji imprez

plenerowych na terenie gminy Sitno.


Budowa siłowni zewnętrznej przy istniejącym kompleksie sportowo-rekreacyjnym
w Jarosławcu.



Przebudowa dachu i remont budynku KGW w Horyszowie Polskim.



Utworzenie świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie robót wykończeniowych wraz
z utwardzeniem terenu w m. Nowa Kolonia Horyszów Polski.



Doposażenie Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie w scenę mobilną.
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W ramach Fundusz Dróg Samorządowych w 2019 roku Gmina Sitno zrealizowała
3 projekty dotyczące przebudowy oraz remontu dróg gminnych tj.:


Przebudowa dróg gminnych na osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowości
Jarosławiec, Gmina Sitno - strona lewa – długość przebudowy wyniosła 957 mb,
za łączną 534050,26 zł brutto, w tym dofinansowanie 373835,00 zł.



Przebudowa dróg gminnych na osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowości
Jarosławiec, Gmina Sitno - strona prawa – długość przebudowy wyniosła 1141
mb, wartość inwestycji 506008,58 zł brutto, w tym dofinansowanie 354206,00 zł.



Remont odcinka drogi gminnej nr 110706L od km 0+313,5 do km 0+798,5
w miejscowości Stabrów, Gmina Sitno – wyremontowano 485 mb drogi, za łączną
wartość 116929,64 zł brutto, w tym dofinansowanie 81850,00 zł.
W sierpniu 2019 r. złożone zostały dwa kolejne wnioski o dofinansowanie

tj. przebudowa kolejnych dróg na osiedlu w Jarosławcu o długości 1052 m oraz drogi gminnej
nr 110381l (do drogi powiatowej nr 3246l przez Jarosławiec Starą Wieś, Zakład Rolny do
Ref. Jarosławiec) o długości 2892 m.
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W ramach powyższego funduszu Powiat Zamojski ze współfinansowaniem Gminy
Sitno w 2019 roku rozpoczął przebudowę dróg powiatowych nr 3244L oraz 3241L
(od Kościoła Parafialnego w Czołkach przez Kornelówkę, Kolonię Sitno i Janówkę) o łącznej
długości 10 km 830 m. W ramach przewidzianych prac w 2019 roku wykonano nowe
warstwy bitumiczne, natomiast w 2020 roku wykonane zostaną pobocza gruntowe
o szerokości 0,75 m

ulepszone kruszywem, odtworzone i oczyszczone rowy, istniejące

przepusty i zjazdy. Wykonane zostanie 26 szt. peronów na przystankach autobusowych,
wymienione

oznakowanie

pionowe

i odtworzone

poziome.

Przebudowane

zostaną

3 skrzyżowania z drogami powiatowymi oraz 6 z gminnymi. Dla poprawy bezpieczeństwa
i widoczności zaprojektowano montaż inteligentnego aktywnego znaku D-6 wraz
z oświetleniem.
Gmina Sitno w 2019 roku z własnych środków wykonała nawierzchnię asfaltową na
poniższych drogach gminnych:


droga nr 110725 L w m. Cześniki Kolonia na dł. 200 mb,



droga nr 116280 L w m. Cześniki na dł. 150 mb,



droga nr 110700 L w m. Kornelówka na dł. 212 mb,



droga nr 110721 L w m. Stabrów na dł. 310 mb.
Przy drodze Krajowej nr 74 w miejscowości Karp w czerwcu 2019 r. wykonano trzy

tymczasowe zatoki autobusowe, zlokalizowane w km 285+200, 286+225 oraz 287+145
przedmiotowej drogi. Zatoki zostały wykonane z destruktu bitumicznego. Wykonane prac
znacząco poprawiły bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego w szczególności
mieszkańców korzystających z komunikacji zbiorowej, która od wielu lat stanowiła dla jej
użytkowników ogromny problem oraz zagrożenie.
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Poniżej zostały wyjaśnione również zagadnienia dotyczące różnych programów,
polityk, jak i innych dokumentów obowiązujących na terenie gminy Sitno:
1. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy:
 Gmina Sitno nie posiada żadnych mieszkań;
2. Program opieki nad zabytkami:
 Sporządzony został na lata 2010-2014 lecz wymaga aktualizacji wraz z gminną
ewidencją zabytków;
3. Program ochrony środowiska:
 Sporządzony został w 2004 r., lecz wymaga aktualizacji;
4. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego:
 Gmina Sitno powierzyła Miastu Zamość wykonywanie zadań gminy w zakresie
prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego. Na terenie gminy funkcjonuje 5 linii
autobusowych – 10, 40, 44, 47, 49;
5. Polityka mieszkaniowa:
 Jak już zostało wspomniane w pkt. 1 gmina nie prowadzi polityki mieszkaniowej.
Nie zarejestrowano osób oczekujących na mieszkania;
6. Planowanie przestrzenne:
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 Obszar objęty planem miejscowym to 11204 ha. Wyłączone jest z planu 5 działek
o łącznej powierzchni ok. 3,5 ha.
Zmiany planu wystąpiły:
* zmiana planu dotycząca przeznaczenia działek głównie pod zabudowę zagrodową,
obejmująca wnioski zbierane na przestrzeni kilku lat;
* zmiana studium - prace nad zmianami w studium rozpoczęły się w 2018 r. Główne
założenia to wyznaczenie nowych terenów mieszkaniowych i powiększenie istniejących.
7. Ochrona zdrowia:
Na terenie gminy funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek
Zdrowia w Sitnie, jego działalność finansowana jest na podstawie kontraktu z Narodowym
Funduszem Zdrowia. Mieszkańcy mogą również skorzystać z badań mammograficznych
finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Na dzień 31.12.2019 r. w gminnym zasobie nieruchomości znajdowały się działki
o łącznej powierzchni 2.387.733 m2, użytkowane przez gminę Sitno, jak i przez:


Zarząd Dróg Powiatowych;



Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie;



Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Sitno i Okolic;



Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad;



Szkołę Podstawową w Jarosławcu;



GS „SCH” Zamość;



Zespół Szkół w Sitnie
W 2019 r. Gmina Sitno sprzedała 1 działkę wartości 72939,00 zł.
W 2019 r. Gmina Sitno wydzierżawiła część działki 1413 w Jarosławcu za kwotę

135,00 zł.
Gmina Sitno posiada 81,85 km dróg gminnych, z czego 44,98 km są to drogi
utwardzone, a 36,87 km są drogami gruntowymi. 42,38 km dróg jest utwardzona
nawierzchnią bitumiczną, 0,6 km dróg są to drogi betonowe, a 400 m dróg jest utwardzona
kostką brukową. 1,6 km dróg posiada nawierzchnię z tłucznia. 19,62 km dróg gruntowych
utwardzona jest żwirem, a 17,25 km są to drogi gruntowe nieutwardzone. Rada Gminy
w 2017 r. podjęła Uchwałę nr XXXII/175/2017 Rady Gminy Sitno z dnia 27 stycznia 2017 r.
w sprawie: przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Sitno na lata 2016 -2023”.
Jest on dokumentem strategicznym ,,obejmującym swoim zasięgiem obszar całej gminy.
Działania w nim ujęte przyczyniają się do realizacji celów określonych na różnych szczeblach
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administracyjnych, w tym celów wskazanych w pakiecie klimatyczno - energetycznym do
roku 2020,, tj.:


redukcji emisji gazów cieplarnianych o przynajmniej 20% w stosunku do poziomu
z roku 2010 (przyjętego jako rok bazowy);



zwiększenia udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł do 20% w ogólnym
zużyciu energii (w przypadku Polski 15%);



redukcji zużycia energii pierwotnej o 20% w stosunku do prognoz na 2020 rok, czyli
podniesienie efektywności energetycznej.
Gmina Sitno w 2019 r. zrealizowała projekt grantowy pod nazwą „Sitno w sieci”.

W okresie lipiec – październik 2019 roku zostało przeszkolonych 180 osób powyżej 25 roku
życia z terenu Gminy Sitno, które nie posiadały kompetencji cyfrowych lub chciały rozwijać
swe umiejętności w tym kierunku. Szkolenia odbywały się w 12 osobowych grupach i każde
z nich trwało 32 godziny dydaktyczne. Największą popularnością wśród mieszkańców gminy
Sitno cieszyły się moduły tematyczne: „Działam w sieciach społecznościowych” oraz „Moje
finanse i transakcje w sieci”. Wszyscy uczestnicy w trakcie szkoleń mieli zapewniony słodki
poczęstunek, ponadto otrzymali na własność pendrive Kingston 16GB oraz notes i długopis.
W ramach grantu zakupiono 12 laptopów, które zostały przekazane nieodpłatnie na potrzeby
Zespołu Szkół w Sitnie. Wniosek o dofinansowanie projektu na kwotę 100 710 zł został
złożony w ramach konkursu grantowego w ramach Działania 3.1. Działania szkoleniowe na
rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 20142020 realizowanego w ramach III osi priorytetowej Cyfrowe kompetencje społeczeństwa
współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, otrzymując 100%
dofinansowania.
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Kolejnym ważnym zagadnieniem, jakie realizuje gmina to prowadzenie działań
z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. W 2019 roku wysokość środków finansowych
uzyskanych przez gminę z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych wyniosła - 64426,15 zł. W budżecie gminy na realizację Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
zaplanowano - 64426,15 zł. W 2019 roku

w gminie Sitno funkcjonowało 11 punktów

sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
i 3 punkty sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży. Wydano
13 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym: 9 zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży, 4 zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży. Wartość alkoholu
sprzedanego na terenie gminy Sitno (na podstawie

oświadczeń przedłożonych przez

przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych) wyniosła: 2 373 141,40 zł
w tym do 4,5% zawartości alkoholu (oraz piwa) -1 525 070,41 zł, pow. 4,5% do 18%
(z wyjątkiem piwa) – 84 324,48 zł, pow. 18% - 763 746,51 zł. Na terenie gminy w 2019 r.
funkcjonowało również 11 punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej
18 % przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) i 2 punkty sprzedaży
napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży (lokale gastronomiczne). Wydano 3 decyzje w sprawie wygaśnięcia zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych z powodu upływu terminu ważności zezwoleń i 21 decyzji
o wygaśnięciu zezwolenia ze względu na likwidację punktów sprzedaży. W 2019 roku
GKRPA przeprowadziła rozmowę z 28 osobami uzależnionymi od alkoholu i podjęła
czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionej od alkoholu
obowiązku poddania się leczenia w placówce leczenia uzależnienia od alkoholu i 5 członkami
ich rodzin. GKRPA wobec 9 osób wystąpiła do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia
leczenia odwykowego. Członkowie GKRPA uczestniczyli w 28 grupach roboczych ds.
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na funkcjonowanie GKRPA w 2018 roku
przeznaczono: - 17025,37 zł w tym:


szkolenie członków GKRPA - 2340,60 zł,



wynagrodzenie członków GKRPA - 7951,00 zł,



opłaty za wydanie opinii przez biegłego w przedmiocie stwierdzenia uzależnienia
od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego - 4091,51 zł,
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opłaty za złożenie wniosku do sądu o zobowiązanie osoby uzależnionej od alkoholu
– 580,00,



materiały biurowe – 2062,26 zł.
Od 01.10.2019 r. zatrudniono psychologa, który prowadził zajęcia i konsultacje

uwzględniając w szczególności zidentyfikowane obszary działań terapeutycznych. Zajęcia
prowadzone były 2 razy w miesiącu po 2 godziny w pomieszczeniach Centrum Kultury
z Biblioteką w Sitnie. W szkołach na terenie gminy prowadzone były warsztaty
profilaktyczne dla uczniów, nauczycieli i rodziców z zakresu uzależnień.
W Zespole Szkół w Sitnie przeprowadzono warsztaty profilaktyczne z zakresu
uzależnień:


warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych
z elementami cyberprzemocy,



warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień narkomanii,



warsztaty dla rodziców z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu wśród dzieci.
W Szkole Podstawowej w Jarosławcu odbyły się:



warsztaty profilaktyczne pt. „Trening asertywnych zachowań” dotyczących
przeciwdziałania narkomanii dla uczniów szkół podstawowych oraz prelekcji dla
rodziców na temat uzależnień XXI wieku i narkomanii w Gminie Sitno,



program „Debata” dotyczący opóźnienia inicjacji alkoholowej,



warsztaty profilaktyczne „Jestem wolny mam przewagę” dla uczniów szkoły
podstawowej.
W Zespole Szkół w Kornelówce (Szkole Podstawowej w Kornelówce, Szkole

Podstawowej w Kolonii Sitno, Szkole Podstawowej w Horyszowie Polskim oraz w Szkole
Podstawowej w Cześnikach) przeprowadzono warsztaty profilaktyczne z zakresu uzależnień:


„Marzenia a uzależnienia - jak nie wpaść w pułapkę”,



„Uzależnienie – jak się chronić i być niezależnym”.
Na powyższe działania

z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

przeznaczono środki w wysokości – 8049,00 zł.
Przeprowadzono badania „Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych” na terenie
gminy Sitno, które obejmowały:
1. ankietowanie w wersji papierowej 100 dorosłych mieszkańców gminy,
2. ankietowanie w wersji papierowej 20 punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych
na terenie gminy,
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3. ankietowanie w wersji elektronicznej metodą Corgio uczniów 6 szkół z terenu gminy.
Koszt diagnozy wyniósł – 3000,00 zł.
Zakupiono ulotki profilaktyczne z takich zakresów tematycznych jak: przemoc,
alkohol, narkotyki i dopalacze w kwocie 750,00 zł. Ponadto dofinansowano wyjazd
młodzieży szkolnej na widowisko dla dzieci i dofinansowano wyjazd uczniów ze SP
w Kolonii Sitno do Teatru Muzycznego w Lublinie (140 osób) – przeznaczono kwotę
w wysokości 800,00 zł.
Na festyny, imprezy plenerowe w szkołach na terenie gminy: wynajem urządzeń
rekreacyjno-rozrywkowych, wynajem zjeżdżalni, „Mikołajki” przeznaczono kwotę - 8540,05
zł.
Zakupiono nagrody dla uczniów ze szkół z terenu gminy promujących zdrowy styl
życia bez alkoholu i używek w ramach spędzania wolnego czasu dla 1 ucznia z każdej szkoły
(zakupiono 8 rowerów za kwotę 4193,32 zł) oraz zakupiono nagrody dla Zespołu Szkół
w Kornelówce (681,00 zł) - 4874,32 zł.
Zakupiono nagrody

dla uczniów z terenu gminy na konkurs „Bezpieczeństwo

w Ruchu Drogowym” – 526,11 zł (udział wzięło 39 uczniów).
Dofinansowano Program powszechnej nauki pływania dla młodzieży z terenu gminy
w ramach aktywnego spędzania wolnego czasu (przeznaczono kwotę w wysokości
- 7854,00 zł (uczestniczyło 81 osób z terenu gminy Sitno),
Zakupiono koszulki dla młodzieży na igrzyska sportowe LZS – przekazano kwotę
w wysokości 2715,00 zł.
Dla młodzieży z Kolonii Sitno zakupiono stół do tenisa stołowego, paletki. Kwotę jaką
przekazano to 1659,00 zł. Zakupiono grzejnik do świetlicy w kwocie 239,00 zł.
Dofinansowano zakup taśm na zajęcia AEROBIKU, które odbywały się w Centrum
Kultury w Sitnie – 443,00 zł.
Dofinansowano wyjazd na narty w czasie ferii zimowych młodzieży z parafii
Horyszów Polski. Koszt wyjazdu wyniósł - 2000,00 zł (uczestniczyło - 11 osób).
Dofinansowano ferie zimowe w SP Jarosławiec w kwocie - 1088,00 zł:


wyjazd na krytą pływalnię w Zamościu;



wyjazd do Muzeum Zamojskiego;



gra terenowa, ognisko, kulig;



wyjazd do kina.
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Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w 2019 roku faktycznie wykorzystano 59562,85 zł.
Gminę zasila 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: OSP Cześniki, OSP
Czołki KSRG, OSP Horyszów Polski, OSP Jarosławiec, OSP Kolonia Sitno, OSP Rozdoły,
OSP Sitno KSRG, OSP Stabrów, OSP Stanisławka zrzeszających 334 członków. Na
wyposażeniu jednostek znajduje się :13 samochodów ratowniczo – gaśniczych, 8 średnich ze
zbiornikami na wodę od 2,5 do 3 tys. litrów i 5 średnich w tym 4 ze zbiornikiem 1 tys. litrów.
Zakupiono samochód strażacki do miejscowości Kornelówka.

Wszystkie jednostki posiadają motopompy do wody czystej 5 nowej generacji typu Tohatsu
VC82 ASE pozostałe typu PO5. Na wyposażeniu jednostek znajdują się również:


Pompy szlamowe WT30X- 4szt.



Pompy pływające NIAGARA- 5szt.



Agregaty prądotwórcze HONDA GX160- 3szt.



Pilarki do drewna STIHL- 4szt.



Pilarki do betonu i stali STIHL TS 420- 2szt.



Podcinarki do gałęzi STIHL HT 133- 2szt.



Wentylator oddymiający KOBRA H34- 1szt.



Agregaty hydrauliczne LUKAS P630 z nożycami i rozpierakami- 2szt.



Drabiny pożarnicze drewniane nakładkowe- 8szt.
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Drabiny pożarnicze aluminiowe -2szt.
Pozostały drobny sprzęt to: węże tłoczne i ssawne, rozdzielacze, prądownice, tłumice,

bosaki, siekiery, łopaty, widły, toporki lekkie, topory ciężkie, latarki, radiotelefony.
Druhowie brali udział w zawodach sportowo-pożarniczych, zbiórkach szkoleniowych
w terenie i na obiektach.
W 2019 roku strażacy wyjeżdżali do zdarzeń łącznie 49 razy w tym do gaszenia
pożarów – 24 razy i 25 razy do zagrożeń miejscowych: usuwanie gniazd szerszeni i os,
usuwanie konarów i powalonych drzew, kolizji drogowych, wypompowywanie wody
z piwnic i zalanych pomieszczeń, poszukiwanie zaginionych osób, zabezpieczenie zerwanych
linii energetycznych przed kontaktem z ludźmi i zwierzętami, wycinanie barszczu
sosnowskiego, czyszczenie przepustów pod jezdniami, podcinanie gałęzi nad pasami
drogowym, zabezpieczenie od strony p-poż obchodów rocznicy bitwy pod Komarowem,
zabezpieczenie od strony p-poż oraz kierowanie ruchem podczas wystawy rolniczej w Sitnie,
pomoc przy organizacji dożynek gminnych, udział w uroczystościach kościelnych
i państwowych.
W 2019 r. Uchwałą Nr VII/45/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 29 marca 2019 r.,
ustalono plan sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez
gminę, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Sitno i Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Sitno
i Okolic C.L., od dnia 1 września 2019 r.,

Lp.

1.

Nazwa szkoły

Zespół Szkół
w Sitnie

Nazwa organu
prowadzącego

Gmina Sitno

Adres siedziby szkoły

Sitno 53a,
22 - 424 Sitno

Granice obwodu
szkoły
Sitno, Czołki,
Stabrów
do Nr 108
Jarosławiec, Karp,

2.
Szkoła
Podstawowa
w Jarosławcu

Boży Dar, Wólka
Gmina Sitno

Jarosławiec 190,

Horyszowska Nr 24

22 - 424 Sitno

i 25, Stabrów Nr 109
wzwyż

3.

Szkoła

Stowarzyszenie

Podstawowa

Rozwoju

Kornelówka,
Kornelówka 41,

Kornelówka Kolonia
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w Kornelówce

i Promocji Gminy

22 - 424 Sitno

Sitno i Okolic
C.L.
4.

Szkoła
Podstawowa
w Horyszowie
Polskim

5.

Szkoła
Podstawowa
w Kolonii
Sitno

Stowarzyszenie

Horyszów Polski,

Rozwoju

Horyszów - Nowa

i Promocji Gminy

Horyszów Polski 85,

Kolonia, Horyszów -

Sitno i Okolic

22 - 424 Sitno

Stara Kolonia, Wólka

C.L.

Horyszowska

Stowarzyszenie
Rozwoju
i Promocji Gminy

Kolonia Sitno 51,

Sitno i Okolic

22 - 424 Sitno

C.L.

Sitno Kolonia,
Janówka, Rozdoły,
Stanisławka

Stowarzyszenie

6.
Szkoła

Rozwoju

Podstawowa w

i Promocji Gminy

Cześniki 125,

Cześniki

Cześnikach

Sitno i Okolic

22 - 424 Sitno

Cześniki Kolonia

C.L.
Plan sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych na terenie Gminy pozostaje bez zmian:


Przedszkole Samorządowe w Sitnie, Sitno 53 a - organ prowadzący Gmina Sitno;



Oddział Przedszkolny w Jarosławcu, Jarosławiec 190, - organ prowadzący Gmina
Sitno;



Oddział Przedszkolny w Kornelówce, Kornelówka 41 - organ prowadzący
Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Sitno i Okolic C.L.;



Oddział Przedszkolny w Kolonii Sitno, Kolonia Sitno 51 - organ prowadzący
Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Sitno i Okolic C.L.;



Oddział Przedszkolny w Horyszowie Polskim, Horyszów Polski 85 - organ
prowadzący Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Sitno i Okolic C.L.;



Oddział Przedszkolny w Cześnikach, Cześniki 125 - organ prowadzący
Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Sitno i Okolic C.L.;
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Do 31 sierpnia 2019 r. na terenie Gminy Sitno funkcjonowały cztery jednostki
oświatowe publiczne prowadzone przez JST, były to: Gimnazjum w Jarosławcu, Gimnazjum
w Sitnie, Szkoła Podstawowa w Jarosławcu, Zespół Szkół w Sitnie w skład, którego wchodzi
Przedszkole Samorządowe w Sitnie i Szkoła Podstawowa w Sitnie.
Uchwałą Nr XI/67/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 26 lipca 2019 r. zlikwidowano
gminną jednostkę organizacyjną pod nazwą Gimnazjum im. Hetmana Jana Zamoyskiego
w Jarosławcu z dniem 31 sierpnia 2019 r. oraz Uchwałą Nr XI/68/2019 Rady Gminy Sitno
z dnia 26 lipca 2019 r.

zlikwidowano gminną jednostkę organizacyjną pod nazwą

Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sitnie z dniem 31 sierpnia 2019 r.
Od 01 września 2019 r. na terenie gminy Sitno funkcjonowały dwie jednostki
oświatowe publiczne prowadzone przez JST, były to:

Szkoła Podstawowa im. Marii

Dąbrowskiej w Jarosławcu i Zespół Szkół w Sitnie w skład, którego wchodzi Przedszkole
Samorządowe w Sitnie i Szkoła Podstawowa im. Wandy Popławskiej w Sitnie oraz cztery
jednostki oświatowe - publiczne oraz Niepubliczne Przedszkole w Kornelówce, prowadzone
przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Sitno i Okolic C.L. Były to: Szkoła
Podstawowa w Kornelówce, Szkoła Podstawowa w Horyszowie Polskim, Szkoła
Podstawowa w Kolonii Sitno, Szkoła Podstawowa w Cześnikach, które od 1 września 2013 r.
podlegają pod Zespół Szkół w Kornelówce.
Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez gminę Sitno stan na grudzień 2019:
1. Zespół Szkół w Sitnie – ogółem 139 uczniów w tym:


Szkoła Podstawowa w Sitnie – ogółem 83 uczniów;



uczniowie w klasach I – III – 31 uczniów;



uczniowie w klasach IV – VIII – 52 uczniów;



Przedszkole Samorządowe w Sitnie – ogółem 56 dzieci;

w tym odział przedszkolny objęty obowiązkowym rocznym przygotowaniem ogółem
- 7 dzieci.
2. Szkoła Podstawowa w Jarosławcu – ogółem 340 uczniów w tym:


uczniowie w klasach I – III - 98 uczniów;



uczniowie w klasach IV – VIII – 159 uczniów;



oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – ogółem 83 dzieci;

w tym odział przedszkolny objęty obowiązkowym rocznym przygotowaniem – ogółem 28
dzieci.
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Liczba

uczniów

w

Niepublicznym

Przedszkolu

i

Szkołach

Podstawowych

prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Sitno i Okolic C.L.
podlegających pod Zespół Szkół w Kornelówce stan na grudzień 2019:
1. Niepubliczne Przedszkole w Kornelówce ogółem 47 dzieci;


przedszkole oddział Kornelówka – 9 dzieci ;



przedszkole oddział Cześniki – 14 dzieci;



przedszkole oddział Horyszów Polski – 14 dzieci;



przedszkole oddział Kolonia Sitno – 10 dzieci;



oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ogółem 56 dzieci (w tym 21 –
5 latków);



oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Kornelówce – 14;



oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Cześnikach – 15;



oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Horyszowie Polskim – 14;



oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Kolonii Sitno – 13;

2. Zespół Szkół w Kornelówce ogółem 198 uczniów:


uczniowie w klasach I – III - 66 uczniów;



uczniowie w klasach IV – VIII – 132 uczniów;



Szkoła Podstawowa w Kornelówce – ogółem 27 uczniów;



Szkoła Podstawowa w Horyszowie Polskim – ogółem 60 uczniów;



Szkoła Podstawowa w Kolonii Sitno – ogółem 49 uczniów;



Szkoła Podstawowa w Cześnikach – ogółem 62 uczniów;
Do 31 sierpnia 2019 r. w prowadzonych szkołach przez JST Gimnazjum

w Jarosławcu, Gimnazjum w Sitnie, Szkoła Podstawowa w Jarosławcu, Zespół Szkół w Sitnie
było zatrudnionych nauczycieli 57,51 etatów, obsługa 24,46 etatów.
Zatrudnienie nauczycieli i pracowników administracji i obsługi osobowo i w przeliczeniu
na etaty.

Lp.

1.

2.

Nazwa szkoły
Szkoła Podstawowa
w Jarosławcu
Zespół Szkół
w Sitnie

Nauczyciele Nauczyciele Obsługa Obsługa Razem
osobowo

etatowo

osobowo

etatowo

osób

39

36,96

12

10,5

51

24

18,53

9

8,5

33
20

63

Razem

55,49

21

18

84

Zatrudnienie nauczycieli wg awansu zawodowego

Lp.

Nazwa szkoły

Nauczyciel

Nauczyciel

Nauczyciel

Nauczyciel

stażysta

Kontraktowy

mianowany

dyplomowany

3 et.

2,08 et.

3,59 et.

27,28 et.

0 et.

2,4 et.

1,78 et.

14,35 et.

3 et.

4,48 et.

5,37 et.

41,63 et.

Szkoła
1.

Podstawowa
w Jarosławcu

2.

Zespół Szkół
w Sitnie
Razem

Po zlikwidowaniu Gimnazjów liczba etatów nauczycieli mniej o 2,02 etatu, obsługi
mniej o 6,46 etatu.
Zestawienie wydatków ogółem za 2019 r.
Szkoły Podstawowe i Gimnazja (80101, 80103, 80104, 80146, 80150, 80195, 85416)
1. Gimnazjum w Jarosławcu – 930.072,96 zł
2. Gimnazjum w Sitnie – 644.150,08 zł
3. Szkoła Podstawowa w Jarosławcu – 3.171.998,55 zł (w tym projekt 97.805,03 zł)
4. Zespół Szkół w Sitnie -1.785.275,45 zł
Razem wydatki – 6 531 497,04 zł
Dowożenie uczniów – 472 410,34 zł (w tym dzieci niepełnosprawne).
Dotacja na Zespół Szkół w Kornelówce
1. 80101-2590 Szkoły Podstawowe - 2 139 074 zł
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2. 80101- wyposażenie – 10 753,06 zł
3. 80101-2820 - dotacja na książki – 16 458,61 zł
4. 80103-2590 - dotacja na „0” – 379 764,22 zł
5. 80104-2540 – Przedszkole – 315 585,90 zł)
6. 80149-2540 - dzieci niepełnosprawne – 59 804,65 zł
7. 80150-2590 - dzieci niepełnosprawne – 119 252,13 zł
Subwencja oświatowa na 2019 r. - 6 706 260 zł
Dotacja na wychowanie przedszkolne w 2019 r. – 224 480, 00 zł
Środki wydatkowane pochodzą nie tylko z subwencji oświatowej, ale także z dotacji
i programów rządowych oraz z gminy.

Biorą udział z projektach i przedsięwzięciach

finansowanych ze środków samorządowych, krajowych jak i zagranicznych. Pozyskują środki
z różnego rodzaju projektów. Uczniowie wraz z opiekunami prowadzą wolontariat,
uczestniczą w działaniach dotyczących bezpieczeństwa i profilaktyki dzieci, współpracują
z samorządem, różnego rodzaju instytucjami. Zdobywają liczne nagrody i wysokie miejsca
w konkursach nie tylko międzygminnych czy powiatowych, ale także na szczeblu
wojewódzkim.
Główne inicjatywy szkół prowadzonych przez samorząd to:


Zespół Szkół w Sitnie: współorganizacja z Pracownikami Skierbieszowskiego Parku
Krajobrazowego konkursu powiatowego pt. „Poznajemy Parki Krajobrazowe”, udział
w projekcie ogólnopolskim Fundacja BOŚ „Wiem, co jem…”, „Tradycyjny sad”,
„Eksperci Programowania”, „Lekcja z Temidą”, „Twoje zdrowie – czas na ruch”.
Udział w projektach –„Wynalazcy, odkrywcy, przemysłowcy-historia polskich
innowacji - Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie. Zakupiono tablice
interaktywne z monitorami w programu „Aktywna Tablica”. Szkoła otrzymała od
Urzędu Gminy w Sitnie w ramach realizacji projektu „Sitno w Sieci” 12 laptopów.



Szkoła

Podstawowa

w

Jarosławcu:

pozyskanie

od

TVP

S.A.

w Warszawie środków na utworzenie sali sensorycznej. Sala sensoryczna
wyposażona została

w specjalistyczny sprzęt pozyskany dzięki akcji "Reklama

dzieciom" organizowanej przez TVP S.A. w Warszawie. Zakupiono podwiesia
z zestawem huśtawek terapeutycznych, ściankę wspinaczkową, trampolinę,
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baldachim światłowodowy, hamak, drabinkę linową, rehabilitacyjną komputerową
platformę balansową, zestaw pomocy interaktywnych dla dzieci ze specjalnymi
potrzebami w tym dywan interaktywny i monitory interaktywne.

Zakupiono specjalistyczny sprzęt m.in. huśtawki terapeutyczne, podwiesia, deskorolki
terapeutyczne, ściankę wspinaczkową, trampolinę, baldachim światłowodowy i wiele innych
sprzętów. Zajęcia terapeutyczne w Sali Integracji Sensorycznej przyczynią się do
prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci. Sala została jeszcze doposażona i służy już
dzieciom.

Zakupiono wyposażenie do kolejnych sal lekcyjnych z programu „Aktywna

Tablica”. Ponadto udziały w projektach również dla najmłodszych, mające na celu rozwój,
kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka jak

i kształtowanie

postaw społecznych u dzieci: „Magiczna Moc Bajek”, „Bajeczna księga”, „Kreatywny
przedszkolak”, współpraca z przedszkolem na Łotwie. Szkoła kolejny rok kontynuuje projekt
z udziałem środków krajowych i zagranicznych w ramach projektu RPO Województwa
Lubelskiego „Szkoła przyszłości – Podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli
Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu” ( projekt obejmuje lata 2017 –
2020 ).
Na terenie gminy Sitno funkcjonują również obiekty sportowe, takie jak:


boisko „Orlik” w Jarosławcu;



boiska przy SP w Jarosławcu i Zespole Szkół w Sitnie;
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boiska przy szkołach publicznych prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju
i Promocji Gminy Sitno C.L;



siłownie.

Umożliwia to podejmowanie dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć
sportowych i rekreacyjnych pod opieką osób prowadzących zajęcia. Przeprowadzono liczne
zawody i turnieje sportowe ( piłka nożna, halowa, tenis sportowy, siatkówka, biegi
przełajowe, gry w Dwa Ognie, lekkoatletyczne) dzięki współpracy szkół jak i Klubu
Sportowego

„Potok

Sitno”.

Zarówno

Klub

Sportowy

„Potok

Sitno”,

szkoły

stowarzyszeniowe, jak i szkoły prowadzone przez JST biorą udział w imprezach sportowych,
takich jak: Igrzyska powiatowe LZS, zawody sportowe międzyszkolne (piła nożna, halowa,
tenis stołowy, siatkówka, biegi przełajowe), „Bieg Niepodległości”, Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Tymbarku itp.
Jedną z jednostek pomocniczych w gminie Sitno jest GOPS, realizuje on zadania
własne i zlecone gminy z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu
alimentacyjnego, postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych
i energetycznych, Karty Dużej Rodziny, świadczeń wychowawczych 500+, stypendiów,
świadczeń 300+ dobry start, wynikające z ustaw.
Zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej ośrodek pomocy społecznej
zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku
1 pracownik socjalny na 2000 mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin objętych
pracą socjalną w stosunku 1 pracownik socjalny na nie więcej, niż 50 rodzin. W roku 2019
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitnie zatrudnionych było ogółem
12 pracowników, w tym 4 pracowników socjalnych pracujących w środowiskach, asystent
rodziny, 3 pracowników do obsługi świadczeń rodzinnych, wychowawczych, funduszu
alimentacyjnego, stypendiów, karty dużej rodziny, świadczeń z programu dobry start,
dodatków mieszkaniowych i energetycznych, referent,

pomoc administracyjna/pomoc

księgowa, główny księgowy i kierownik. Wszyscy pracownicy posiadają wymagane
ustawami wykształcenie.
Pomocy społecznej udziela się w szczególności z powodu ubóstwa, sieroctwa,
bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy
w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych

i

prowadzenia

gospodarstwa

domowego,

zwłaszcza

w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, alkoholizmu i narkomanii, zdarzenia losowego
i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej, itp. Katalog przesłanek
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umożliwiających przyznanie świadczeń z pomocy społecznej jest otwarty i tak naprawdę
można przyznać świadczenia również w innych przypadkach, niż wymienione w ustawie, pod
warunkiem, że wydatki są uzasadnione i konieczne dla dobra osoby lub rodziny, a także
najbliższego otoczenia (racjonalne i celowe).
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobie samotnie
gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty netto 701 zł miesięcznie, natomiast
osobie w rodzinie, w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty netto 528 zł
miesięcznie.
W Gminie Sitno wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. ze świadczeń pomocy
społecznej korzystało 207 rodzin, w których przebywało 597 osób, (w stosunku do roku
ubiegłego nastąpił spadek o 12,5%) w tym ze świadczeń finansowych korzystało 192 rodzin
oraz wyłącznie z pracy socjalnej – 15 rodzin. W stosunku do ogółu społeczeństwa
zamieszkującego Gminę (6748 osób), stanowi to 8,85% osób. Świadczeniami pomocy
społecznej w tym przypadku były: zasiłki celowe, okresowe, stałe, specjalne celowe oraz
świadczenia w formie posiłków dla dzieci w szkołach, a także świadczenie pracy socjalnej.
Z upoważnienia Wójta Gminy Sitno kierownik GOPS wydał w tych sprawach 475 decyzji,
w tym 428 decyzji przyznających świadczenia, 32 decyzje zmieniające kwotę świadczenia
w związku ze zmianą sytuacji dochodowej osoby lub rodziny, 10 decyzji uchylających oraz
5 decyzji odmownych.
W roku 2019 dominującymi przyczynami korzystania ze świadczeń pomocy
społecznej w Gminie Sitno były: ubóstwo - 78 rodzin, bezdomność – 1 osoba, bezrobocie 77 rodzin, niepełnosprawność - 67 rodzin, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych – 13 rodzin, w tym 4 rodziny niepełne i 3 rodziny wielodzietne, potrzeba
ochrony macierzyństwa – 25 rodzin, długotrwała lub ciężka choroba – 57 rodzin, trudności
w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego - 1 osoba, alkoholizm –
2 osoby, przemoc w rodzinie – 1 rodzina, sytuacja kryzysowa – 1 rodzina. W porównaniu
do roku 2018 liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej zmniejszyła się.
Struktura bezrobocia w Gminie Sitno przedstawia się następująco: liczba osób
bezrobotnych ogółem w porównaniu do roku ubiegłego zmniejszyła się o 15,5% i na koniec
2019 roku wyniosła 223 osób, w tym 118 kobiet. Osób uprawnionych do zasiłku było 14,
w tym 7 kobiet. Bezrobotnych zwolnionych z winy zakładu pracy było 3 osoby.
Bezrobotnych do 25 roku życia było 42 osoby, natomiast po 50 roku życia 39 osób. Ponadto
występuje bezrobocie ukryte oraz praca nielegalna, potocznie zwana dorywczą. Związane jest
to w głównej mierze z przyjętymi negatywnymi wzorcami zachorowania w rodzinie, brakiem
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odpowiedzialności za swoją przyszłość, niskim wykształceniem, niską świadomością
społeczną, brakiem przewidywalności, życiem „z dnia na dzień”, niechęcią dążenia do
zmiany swojej sytuacji, ale także obawą utraty świadczeń rodzinnych na dzieci w związku
z udokumentowaniem dochodów i przekroczeniem ustawowego kryterium dochodowego.
W roku 2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie przyznał 22 osobom
zasiłek stały, w tym: z powodu niepełnosprawności otrzymało 19 osób i 3 osoby otrzymały
zasiłek stały z tytułu wieku i braku świadczeń emerytalnych lub w kwocie poniżej kryterium
dochodowego. Do opłacania składki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia społecznego
uprawnionych było 20 osób. Zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej niezdolnej do pracy
z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, pod warunkiem spełnienia kryteriów
dochodowych określonych w ustawie. Wysokość zasiłku stałego uzależniona jest od sytuacji
dochodowej osoby lub rodziny. Stanowi różnicę pomiędzy dochodem, a kryterium
określonym w ustawie o pomocy społecznej. Kwota zasiłku stałego nie może być wyższa niż
645 zł, i niższa niż 30 zł miesięcznie. Środki finansowe na zasiłki stałe oraz na opłacanie
składek zdrowotnych pochodzą z budżetu Wojewody Lubelskiego w ramach dotacji celowej
na realizację zadań własnych. Liczba wypłat w formie zasiłków stałych wyniosła 245
świadczeń na łączną kwotę 138 144 zł.
Z budżetu Wojewody, w ramach zadań własnych gminy, wypłacane są również zasiłki
okresowe z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, itp., Zasiłek
okresowy dla osoby lub rodziny przyznaje się w wysokości do różnicy między kryterium
dochodowym a dochodem danej osoby lub rodziny, przy czym kwota zasiłku nie może być
niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym a dochodem odpowiednio osoby
samotnie gospodarującej lub rodziny. Gmina Sitno nie partycypuje w kosztach wypłat
zasiłków okresowych, pomimo takiej możliwości prawnej. W Gminie Sitno w roku 2019
przyznano 218 świadczeń w formie zasiłków okresowych na łączną kwotę 82 000 zł.
Głównym

powodem

przyznania

zasiłków

było

bezrobocie

(163

świadczenia),

niepełnosprawność (15 świadczeń), długotrwała choroba (39 świadczeń) oraz inne
(1 świadczenie). Liczba rodzin, którym przyznano zasiłki okresowe wyniosła 46, w których
zamieszkiwało 100 osób.
Zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe przyznaje się w celu zaspokojenia
niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu
żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego,
drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Ośrodek przyznał w 2019 roku zasiłki celowe
i specjalne celowe dla 85 rodzin na łączną kwotę 22 217 zł. Specjalny zasiłek celowy
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w wysokości nie przekraczającej kryteria dochodowe ustalone w ustawie o pomocy
społecznej można przyznać osobie lub rodzinie, która przekracza kryterium dochodowe, jeżeli
zachodzą szczególnie uzasadnione przypadki.
W roku 2019 nastąpił znaczny wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze
świadczone w miejscu zamieszkania przez zatrudnione opiekunki środowiskowe. Wykonano
5 623 godzin usług. W porównaniu do roku 2018 nastąpił wzrost o 160%. Usługi świadczone
były u 16 osób.
Ponadto Wójt Gminy Sitno przystąpił do resortowego Programu Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 – Opieka wytchnieniowa
w formie pobytu dziennego współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Do udziału w Programie zakwalifikowano 5 osób
posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i spełniających wymogi
określone w wytycznych Ministerstwa m.in. kartę oceny stanu pacjenta wg skali Barthel
wydaną przez lekarza specjalistę – zgodnie z symbolem przyczyny niepełnosprawności
znajdującej się na orzeczeniu. Środki finansowe w wysokości 18 410,26 zł otrzymano
z Funduszu Solidarnościowego, natomiast wkład własny gminy wynosił 4 602,57 zł.
Program „Posiłek w szkole i w domu” w 2019 roku obejmował pomoc dzieciom
w formie posiłków w szkole oraz rodzinom w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub
żywności na łączną kwotę 237 342 zł, na którą środki w wysokości 189 870 zł pochodziły
z dotacji z budżetu Wojewody Lubelskiego. Pomocy takiej udzielono 192 dzieciom z terenu
Gminy, wydano 24 254 posiłków na łączną sumę 157 208 zł. Warunkiem uprawniającym
przyznanie tego typu pomocy rodzinom jest spełnienie kryterium ustawowego w wysokości
150% kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej, tj. 792 zł netto miesięcznie. Posiłki
w formie dwudaniowych obiadów do szkół Gminy Sitno były dowożone przez firmy, które
wygrały przetargi w poszczególnych szkołach. W ramach ww. programu pomocą objęto
również 68 rodzin, w których dochód nie przekroczył 150% kryterium dochodowego
ustalonego w ustawie o pomocy społecznej, przyznano 272 świadczeń na zakup posiłku lub
żywności na łączną kwotę 80 134 zł.
Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitnie kwalifikują
osoby zamieszkujące teren Gminy Sitno do pomocy żywnościowej w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w podprogramie 2019 i wydają skierowania do
organizacji pozarządowej - Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Zamościu. Kryterium
dochodowe dla osoby samotnej nie mogło przekroczyć kwoty 1402 zł, a dla osoby w rodzinie
kwoty 1056 zł na jedną osobę. Do programu zakwalifikowano 533 osoby, wydano 179
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skierowań. Z powodu przekroczenia kryterium dochodowego oraz niespełniania warunków
przewidzianych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej skierowania odmówiono 11 osobom.
W 2019 roku mieszkańcy Gminy Sitno odebrali 24 ton 759,02 kg żywności na łączną kwotę
130 tys. 785 zł 45 gr.
Gmina

Sitno

opłacała

pobyt

w

domach

pomocy

społecznej

3

osobom

niepełnosprawnym. Łączna kwota, jaką Gmina przeznaczyła na dofinansowanie pobytu
w domach pomocy społecznej w 2019 r. to 77105 zł.
Świadczenie pomocy w postaci pracy socjalnej jest zadaniem własnym Gminy
o charakterze obowiązkowym. Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy
funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Może być prowadzona
w oparciu o kontrakt socjalny. W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności
metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do
samostanowienia. Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na
posiadany dochód. W roku 2019 pomocą w postaci pracy socjalnej zostało objętych 207
rodzin, w których przebywało 597 osób. W 6 rodzinach zawarte zostały kontrakty socjalne,
w ramach których podpisano do realizacji wspólne działania i zobowiązania. Pracownicy
socjalni współpracowali m.in. z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Sitnie, w przypadku stwierdzenia nadużywania alkoholu przez osoby lub rodziny
korzystające z pomocy kierowali wnioski o podjęcie działań zmierzających do leczenia
odwykowego osób uzależnionych od alkoholu. Ponadto współpracowali z Powiatowym
Urzędem Pracy w Zamościu w zakresie aktywizacji zawodowej podopiecznych, szkołami,
Sądem

Rejonowym

w

Zamościu,

Policją,

Ośrodkiem

Interwencji

Kryzysowej

w Szczebrzeszynie, Poradnią Rodzinną w Sitnie, domami pomocy społecznej oraz innymi
instytucjami działającymi na rzecz ludności Gminy Sitno.
Realizacja Gminnej Strategii

Rozwiązywania

Problemów Społecznych oraz

Gminnych Programów wpisuje się w zadania pomocy społecznej, ze szczególnym
uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, profilaktyki i opieki nad
dzieckiem i rodziną i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego
ryzyka.
Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie polega nie tylko na podejmowaniu działań interwencyjnych, ale
też w dużej mierze na działaniach profilaktycznych. Zmiany społeczno-gospodarcze w Polsce
niosą ze sobą również i negatywne skutki. Większa część społeczeństwa nie potrafi odnaleźć
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się w nowej rzeczywistości i samodzielnie poradzić sobie z codziennością życia oraz
zaspokajaniem podstawowych potrzeb. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej jest bardziej
skuteczna przy współpracy z innymi instytucjami przy rozwiązywaniu problemów
społecznych, ustawicznie wdrażane są nowe narzędzia rozwiązywania problemów. Działania
ukierunkowane są na aktywizację klienta i jego całej rodziny, skupiają się na nawiązaniu
lokalnej koalicji na rzecz rozwiązywania problemów danej społeczności. Metoda ta daje nam
podstawę do tworzenia zespołów interdyscyplinarnych działających w kierunku wzmocnienia
i odzyskiwania zdolności do funkcjonowania poszczególnych rodzin i osób w ich środowisku
lokalnym, a także funkcjonowania w społeczeństwie. Wójt Gminy Sitno Zarządzeniem
Nr 3/2017 z dnia 02 stycznia 2017 roku powołał do pracy Gminny Zespół
Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w składzie 10 osób. Rada
Gminy Sitno Uchwałą Nr 5/XXX/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku przyjęła Gminny
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Gminie Sitno na lata 2019-2022. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Sitno
jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych instytucji działających na
terenie Gminy, a także specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Posiedzenia Zespołu w 2019 roku odbyły się cztery razy. Przewodniczącym Zespołu
Interdyscyplinarnego była Pani Alicja M., natomiast obsługę organizacyjno-techniczną
Zespołu zapewniał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie. Podejmowanie interwencji
w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się na podstawie procedury
„Niebieskiej Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. W celu
rozwiązywania

problemów

związanych

z

wystąpieniem

przemocy

w

rodzinie

w indywidualnych przypadkach Zespół tworzy grupy robocze, które pracują bezpośrednio
z osobami doświadczającymi przemocy i osobami stosującymi przemoc. W 2019 roku
pomocy w tych sprawach udzielono 28 rodzinom, do Zespołu wpłynęło 20 nowych
Niebieskich Kart, powołano 28 grup roboczych, które spotykały się 101 razy z osobami
stosującymi przemoc i osobami dotkniętymi przemocą, pomocą grup roboczych objęto
ogółem 58 osób. W 13 przypadkach rozstrzygnięto o braku zasadności podejmowania
dalszych działań, a w jednym przypadku ustania przemocy w rodzinie. Członkowie Zespołu
Interdyscyplinarnego i Grup roboczych nie pobierają dodatkowego wynagrodzenia, czynności
te wykonują w ramach obowiązków służbowych. Wydatki na zadania w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie wyniosły 259,95 zł. W 2019 roku utworzono Punkt
Konsultacyjno-Informacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie, gdzie przyjmuje psycholog
zatrudniony na umowę zlecenie. Rolę informacyjną w zakresie przemocy również pełnią
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pracownicy socjalni w godzinach pracy GOPS oraz kuratorzy społeczni pełniący tę funkcję
poza godzinami pracy, ponadto informacji udzielają funkcjonariusze policji z Posterunku
Policji

w

Skierbieszowie

oraz

pracownicy

Ośrodka

Interwencji

Kryzysowej

w Szczebrzeszynie.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie do 30 kwietnia każdego roku sporządza
ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej
i demograficznej, na określonych formularzach i dostarcza je do Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Lublinie. Następnie ocena przekazywana jest Wojewodzie
Lubelskiemu, który na tej podstawie planuje budżet na kolejny rok w zakresie zadań
zleconych oraz własnych gminy finansowanych z budżetu państwa.
Świadczeniami rodzinnymi są:
1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
2. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny
zasiłek opiekuńczy;
3. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;
4. świadczenie rodzicielskie;
5. zasiłek dla opiekuna.
Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku, gdy członkiem
rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem
o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje,
jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza
kwoty 764,00 zł.
Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, do ukończenia przez dziecko:
1. 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej
i

legitymuje

się

orzeczeniem

o

umiarkowanym

albo

znacznym

stopniu

niepełnosprawności. Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub
w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
1. 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2. 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
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3. 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia.
Wypłacono 5 202 zasiłków rodzinnych, w tym w ramach koordynacji 14 zasiłków
rodzinnych.
Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
1. urodzenia dziecka (1000 zł) – wypłacono 17 świadczeń;
2. opieki

nad

dzieckiem

w

okresie

korzystania

z

urlopu

wychowawczego

(400 zł miesięcznie) – wypłacono 82 świadczeń;
3. samotnego wychowywania dziecka (193 zł miesięcznie na jedno dziecko, nie więcej
niż 386 na wszystkie dzieci) – wypłacono 126 świadczeń;
4. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (95zł miesięcznie) – wypłacono
904 świadczeń;
5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (90 zł miesięcznie na dziecko
do 5 roku życia oraz 110 zł na dziecko powyżej 5 roku życia) – wypłacono
291 świadczeń;
6. rozpoczęcia roku szkolnego (100 zł raz w roku) – wypłacono 304 świadczeń;
7. podjęcia

przez

dziecko

nauki

w

szkole

poza

miejscem

zamieszkania

(113 zł miesięcznie na dziecko przebywające w internacie oraz 69 zł na dziecko
dojeżdżające) – wypłacono 711 świadczeń.
Z tytułu urodzenia się dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości
1000 zł na jedno dziecko – wypłacono 44 świadczeń, (dochód rodziny w przeliczeniu
na osobę nie może przekroczyć kwoty 1922,00 zł).
W przypadku przekroczenia kwoty 674 zł na osobę, zasiłki rodzinne i dodatki
przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz
z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny – tzw. złotówka
za złotówkę. Wypłacono 984 świadczenia na kwotę łączną 41 128,95 zł.
Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków
wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej
osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Przysługuje w wysokości
184,42 zł miesięcznie (od 01.11.2019 r w wysokości 215,84 zł) – wypłacono 1534 świadczeń,
w tym w ramach koordynacji 72 świadczeń. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie
pobierającej dodatek pielęgnacyjny z ZUS lub KRUS.
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub ojcu
dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje
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z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem
legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub
pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej
egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie
jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości
1583,00 zł miesięcznie, wypłacono 342 świadczeń, w tym w ramach koordynacji
36 świadczeń.
Specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 620 zł miesięcznie przysługuje osobom,
na których zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek
alimentacyjny i małżonkom, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności
łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności
stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
i edukacji. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby
sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie
przekracza 764 zł. Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca
opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka
przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalnorentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego lub podlega obowiązkowo
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub ma ustalone prawo
do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub legitymuje się
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. W roku 2019 wypłacono
214 świadczeń.
Zasiłek dla opiekuna przyznawany jest na mocy ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ustawa określa warunki nabywania oraz
zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo
do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy
prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Zasiłek dla opiekuna
przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie
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ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz
z 2013 r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 r. Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości
620 zł miesięcznie. Wypłacono 72 świadczenia. Zasiłek dla opiekuna nadal jest wypłacany
dla 6 osób, którym opłacono 22 składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz 36 składek
na ubezpieczenie zdrowotne.
Świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie przysługuje matce lub
ojcu dziecka w przypadku urodzenia jednego dziecka od dnia porodu przez okres 52 tygodni.
Osobie uprawnionej przysługuje tylko jedno świadczenie rodzicielskie. W przypadku
uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego z ZUS lub KRUS, świadczenie rodzicielskie nie
przysługuje. W 2019 roku wypłacono 208 świadczeń na łączną kwotę 191 064 zł.
W roku 2019 nie było osób ubiegających się o ustalenie prawa do jednorazowego
świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym
okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży
i rodzin „Za życiem”.
Z upoważnienia Wójta Gminy Sitno Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej wydał w tych sprawach 542 decyzje, w tym 447 decyzji przyznających
świadczenia, 68 decyzji uchylających oraz 21 decyzji odmownych, a także 6 decyzji
żądających zwrotu. W 2019 roku świadczeniobiorcy dokonali zwrotów z tytułu nienależnie
pobranych świadczeń rodzinnych na kwotę 4480 zł, z tego do budżetu państwa odprowadzono
kwotę 1332 zł. Drugim organem wydającym decyzje w tych sprawach jest wojewoda, który
rozpatruje wnioski w przypadku, gdy osoba uprawniona do świadczeń rodzinnych lub członek
rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym
mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Ośrodek w Sitnie, w ramach świadczeń rodzinnych, w roku 2019, opłacał składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. W ramach
świadczeń opiekuńczych opłacono 448 składek emerytalno-rentowych na kwotę 123 192 zł,
w tym w ramach koordynacji 23 składki na kwotę 5 911 zł oraz 297 składek na ubezpieczenie
zdrowotne na kwotę 31 488 zł, w tym w ramach koordynacji 24 składki na kwotę
3 419 zł.
W ramach usług wymiany informacji między Systemem Dziedzinowym podobszaru
Świadczeń

Rodzinnych

a

Centralnym

Systemem

Informatycznym

Zabezpieczenia

Społecznego wygenerowano 755 informacji o systemie PESEL, 10 informacji z Systemu
Dziedzinowego Rynku Pracy, jedną informację z CEIDG, 169 informacji dotyczących
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orzeczeń o niepełnosprawności, 764 informacji z zasobów Ministerstwa Finansów
umożliwiające weryfikację informacji o dochodach podatnika, 899 informacji z zasobów
Zakładu

Ubezpieczeń

Społecznych

dotyczących

wysokości

zapłaconej

składki

na ubezpieczenie zdrowotne i wysokości składki na ubezpieczenie społeczne oraz
17 471 informacji z Centralnej Bazy Beneficjentów w zakresie zasilania i udostępniania
danych.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach
określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej
do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole
wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia
o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. Świadczenia z funduszu
alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie
wyższej niż 500 zł miesięcznie. Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu
alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia
te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza
kwoty 725 zł, od 1.X.2019 r – 800 zł. Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo
osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego
pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.
Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której
w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych
i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również
niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi
alimentacyjnemu

przebywającemu

poza

granicami

Rzeczypospolitej

Polskiej,

w szczególności z powodu: a) braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających
do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika, b) braku możliwości
wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za
granicą. Zmiany w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany
wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do
komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym
nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona
została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie
zastępczej lub zawarła związek małżeński.
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W roku 2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie wypłacił 389 świadczeń
na łączną kwotę 150 280 zł. Świadczenia przyznano 34 osobom przebywającym
w 22 rodzinach, wydano 34 decyzje. Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń
z funduszu alimentacyjnego na koniec 2019 roku wyniósł 1 491 721 zł, natomiast
92 351,14 zł to kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych, z tego 67 992,86 zł
zwrócono do budżetu państwa, w tym odsetki 31 455,43 zł. W ramach usług wymiany
informacji między Systemem Dziedzinowym podobszaru Funduszu Alimentacyjnego
a Centralnym Systemem Informatycznym Zabezpieczenia Społecznego wygenerowano
36 informacji o systemie PESEL, 56 informacji z zasobów Ministerstwa Finansów,
46 informacji z zasobów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz 743 informacji z Centralnej
Bazy Beneficjentów w zakresie zasilania i udostępniania danych.
Działania wobec dłużników alimentacyjnych przewidziane w ustawie z dnia
07.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów podejmuje organ właściwy
dłużnika tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce
zamieszkania dłużnika alimentacyjnego. Realizacja ww. ustawy może być także przekazana
do jednostki organizacyjnej gminy np. do ośrodka pomocy społecznej.
Działania wobec dłużników alimentacyjnych podejmowane są na wniosek organu właściwego
wierzyciela tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania osoby uprawnionej, jeśli:
1. osobie uprawnionej zostało przyznane prawo do świadczenia z funduszu
alimentacyjnego;
2. osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego od rodzica lub jej przedstawiciel
ustawowy złoży do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec
dłużnika alimentacyjnego.
Organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji
rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia
oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej oraz odbiera od niego
oświadczenie majątkowe. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi
właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu
alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami.
Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych, organ właściwy
wierzyciela, tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce
zamieszkania osoby uprawnionej, w zakresie określonym w ustawie o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów, przekazuje do biura informacji gospodarczej informacje
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o zobowiązaniu albo zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w razie powstania zaległości
w ich regulowaniu za okres dłuższy niż 6 miesięcy – informacje przekazywano miesięcznie
wobec 53 dłużników. W roku 2019 prowadzono postępowanie wobec 25 dłużników
alimentacyjnych zamieszkałych na terenie Gminy Sitno.
Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu
dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko
w rodzinie do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia, z tym, że świadczenie
wychowawcze w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. przysługiwało na pierwsze
dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekraczał kwoty 800,00 zł,
a jeżeli członkiem rodziny było dziecko niepełnosprawne, to dochód rodziny nie mógł
przekroczyć kwoty 1 200,00 zł. Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje
na pierwsze dziecko bez względu na dochód rodziny. Celem świadczenia wychowawczego
jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką
nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W 2019

roku zostało złożonych

843 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w tym 489 wniosków
w formie papierowej oraz 354 wniosków złożono drogą elektroniczną. Wydano 772 decyzji
i informacji przyznających świadczenie. W 45 rodzinach zachodziła koordynacja i decyzje
w tych sprawach podejmował Wojewoda Lubelski, który nie we wszystkich przypadkach
przekazał informację do realizacji świadczeń przez GOPS, gdyż nadal nie zakończono
procedury ustalania koordynacji. Liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze
według stanu na 30.06.2019 r. wynosiła 433, natomiast liczba dzieci otrzymujących
świadczenie wynosiła 695. Na 31.12.2019 r. liczba rodzin zwiększyła się do 644, a dzieci
otrzymujących świadczenie było 1082. Ogółem wypłacono 10785 świadczeń na łączną kwotę
5365133,44 zł.
Karta Dużej Rodziny jest dokumentem zapewniającym specjalne uprawnienia
rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci niezależnie od dochodu. Uprawnienia przysługujące
osobom posiadającym ważną Kartę polegają na przyznaniu korzystniejszego od ogólnie
obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności. Karta jest
dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej. Prawo do posiadania Karty
przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic
(rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do
ukończenia 18. roku życia lub w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy
dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej oraz rodzicom, którzy mieli co najmniej troje
dzieci – niezależnie w jakim są wieku obecnie. Prawo do posiadania Karty nie przysługuje
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rodzicowi - którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę
rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go
władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej
w stosunku do co najmniej trojga dzieci. Rodzic, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do
jej posiadania mimo wystąpienia zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienia. chyba
że rodzic zmarł, utracił prawo do posiadania Karty lub małżeństwo z rodzicem zostało
unieważnione lub rozwiązane przez rozwód. Dziecko, któremu przyznano Kartę, nie traci
prawa do jej posiadania odpowiednio przez ww. okres, mimo utraty tego uprawnienia przez
rodzica lub zmniejszenia się liczby dzieci, które wchodziły w skład rodziny wielodzietnej.
Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny
wielodzietnej. Karta wydawana po raz pierwszy jest przyznawana bezpłatnie. W roku 2019
Kartę Dużej Rodziny wydano dla 430 osób przebywających w 196 rodzinach.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie prowadzi postępowania w sprawach
świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolne i zasiłek
szkolny. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji
materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie –do 528 zł,
w szczególności gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub
długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczowychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło
zdarzenie losowe. Złożono 105 wniosków w sprawie przyznania stypendiów. Stypendia
szkolne wypłacono na łączną kwotę 49277,60 zł w tym 39421,40 zł z dotacji i 9856,20 zł
ze środków własnych.
Świadczenie dobry start przysługuje rodzicom, opiekunom lub osobom uczącym się
od 7 roku życia w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub
osobę uczącą się 20 roku życia lub w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności
do 24 roku życia. Świadczenie dobry start wypłacane jest raz w roku na wniosek w wysokości
300 zł. Świadczenie dobry start nie przysługuje na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego
przygotowania przedszkolnego oraz przebywające w instytucji zapewniającej nieodpłatnie
pełne utrzymanie. W roku 2019 przyznano 800 świadczeń, natomiast wypłacono
797 świadczeń na kwotę 239 100 zł.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie funkcjonuje w trzech pomieszczeniach
budynku Urzędu Gminy Sitno na parterze oraz jednym pomieszczeniu na pierwszym piętrze
w budynku Centrum Kultury z Biblioteką- (osoby ubiegające się o świadczenia opiekuńcze
będące osobami niepełnosprawnymi lub w podeszłym wieku mają trudności w poruszaniu się
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po schodach ze względu na brak windy), istnieje potrzeba zwiększenia pomieszczeń
biurowych w celu pełnej działalności GOPS. Kierownik przyjmuje interesantów w obecności
innego pracownika – asystenta rodziny. Pracownicy socjalni nie mają pomieszczenia
do przeprowadzenia indywidualnej rozmowy z podopiecznymi w wyodrębnionym
pomieszczeniu (gościnnie korzystamy z pomieszczeń w Centrum Kultury w Sitnie w zakresie
spotkań członków zespołu interdyscyplinarnego). Wobec powyższego przedstawiam
następujące potrzeby niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka i realizacji
programów i strategii:
1. pozyskanie przynajmniej dwóch dodatkowych pomieszczeń zapewniających właściwe
warunki pracy i obsługę mieszkańców Gminy Sitno (dla asystenta rodziny, dla zebrań
grup roboczych i zespołu interdyscyplinarnego, dla pracowników socjalnych
do prowadzenia indywidualnych rozmów z podopiecznymi).
2. zapewnienie płynności finansowej na realizowane zadania przez GOPS.
3. doskonalenie zawodowe kadry GOPS oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego
i grup roboczych,
4. zatrudnienie psychologa w większym wymiarze godzin,
5. utworzenie punktu konsultacyjnego.
6. sukcesywna

wymiana

zestawów

komputerowych

i

zakup

urządzenia

wielofunkcyjnego.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy Sitno,
której zadaniem jest realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej. Działalność GOPS
finansowana jest ze środków budżetu gminy oraz środków budżetu państwa.

Rozdział 85202

Plan

78 334,60zł

Wykonanie 77 104,99 zł

tj.

98,43 %

Rozdział 85205

Plan

2 300,00 zł

Wykonanie

259,95 zł

tj.

11,30 %

Rozdział 85213

Plan

11 990,00 zł

Wykonanie 11 660,92 zł

tj.

97,26 %

Rozdział 85214

Plan

110 156,00 zł Wykonanie 104 217,04 zł

tj.

94,61 %

Rozdział 85215

Plan

1 000,00 zł

tj.

0,00%

Rozdział 85216

Plan

141 349,00 zł Wykonanie 138 144,46 zł

tj.

97,73 %

Rozdział 85219

Plan

577 145,00 zł Wykonanie 563 031,19 zł

tj.

97,55 %

Wykonanie 0,00 zł
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Rozdział 85228

Plan

116 074,00 zł Wykonanie 112 949,98 zł

tj.

97,31 %

Rozdział 85230

Plan

254 000,00 zł Wykonanie 237 342,07 zł

tj.

93,44 %

Rozdział 85326

Plan

5 040,00 zł

tj.

91,32 %

Rozdział 85415

Plan

65 000,00 zł Wykonanie 49 277,60 zł

tj.

75,81 %

Rozdział 85501

Plan

5 436 731,00zł Wykonanie 5 435 838,68 zł tj.

99,98 %

Rozdział 85502

Plan

2 534 650,00zł Wykonanie 2 531 906,07 zł tj.

99,89 %

Rozdział 85503

Plan

1 312,00 zł

tj.

91,04 %

Rozdział 85504

Plan

311608,00 zł Wykonanie 307 484,30 zł

tj.

98,68 %

Rozdział 85510

Plan

5 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

tj.

0,00 %

Rozdział 85513

Plan

33 530,00 zł

Wykonanie 33 494,85 zł

tj.

99,90 %

Wykonanie 4 602,57 zł

Wykonanie 1 194,40 zł

Kolejną jednostką pomocniczą gminy Sitno jest Centrum Kultury z Biblioteką
w Sitnie, jako samorządowa instytucja kultury działa na mocy Uchwały Nr XLII/233/2013
Rady Gminy Sitno z dnia 30 grudnia 2013 r. W skład Centrum wchodzą: Gminna Biblioteka
Publiczna w Sitnie, dwie filie biblioteczne tj. w Horyszowie Polskim oraz Cześnikach, Dom
Kultury w Sitnie oraz świetlice wiejskie na terenie Gminy Sitno. Do podstawowych zadań
instytucji należy dotychczasowe kontynuowanie dorobku, pozyskiwanie i przygotowywanie
środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze, krzewienie folkloru rękodzieła
artystycznego, organizowanie kulturalnej rozrywki, zabawy, a także upowszechnianie
czytelnictwa, wypożyczanie zbiorów. Centrum prowadzi otwarte zajęcia, warsztaty,
spotkania, konkursy przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkałych na terenie
naszej gminy. Zajęcia obejmują aktywność w zakresie muzyki, działań o charakterze
rękodzielnictwa, plastyki. Posiadamy również bogatą ofertę rekreacyjną – prowadzone są
bezpłatne zajęcia fitness, dla dzieci i młodzieży mamy do zaoferowania w ciągu tygodnia
możliwość korzystania z x-boxa, zapewniony jest także bezpłatny dostęp do komputerów,
Internetu oraz urządzeń biurowych (kserokopiarki i drukarki). Przy Centrum działają również
zespoły, które tworzą oprawę artystyczną niejednej uroczystości, uczestniczą w wielu
koncertach, przeglądach, czy też konkursach, a tym samym godnie reprezentują i promują
naszą Gminę, są to: Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Sitnie oraz Chór „Wiarus”. Poprzez
kontynuowanie tradycji kulturalnych środowiska Centrum otoczyło opieką merytoryczną
16

Kół

Gospodyń

Wiejskich

działających

na

terenie

gminy

w

następujących
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miejscowościach: Boży Dar, Cześniki, Cześniki Kolonia Górna, Cześniki Kolonia Dolna,
Czołki, Horyszów Polski, Janówka, Jarosławiec Górny, Jarosławiec, Jarosławiec Centrum,
Jarosławiec Dolny, Kolonia Sitno, Kornelówka, Stanisławka, Stabrów, Sitno. Centrum
Kultury z Biblioteką w Sitnie jako organizator i współorganizator w 2019 roku zrealizowało
około 60 wydarzeń kulturalnych zgodnie z zaplanowanym na początku roku Kalendarzem
Imprez i Wydarzeń Kulturalnych na terenie Gminy. W omawianym roku zorganizowano
następujące cele i zadania w dziedzinie upowszechniania kultury: bal karnawałowy dla dzieci,
ferie zimowe, konkursy literackie oraz plastyczne, warsztaty dla mieszkańców, festyny, cykl
wyjazdów krajoznawczych, kiermasze, lekcje biblioteczne, atrakcje wakacyjne dla
najmłodszych, dożynki Gminno – Parafialne w Cześnikach, Obchody 101-ej rocznicy
Odzyskania Niepodległości przez Polskę, Mikołajki, wigilia dla mieszkańców i inne
wydarzenia kulturalne. W Centrum wydawany jest biuletyn informacyjny – kwartalnik
„Wieści Gminne”. W omawianym roku obrotowym zbiór biblioteczny został powiększony
o 407 woluminów, z kolei odnotowano łącznie ponad 8 tysięcy sztuk wypożyczonych
książek.
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Na terenie gminy Sitno w 2019 r. funkcjonuje również Dzienny Dom Senior +
w Stanisławce. Jest on placówką wsparcia dla osób powyżej 60 roku życia nieaktywnych
zawodowo, samotnych z terenu gminy Sitno. Powstał po byłej szkole podstawowej
w Stanisławce. Dzienny Dom jest otwarty dla seniorów od poniedziałku do piątku
(z wyjątkiem świąt i dni wolnych) w godzinach od 700 do 1500. Placówka dysponuje
20 miejscami. Pobyt w placówce jest nieodpłatny. Gmina Sitno zapewnia transport dla
uczestników. Działalność placówki finansowana jest z budżetu gminy Sitno, jak również
ze środków z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
W okresie od 1 stycznia do grudnia 2019 r. placówka przyjęła 62 kwestionariusze
zgłoszeniowe od Seniorów, z czego 50 osób uczęszcza regularnie. Ze względu na limit
dzienny (20 osób), jak również duże rozdrobnienie uczestników z poszczególnych
miejscowości gminy Sitno, Seniorzy

zostali podzieleni na 3 grupy:

w poniedziałki

i czwartki dowożone były osoby z miejscowości tj. Kol. Sitno, Janówka, Rozdoły, Rozdoły
Podźródła, Stanisławka, we wtorki i piątki: Sitno, Kornelówka, Kornelówka- Kolonia
Stabrów, Horyszów- Nowa Kolonia, Stanisławska, Rozdoły Podźródła, i

w środę

z miejscowości: Cześniki- Kolonia Dolna, Cześniki, Boży Dar, Rozdoły Podźródła,
Stanisławka.
Dzienny Dom Senior+ w Stanisławce zapewnił swoim uczestnikom poszczególne
usługi:
Usługi socjalne:


Codziennie ciepły posiłek, kawa, herbata.
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Usługi edukacyjne:


codzienne pogadanki;



nauka obsługi komputera, gry planszowe, krzyżówki, układanie puzzli, gry
w karty;



czytanie prasy, czytanie książek, oglądanie programów edukacyjnych i filmów;



pogadanki prowadzone przez pracowników, policję i innych zaproszonych gości;



zajęcia florystyczne, prace manualne, decoupage;



udział w szkoleniu komputerowym.
Usługi kulturalno- oświatowe:



wyjazdy do kina, wycieczki do Zamościa, Krasnobrodu, Zwierzyńca, Chodla;



zwiedzanie okolicznych miejscowości;



zajęcia artystyczne, warsztaty rękodzieła, udział w imprezach gminnych, organizacja
spotkań okolicznościowych.
Usługi sportowo-rekreacyjne:



zajęcia z terapii ruchowej prowadzone przez instruktora;



poranna gimnastyka, wyjścia kondycyjne;



tańce, spacery;



nordic walking;



tenis stołowy, badminton.
Usługi aktywizujące społecznie:



współpraca

z

Centrum

Kultury

w

Sitnie,

czynne

uczestnictwo

w imprezach organizowanych przez gminę Sitno i Centrum Kultury w Sitnie;


współpraca z pobliskimi parafiami, OSP, policją i

Ośrodkiem Zdrowia

w Sitnie;


spotkania i współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu Naszej Gminy;



spotkania z dziećmi ze szkół z terenu Naszej Gminy;



Kiermasz Bożonarodzeniowy i zbiórka pieniędzy na Hospicjum Santa Galla
(1850 zł);



zbiórka pieniędzy na rodzinę z Nielisza, która ucierpiała w pożarze;



zbieranie nakrętek.
Usługi terapii zajęciowej:



Kulinoterapia.

46

Seniorzy, prócz codziennych zajęć, brali czynny udział w różnego rodzaju
wydarzeniach np.: na rzecz wszystkich parafii w gminie Sitno i w parafii Łaziska (do której
należy część miejscowości Stanisławka), w skutek czego zrobili i przekazali 8 dużych palm
Wielkanocnych. Jedna z palm została wyróżniona w konkursie zorganizowanym przez
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie. Dekoracja wykonana została na 100 rocznicę
powstania parafii w Horyszowie Polskim.
W maju Seniorzy razem z pracownikami Domu, Kołem Gospodyń Wiejskich
w
z

Stanisławce,

Ochotniczą

pracownikami

Strażą

Urzędu

Pożarną

Gminy

w

Stanisławce

Sitno

i

przy

współpracy

Centrum

Kultury

z Biblioteką w Sitnie, jak również Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Sitno
zorganizowali uroczyste otwarcie

Dziennego Domu Senior + w Stanisławce połączone

z poświęceniem samochodu strażackiego dla jednostki OSP w Stanisławce. Uroczystość
rozpoczęła się od Mszy Świętej, którą odprawił i Słowo Boże wygłosił Ks. Eugeniusz
Derdziuk wraz z Ks. Januszem Wyłupkiem z parafii Łaziska i Ks. Krzysztofem Radykiem
z parafii Horyszów Polski. Na tą uroczystość przybyło dużo zaproszonych gości,
mieszkańców wsi Stanisławska, jak i okolicznych miejscowości. Impreza miała charakter
biesiady, dla wszystkich uczestników był poczęstunek, tort, wspólne ognisko i dyskoteka.
Dzienny Dom Seniora w Stanisławce brał czynny udział (piekąc ciasta i przekąski
takie jak pierogi, bigos) w przedsięwzięciach zorganizowanych przez Centrum Kultury wraz
z Biblioteką w Sitnie, takich jak: Koncert w Czołkach, 100 rocznica parafii w Horyszowie
Polskim, Święto Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego w Skierbieszowie, wizytacja
gości z Czech, na Dożynkach Gminnych w Cześnikach Dzienny Dom Seniora miał swoje
stoisko z regionalnymi potrawami - gołąbkami z kaszą z sosem grzybowym, które zostały
docenione przez mieszkańców. Senior zaprezentował wianek dożynkowy, chleb i kosz
z darami, wianek dożynkowy został oceniony wysoko i wyróżniony, za co otrzymał nagrodę.
We wrześniu na finał Senioriady połączonym z piknikiem rodzinnym w Sitnie Seniorzy
z Dziennego Domu Senior + w Stanisławce przygotowali pierogi i ciasta dla wszystkich
uczestników. Cztery Seniorki wystartowały również w konkurencji lepienia pierogów na
czas, gdzie zajęły wysokie drugie miejsce. Na Wigilię Gminną Seniorzy przygotowali dla
wszystkich

uczestników

pierogi

z

kapustą.

Centrum

Kultury

w

Sitnie

w zamian za pomoc zaoferowało Seniorom: warsztaty z decoupage, robienie kwiatków
z bibuły, zorganizowanie w Dziennym Domu Senior + w Stanisławce koncertu chóru Wiarus
z pieśniami Wielkopostnymi, zajęcia z terapii ruchowej. Biblioteka w Sitnie zorganizowała
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spotkanie

autorskie

z

Panią

Agnieszką

Martinką,

autorką

książki

„Połowinka rowerem na Ural”.
Dzienny Dom Seniora w 2019 r. współpracował z twórczyniami ludowymi z terenu
gminy Sitno, produktem finalnym współpracy były Palmy Wielkanocne, stroiki Wielkanocne,
pisanki, dekoracja na uroczystości 100 rocznicy w parafii Horyszów Polski, biżuteria, kwiaty
z bibuły, bukiety z liści klonu, anioły i dekoracje z masy solnej, chusteczniki metodą
decoupage.

Na

Kiermasz

Bożonarodzeniowy

zostały

zrobione

stroiki,

bombki

bożonarodzeniowe, choinki z szyszek. Dochód ze sprzedaży, czyli kwota 1850, 00 zł została
przekazana na Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach.
Dzienny Dom współpracował z Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Sitno,
a w szczególności z KGW Stanisławka, KGW Horyszów Polski, KGW Kornelówka, KGW
Jarosławiec Górny, z Sołtysami Wsi Stanisławka, Horyszów Polski i Ochotniczymi Strażami
Pożarnymi, a w szczególności OSP w Stanisławce i OSP w Kornelówce.
W Dziennym Domu Senior+

w Stanisławce kilka razy gościnnie z różnymi pieśniami

wystąpił Chór Wiarus z Sitna pod dyrekcją Pani Marii Smoląg.
Dla Seniorów i mieszkańców wsi Stanisławska zostały zorganizowane pogadanki
z dzielnicowym policjantem z komisariatu policji w Skierbieszowie na tematy dotyczące
zagrożeń, na jakie są narażeni Seniorzy np.: rozmawiano na temat jak uchronić się przed
oszustami, itp.
W sierpniu odwiedził Seniorów Pan Krzysztof Wojciechowski z Zespołu Lubelskich
Parków Krajobrazowych opowiadając o Skierbieszowskim Parku Krajobrazowym na terenie
którego znajduje się Dzienny Dom Senior + w Stanisławce. Informował również o terenach
i walorach przyrodniczych sąsiednich gmin, jak i Parków Krajobrazowych. Seniorów
odwiedziły dwie grupy dzieci z przedszkola w Jarosławcu, jedna zaprezentowała
przedstawienie dla Seniorów, a druga uczestniczyła w kiszeniu kapusty.
Dla Seniorów z Dziennego Domu Senior + w Stanisławce zostały zorganizowane dwa
wyjazdy do kina na filmy: „ Miłość i Miłosierdzie” i „Zenek”. Seniorzy w maju zwiedzili
Zamość, przede wszystkim Zamojską Starówkę, Rotundę, Katedrę, Muzeum Zamojskich,
Arsenał, gdzie wyświetlony został film o powstaniu Zamościa, na koniec odwiedzony został
Dzienny Dom Senior w Zamościu. W czerwcu Seniorzy zwiedzili Chodel, a w nim
Sanktuarium,

jak

również

zaprzyjaźniony

Dzienny

Dom

Senior

w Chodlu, gdzie nawiązały się nowe znajomości, natomiast w sierpniu Seniorzy
z Chodla przyjechali do Stanisławki. 25 sierpnia Seniorzy z Dziennego Domu Senior +
w Stanisławce byli na obchodach 99 rocznicy Bitwy pod Komarowem, jak również na
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rekonstrukcji bitwy. We wrześniu Seniorzy ze Stanisławki odwiedzili Roztocze, wycieczka
rozpoczęła się od mszy świętej w Sanktuarium w Krasnobrodzie, którą poprowadził Ks.
Eugeniusz Derdziuk, zwiedzili Sanktuarium,
Wielkim

drogę krzyżową, odwiedzili w Majdanie

pobliskiego twórcę ludowego, kapliczka Św. Rocha, natomiast w Zwierzyńcu

zwiedzili muzeum w Roztoczańskim Parku Narodowym, zorganizowana została przejażdżka
bryczką i ognisko.
W październiku 18 Seniorów wzięło udział w szkoleniu komputerowym, gminnym
projekcie Sitno w Sieci.
Całkowity koszt funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ w Stanisławce wyniósł
151 612,45

zł.,

z

czego

dotacja

z

Lubelskiego

Urzędu

Wojewódzkiego

w Lublinie wyniosła 50 687,55 zł, co stanowiło 31,30%, koszty środków własnych wyniosły
100 924,90 zł, co stanowiło 68,3%.
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Kolejną jednostką jest Muzeum Pożarnictwa w Cześnikach. Zbiory muzeum stanowi
30 eksponatów zewidencjonowanych w księdze inwentarzowej. Eksponaty wystawione
w muzeum są użyczone na podstawie umów przechowania od lokalnych jednostek OSP.
Ponadto
użyczone

w

muzeum
przez

znajdują

jednego

z

się

3

mieszkańców

zabytkowe
naszej

motocykle
gminy.

W 2019 r. miała miejsce wystawa "Strażacy dla Niepodległej" ukazująca
51

udział strażaków w walce o odzyskanie niepodległości oraz wystawa kalendarzy strażackich.
Obie wystawy były wypożyczone z Muzeum Pożarnictwa w Oseredku.
W ciągu roku muzeum odwiedziło około 200 osób. Wspólnie z biblioteką
organizowane były warsztaty plastyczne oraz wakacyjne zajęcia dla dzieci. Dużym
zainteresowaniem zarówno dzieci jak i dorosłych cieszyły się imprezy "Remiza pełna
planszówek", podczas których spotykali się miłośnicy gier planszowych. Spotkania
te są dobrym sposobem integracji pokoleń.
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Na

terenie

gminy działają

również

organizacje

pozarządowe.

Organizacje

pozarządowe to wszystkie podmioty, które nie są organami lub jednostkami podległymi
administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz których działalność nie jest
nastawiona na osiąganie zysku. Czasami o organizacjach pozarządowych mówi się, jako
o „trzecim sektorze”, w odróżnieniu od sektora publicznego oraz sektora przedsiębiorstw.
Takie rozumienie organizacji pozarządowej jest zbliżone do definicji prawnej, jednakże
zakresy tych pojęć się nie pokrywają.
Na terenie Gminy Sitno w 2019 roku funkcjonowały następujące organizacje
pozarządowe:
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Lp.

1.

Nazwa

Adres

Zarząd

Stowarzyszenie

Kornelówka 41

Teresa

Rozwoju

22-424 Sitno

Twardziszewska

organizacji

i Promocji
Gminy Sitno
C.L

2.

Stowarzyszenie

Nina

Inicjatyw

Drozdowska

Społecznych

Gminny Klub
3.

Sitno 53 a

Stanisław

22-424 Sitno

Bartosiak

Kornelówka 41

Dominika

22-424 Sitno

Witkowska

Stowarzyszenie

Czołki 24 A

Barbara Gajos

Faktoria

22-424 Sitno

Sportowy
„Potok Sitno”

4.

5.

-------------

LGD Ziemia
Zamojska

Talentów
Ochotnicza
6.

Straż Pożarna
w Cześnikach
Ochotnicza

7.

Straż Pożarna
w Czołkach
Ochotnicza

8.

Straż Pożarna
w Horyszowie
Polskim

Cześniki 36
22-424 Sitno
Czołki 40 A
22-424 Sitno
Horyszów
Polski 134
22-424 Sitno

Smyk Stanisław

Michoński Piotr

Biernacki
Tadeusz
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9.

Ochotnicza

Jarosławiec

Straż Pożarna

114A

w Jarosławcu

22-424 Sitno

Ochotnicza
10.

Straż Pożarna
w Kolonii Sitno

11.

12.

Zdzisław

B

w Kornelówce

22-424 Sitno

Straż Pożarna

Straż Pożarna w
Sitnie
Ochotnicza
Straż Pożarna
w Stabrowie
Ochotnicza

15.

22-424 Sitno

Straż Pożarna

Ochotnicza

14.

Michałek

Kornelówka 41

w Rozdołach

13.

Kolonia Sitno

Ochotnicza

Ochotnicza

Straż Pożarna
w Stanisławce

Ryszczuk Jan

Rozdoły 4A
22-424 Sitno

Sitno 72
22-424 Sitno
Stabrów 159A
22-424 Sitno

Greszta Adam

Surmacz Marek

Kuś Stanisław

Biłant Tomasz

Stanisławka 2

Antoszek

22-424 Sitno

Sylwester

Gmina Sitno od 2008 roku jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa
Działania „Ziemia Zamojska”. Stowarzyszenie obejmuje swym oddziaływaniem obszar
9 gmin powiatu zamojskiego: Grabowiec, Komarów-Osada, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Sitno,
Skierbieszów, Stary Zamość i Sułów. Celem działania LGD jest podejmowanie działań
wpływających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, poprawa konkurencyjności jako miejsca
zamieszkania i prowadzenie działalności gospodarczej przez mieszkańców obszaru, a także
aktywizacja i rozwój lokalnych środowisk.
Poprzez swoją działalność LGD ma możliwość udzielenia wsparcia finansowego
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na następujące zakresy
projektów:


podejmowanie działalności gospodarczej,
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rozwój działalności gospodarczej,



wspieranie współpracy pomiędzy podmiotami



wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy
społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także
z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, zachowanie dziedzictwa lokalnego,
budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i

niekomercyjne infrastruktury

turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz promocją tego obszaru.
W 2018 r. Wójt Gminy Sitno podpisał w imieniu Gminy Sitno umowę o przyjaźni
i partnerskiej współpracy z Gminą Rymice i z Gminą Jankowice.
W 2019 roku na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechnienia kultury
fizycznej i sportu poprzez przygotowanie i prowadzenie drużyn piłki nożnej - juniorów
i seniorów w rozgrywkach międzyklubowych w piłce nożnej, upowszechnianie lekkoatletyki
i

gier

zespołowych,

przygotowanie

zawodników

do

udziału

w

Powiatowym

i Wojewódzkim święcie Sportu LZS, organizację imprez sportowo - rekreacyjnych oraz
dostosowanie boiska do wymogów PZPN Wysokość środków publicznych przeznaczonych
na realizację w/w zadań w budżecie Gminy Sitno w 2019 roku przyznano kwotę
120 000,00 zł.
W innym trybie niż konkursy wydatkowano z budżetu gminy Stowarzyszeniu
Rozwoju i Promocji Gminy Sitno i Okolic C.L. następujące kwoty:
1. 16 458,61 zł – dotacja w całości pochodzi z LUW – podręczniki i materiały
edukacyjne;
2. 10 753,06 zł – na wyposażenie sal pracowni, środki w całości pochodzą
z Ministerstwa Finansów;
3.

Fundusz sołecki: Szkoła Podstawowa w Horyszowie Polskim – 8 000,00 zł
(wyposażenie), Szkoła Podstawowa w Kolonii Sitno – 4000,00 zł (zakup tablicy
interaktywnej), Szkoła Podstawowa w Cześnikach – 3 946,90 zł (remont
ogrodzenia).

Na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej przekazano kwotę w wysokości: 393 799,98 zł
(w formie dotacji 27 502,97).
W trakcie realizacji programu współpracy nie wpłynęły żadne uwagi i zastrzeżenia do
realizacji Programu współpracy ze strony sektora pozarządowego. W 2019 roku Gmina Sitno
współpracowała z organizacjami pozarządowymi na wielu płaszczyznach związanych
z rozwojem regionu oraz wspieraniem działań na rzecz różnych grup społecznych. Działania
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te nakierowane były w szczególności na tworzenie warunków do zwiększenia aktywności
społecznej oraz prowadzenia ciekawych i efektywnych inicjatyw na rzecz mieszkańców.
W 2019 r. Gmina Sitno użyczyła organizacjom nieruchomości tj. szkoły, boiska,
remizy, Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie i innych.

Wykaz uchwał:


Uchwała Nr V/25/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie
udzielenia przez Gminę Sitno pomocy finansowej Miastu Zamość;



Uchwała Nr V/26/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie
uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sitno w 2019 r.;



Uchwała Nr V/27/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie
poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz
określenia i wyznaczenie inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso oraz
określenia terminów płatności dla inkasentów;



Uchwała Nr V/28/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie
zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych
w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz
określenia terminów płatności dla inkasentów;



Uchwała Nr V/29/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie
przeprowadzenia wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Sitno;



Uchwała Nr V/30/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Sitno na lata 2019-2022;



Uchwała Nr V/31/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie
określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu
zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie;



Uchwała Nr V/32/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie
sposobu sprawienia pogrzebu;



Uchwała Nr V/33/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
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i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, oraz trybu ich pobierania;


Uchwała Nr V/34/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie
ustalenia zasad otrzymywania diet dla sołtysów;



Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 22 lutego 2019 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2019 rok;



Uchwała Nr VI/36/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie
udzielenia przez Gminę Sitno pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu
z przeznaczeniem na dofinansowanie superwizji dla Oddziału Terapii i Uzależnień od
Alkoholu Samodzielnego Publicznego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy;



Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 22 lutego 2019 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie
Gminy Sitno;



Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 22 lutego 2019 r. uchylająca
uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej;



Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Sitno;



Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie
przygotowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;



Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej gminy na rok 2019;



Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmina Sitno na lata 2019-2026;



Uchwała Nr VII/43/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie
zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019



Uchwała Nr VII/44/2019 Rady Gminy Sitno w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sitno na lata 2019-2026;



Uchwała Nr VII/45/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Sitno

oraz

określenia

granic

obwodów

publicznych

szkół

podstawowych
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prowadzonych przez Gminę Sitno i Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Sitno
i Okolic C.L.;


Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie
udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej;



Uchwała Nr VIII/47/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie
zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019;



Uchwała nr VIII/48/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Sitno dla gminy Komarów-Osada
w celu partycypowania w kosztach działania Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Wolicy Brzozowej, gdzie uczęszczają osoby
niepełnosprawne będące mieszkańcami gminy Sitno;



Uchwała Nr VIII/49/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych w zakresie powierzenia
Gminie Józefów realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług
opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy;



Uchwała Nr VIII/50/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie
przygotowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;



Uchwała Nr IX/51/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie
udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Sitno za 2018 rok;



Uchwala Nr IX/52/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
Wójta Gminy Sitno z wykonania budżetu za 2018 r.;



Uchwała Nr IX/53/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sitno z tytułu wykonania budżetu za 2018
rok;



Uchwała Nr IX/54/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie
wyrażenia

woli

udzielenia

pomocy

finansowej

Powiatowi

Zamojskiemu

z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania w latach 2019-2020;


Uchwała Nr IX/55/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 14 czerwca 2019 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej;



Uchwała nr IX/56/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie
zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019;
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Uchwała Nr IX/57/2019 Rady Gminy Sitno w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sitno na lata 2019-2026;



Uchwała Nr X/58/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie
zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019;



Uchwała Nr X/59/2019 Rady Gminy Sitno w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sitno na lata 2019-2026



Uchwała Nr X/60/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie
przyjęcia oświadczenia dotyczącego sprzeciwu wobec budowy stacji transmisyjnej
WA-0171 wraz z wieżą telekomunikacyjną oraz wewnętrzną linią zasilającą
w Stabrowie;



Uchwała Nr XI/61/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie:
ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławników do sądów powszechnych;



Uchwała Nr XI/62/2019 Rady Gminy Sitno

z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie

powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów
powszechnych na kadencję 2020-2023;


Uchwała Nr XI/63/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości tej opłaty;



Uchwała Nr XI/64/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 26 lipca2019 r. w sprawie
udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy rzeczowej;



Uchwała Nr XI/65/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Sitno;



Uchwała Nr XI/66/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie
przygotowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;



Uchwała Nr XI/67/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie
likwidacji Gimnazjum im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Jarosławcu;



Uchwała Nr XI/68/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie
likwidacji Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sitnie;



Uchwała Nr XI/69/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zasad
udzielania pomocy w ramach programu „Opieka Wytchnieniowa” – Edycja 2019;



Uchwała Nr XI/70/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych
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składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Sitno;


Uchwała Nr XI/71/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie
wyrażenia sprzeciwu wobec planowanej budowy spalarni odpadów w Zamościu przy
ulicy Hrubieszowskiej 173 przez Sp. z o.o. Veolia Wschód;



Uchwała Nr XII/72/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 04 września 2019 r. w sprawie
zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019;



Uchwała Nr XIII/73/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 27 września 2019 r. w sprawie
przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie
Gminy Sitno na rok 2020”;



Uchwała Nr XIII/74/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 27 września 2019 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Sitno;



Uchwała Nr XIII/75/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 27 września 2019 r. w sprawie
uchylenia UCHWAŁY RADY GMINY SITNO NR XI/69/2019 z dnia 26 lipca 2019r.
w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach programu „Opieka Wytchnieniowa” –
Edycja 2019;



Uchwała Nr XIII/76/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 27 września 2019 r. w sprawie
zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał Rady Gminy Sitno w ramach obywatelskiej
inicjatywy uchwałodawcze;



Uchwała Nr XIII/77/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 27września2019 r. w sprawie
wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Zamościu;



Uchwała Nr XIII/78/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 27 września2019 r. w sprawie
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sitno;



Uchwała Nr XIII/79/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktykii Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2019 rok;



Uchwała Nr XIII/80/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 27 września 2019 r. w sprawie
przygotowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;



Uchwała Nr XIII/81/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 27 września 2019 r. w sprawie
zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019,
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Uchwała Nr XIII/82/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 27 września 2019 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmina Sitno na lata 2019-2026;



Uchwała Nr XIV/83/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 22 października 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmina Sitno na lata 2019-2026;



Uchwała Nr XV/84/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie
przyjęcia oświadczenia dotyczącego sprzeciwu wobec budowy stacji bazowej telefonii
komórkowej P4 nr ZAM 5510A wraz z wewnętrzną linią zasilającą;



Uchwała Nr XV/85/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie
gminy Sitno na rok 2020;



Uchwała Nr XV/86/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie
określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących na terenie gminy Sitno na 2020 rok;



Uchwała Nr XV/87/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie
obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego
na 2020 rok;



Uchwała Nr XV/88/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie
uchwalenia

zmiany

studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego gminy Sitno;


Uchwała Nr XV/89/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 15 listopada 2019 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony
Środowiska oraz ustalenia jej składu osobowego;



Uchwała Nr XV/90/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie
akceptacji wprowadzenia bezpłatnej komunikacji gminnej na terenie Gminy Sitno;



Uchwała Nr XV/91/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie
zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019;



Uchwała Nr XV/92/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmina Sitno na lata 2019-2026;



Uchwała Nr XV/93/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 15 listopada 2019 r. w spawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Sitno, terenu w obrębie geodezyjnym Sitno;
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Uchwała Nr XVI/94/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie
uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sitno w 2020 r.;



Uchwała Nr XVI/95/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie
zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019;



Uchwała Nr XVI/96/2019 Rady Gminy Sitno w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gmina Sitno na lata 2019-2026;



Uchwała Nr XVI/97/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmina Sitno;



Uchwała Nr XVI/98/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie
uchwały budżetowej na rok 2020;



Uchwała Nr XVI/99/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na terenie Gminy Sitno na rok 2020”;



Uchwała Nr XVII/100/2019 Rady Gminy Sitno z dnia30 grudnia 2019 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2019 rok;



Uchwała Nr XVII/101/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie
przystąpienia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja
2019-2020;



Uchwała Nr XVII/102/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie
określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia
komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw
uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane
projekty;



Uchwała Nr XVII/103/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie
wyrażenia

zgody

na

zawarcie

porozumienia

o

wspólnym

przygotowaniu

i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup
energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektryczne;


Uchwała Nr XVII/104/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie
zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019;
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Uchwała Nr XVII/105/2019 Rady Gminy Sitno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmina Sitno na lata 2019 – 2026;
Powyższe uchwały zostały pozytywnie zaopiniowane przez organy nadzoru. W trakcie

2019 r. na realizację uchwał nie wpłynęły żadne uwagi czy też skargi.
Kontynuując zagadnienie uchwał w 2019 r. Rada Gminy Sitno podjęła 10 uchwał
zmieniających budżet gminy Sitno. Zmiany w Uchwale Budżetowej na 2019 r. dotyczyły
wprowadzania nowych dochodów i wydatków finansowanych dotyczących zadań zleconych,
jak i dofinansowania zadań własnych. Wprowadzono również zmiany w budżecie konieczne
do prawidłowej realizacji zadań własnych, jak i zleconych.

Plan dochodów: 36.613.478,36 zł, Wykonanie dochodów: 34.344.352,69 zł tj. 93,81 %
Bieżących: 29.699.357,51 zł, Wykonanie dochodów bieżących: 29.761.208,75 zł tj.100,21 %
Majątkowych: 6.914.120,85 zł, Wykonanie dochodów majątkowych : 4.583.143,94 zł tj. 66,29 %
Plan wydatków : 36.823.478,36 zł, Wykonanie: 33.232.974,58 zł tj. 90,25 %
Bieżących: 28.550.644,13 zł, Wykonanie: 27.603.091,00 zł tj. 96,68 %
Majątkowych: 8.272.834,23 zł, Wykonanie : 5.629.883,58 zł tj. 68,05 %
Wykonanie budżetu za 2019 r.

p.

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

%

Dochody:

36.613.478,36

34.344.352,69

93,80

Dochody bieżące

29.699.357,51

29.761.208,75

100,21

Dochody majątkowe

6.914.120,85

4.583.143,94

66,29

33.232.974,58

90,25

27.603.091,00

96,68

5.629.883,58

68,05

1.

2.
Wydatki:
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

36.823.478,36
28.550.644,13
8.272.834,23
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3.

Nadwyżka

X

1.111.378,11

X

Deficyt

- 210.000,00

X

X

Przychody

820.000,00

836.765,57

X

Rozchody

610.000,00

610.000,00

X

4.

4.
5.

WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 31.12.2019 r.
Plan i wykonanie przychodów i rozchodów na 31.12.2019 r.
Na dzień 31.12.2019 r. zadłużenie Gminy Sitno z tytułu kredytów i pożyczek
długoterminowych wynosiło 5.010.991,00 zł.
Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2019 r.
wynosił:


PBS Zamość O. Sitno: 4.702.591,00 zł;



WFOŚiGW Lublin: 308.400,00 zł.
Rozchody budżetu planowane są w poszczególnych latach prognozy według

zawartych umów z bankami zawierających harmonogramy spłat poszczególnych rat i tak:
2019 r.

spłacono

610.000,00 zł

2020 r.

spłata

650.000,00 zł

2021 r.

spłata

850.000,00 zł

2022 r.

spłata

850.000,00 zł

2023 r.

spłata

850.000,00 zł

2024 r.

spłata

800.000,00 zł
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2025 r.

spłata

850.000,00 zł

2026 r.

spłata

160.991,00 zł

Stan zadłużenia w poszczególnych latach prognozy 2019-2026 wynosi:
2019 r.

5.010.991,00 zł

2020 r.

4.360.991,00 zł

2021 r.

3.510.991,00 zł

2022 r.

2.660.991,00 zł

2023 r.

1.810.991,00 zł

2024 r.

1.010.991,00 zł

2025 r.

160.991,00 zł

Planowane przychody to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
wykonane w kwocie 836.765,57 zł a wprowadzone do budżetu w kwocie 820.000,00 zł.
Dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy w poszczególnych latach
prognozy

mieszczą się w obowiązujących wielkościach. Różnica

między dochodami

bieżącymi a wydatkami bieżącymi w poszczególnych latach prognozy jest zachowana.

Gmina Sitno nie posiada budżetu obywatelskiego, ale wyodrębnia w budżecie gminy
fundusz sołecki zgodnie z podjętą Uchwałą Nr VII/27/2015 Rady Gminy Sitno
z dnia 26 marca 2015 r.
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Zestawienie funduszu sołeckiego po zmianach w 2019 r.
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