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WSTĘP 
Ustawa o samorządzie gminnym stanowi, że Burmistrz  przedstawia Radzie Miejskiej raport 

o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, 
w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał  Rady Miejskiej. Ustawodawca 
pozostawił swobodę organom gminy w zakresie szczegółowych wymogów dotyczących raportu. 

Przedstawiany raport sporządzony został w układzie jak  za rok 2019 oraz zbliżonym do 
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2020. Ułatwi to radnym i mieszkańcom możliwość 
weryfikacji i analizy danych w nim zawartych z realizacją budżetu za 2020 rok. W dokumencie zostały 
również przedstawione informacje z działalności gminnych jednostek organizacyjnych w oparciu 
o przedłożone informacje przez kierowników. 

W przypadku niektórych ważnych działów raportu przedstawiono wnioski w zakresie 
problemów, potrzeb,  i oczekiwań społecznych i gospodarczych. 

Raport w wielu miejscach odsyła do dokumentów powszechnie dostępnych w Biuletynie 
Informacji Publicznej ( m.in. do sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.). 

W podsumowaniu  raportu skupiłem się na przedstawieniu najbardziej istotnych problemów 
związanych z rozwojem gminy oraz potencjalnych możliwości i  szans rozwoju. 

INFORMACJE  OGÓLNE  
 

 Sytuacja demograficzna ma istotny wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy każdej gminy. 
Poniższe dane przedstawiają ruch migracyjny w gminie Krasnobród oraz dane dotyczące  urodzin 
i zgonów w naszej gminie. 

Liczba ludności wg stanu na dzień 31 grudnia  2019 i 2020 roku  

Data Miasto Gmina Ogółem 

2019.12.31 3080 4080 7160 

2020.12.31 3067 4018 7085 

  

W stosunku do 2019 roku zmniejszyła się liczba ludności ogółem o 75 osób (w gminie o 62 
natomiast w mieście o 13). 

 W 2020 roku na terenie gminy Krasnobród  zameldowało się 40 mieszkańców: 

(23 mieszkańców na terenie wiejskim , 17 mieszkańców na terenie Miasta Krasnobród ) 

Z  Gminy Krasnobród w 2020 roku wymeldowało się  62 mieszkańców ( z tego : 43 mieszkańców 
z terenu Gminy Krasnobród, 19 mieszkańców z terenu Miasta Krasnobród /nie uwzględniono 
meldunków w Domach Pomocy Społecznej oraz przemeldowań na terenie gminy/. 

 

 



Raport o stanie Gminy Krasnobród za 2020r. 

 

3 

 

Saldo migracyjne wynosi : minus 22 mieszkańców. 

 W 2020 roku urodziło się 62 dzieci (w tym: w mieście 31 , w Gminie Krasnobród  31). 

W 2020 roku zmarło 101 mieszkańców : 77 z terenów wiejskich, 24 w mieście Krasnobród /nie 
uwzględniono zgonów w Domach Pomocy Społecznej/. 

 Liczba zgonów jest wyższa od liczby urodzeń o 39 osób. 

Demografia  2013-2020 

Rok  urodzenia Miasto Gmina Ogółem 

2013 25 25 50 

2014 28 48 76 

2015 24 35 59 

2016 28 38 66 

2017 25 37 62 

2018 24 39 63 

2019 26 31 57 

2020 31 31 62 

  

 Statystyka urodzeń wykazuje,  przy optymistycznym  założeniu, że większość osób 
urodzonych pozostanie w miejscu zamieszkania, nie daje przesłanek do poprawy sytuacji 
demograficznej w gminie. Liczba urodzeń w roku 2020 jest na poziome  zbliżonym  do ostatnich pięciu 
lat. 

 Powyższa analiza nie uwzględnia w pełni sytuacji faktycznej, gdyż opracowano ją w oparciu 
o dane z ewidencji ludności. Należy mieć na uwadze, że wiele  osób związało się już życiowo z innym 
miejscem zamieszkania, a zameldowanie ma charakter czysto formalny. Szacuje się, że liczba osób 
faktycznie zamieszkałych na terenie gminy jest mniejsza o ok. 20% od liczby osób zameldowanych. 

ROLNICTWO 
 

1. W dniu 14 maja 2020 r. Rada Miejska w Krasnobrodzie podjęła Uchwałę Nr XVI/135/2020 
w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasnobród na 2020rok. Na realizację programu opieki 
nad zwierzętami wydatkowano w 2020 roku  blisko 20 500 zł.  Największe wydatki związane są z  
umieszczaniem  bezpańskich zwierząt w schronisku oraz ich wyłapywaniem. Finansowano także  
kastrację i sterylizację zwierząt przekazanych do adopcji osobom fizycznym (24 psy i 37 kotów) 
Przekazano również dotację celową w wys. 1200 zł na funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych 
psów w Zamościu. Dla blisko 14 czworonogów znaleziono właścicieli a dwa umieszczono w 
schronisku. W 2020 roku dofinansowano 52 zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt właścicielskich 
(do 50% wartości zabiegu). 



Raport o stanie Gminy Krasnobród za 2020r. 

 

4 

 

2.  W ramach współpracy z Urzędem Inspekcji Weterynaryjnej zgłoszono do przebadania dwa padłe 
dziki. Nie stwierdzono obecności ASF. 

3. W roku 2020 r. na terenie gm. Krasnobród działała komisja do spraw szacowania strat w rolnictwie. 
Straty spowodowane przez podtopienia – intensywne opady- szacowano u jednego gospodarza, 
którego siedziba znajdowała się w sąsiedniej gminie natomiast część areału znajdowała się na 
terenie gm. Krasnobród. Ze względu na zmianę sposobu zgłaszania strat spowodowanych suszą nie 
szacowano ich z udziałem pracownika urzędu. 

4. W roku 2020 przeprowadzono spis rolny . Na terenie gminy zatrudnionych było 2 rachmistrzów. 
Ze względu na pandemię częściowo prowadzono spis w formie wywiadów telefonicznych, 
natomiast  wywiady bezpośrednie przeprowadzano od połowy października. Poddanych badaniom 
było 803 gospodarstwa rolne. 

Inwestycje 

Hydrofornia Zielone  

Sfinansowano realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
na przebudowę hydroforni w Zielonem” na kwotę 58 671,00 zł. Dokumentacja zakłada wykonanie 
zbiornika wyrównawczego oraz przewodów technologicznych wodociągowych i kanalizacyjnych 
między węzłami, a także wykonanie remontu odbudowy studni; demontaż zbiorników istniejących 
i wykonanie kontenera stacji wodociągowej wraz z przewodami. Na podstawie opracowanej 
dokumentacji uzyskano pozwolenie na budowę. 

Budowa studni w Starej Hucie  

W miejscowości Stara Huta wykonano zadanie pn. „Wykonanie studni głębinowej ST.1A 
z utworów górno-kredowych oraz rekonstrukcja lub likwidacja studni głębinowej ST.1 w obrębie 
działki nr 20/3 w miejscowości Stara Huta, gm. Krasnobród”. Wartość inwestycji 129 765,00 zł 
w zakresie robót budowlanych oraz uzyskania pozwoleń wodnoprawnych i pełnienia nadzoru 
inwestorskiego nad zadaniem. 

TRANSPORT 
 

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej 
nr 110829L w miejscowości Kaczórki. 

Sfinansowano wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji dla inwestycji pod nazwą: 
„Rozbudowa drogi gminnej nr 110829L w miejscowości Kaczórki od km 0+013,00 do km0+727,50”. 
Koszt realizacji 17 620,00 zł. 

2. Modernizacja drogi gminnej w Hutkowie (fundusz sołecki – 23 000,00 zł) 

W ramach zadania „Modernizacja drogi gminnej nr 110861 L w miejscowości Hutków od km 0+155,00 
do km 0+255,00” wykonano prace polegające na ułożeniu i obsypaniu kruszywem drogowym 140 szt. 
płyt betonowych typy YOMB. Wartość prac: 23 000,00 zł. Zadanie sfinansowano z Funduszu sołeckiego 
sołectwa Hutków. 
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3. Modernizacja drogi gminnej w Majdanie Wielkim - Borki (fundusz sołecki – 9 900,00 zł) 

W ramach zadnia pn. „Remont drogi gminnej nr 110 864 L we wsi Majdan Wielki przysiółek Borki 
od km 0+740,00 do km 0+780,00” wykonano 40 m tymczasowej nawierzchni z płyt betonowych typu 
YOMB. Ułożono dwa rzędy płyt na istniejącym podłożu utwardzonym kamieniem niesortowanym. 
Pobocza i przestrzenie pomiędzy płytami zostały utwardzone kruszywem kamiennym. Wartość prac:  
9 900,00 zł. Wydatek sfinansowano z funduszu sołeckiego sołectwa Majdan Wielki. 

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 3260L Tomaszów Lubelski – Krasnobród. 

Dofinansowano  przedsięwzięcie inwestycyjne  realizowane wspólnie z Powiatem Zamojskim na terenie 
Gminy Krasnobród pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3260L Tomaszów Lubelski  – Krasnobród”. 
Przekazano dofinansowanie Powiatowi Zamojskiemu w wysokości: 121 026,00 zł. 

5. Budowa parkingów i chodnika przy Alei Najświętszej Marii Panny w Krasnobrodzie. 

W ramach realizacji zadania pn.: „Budowa parkingów i chodnika przy Alei Najświętszej Marii Panny 
w Krasnobrodzie w porozumieniu z powiatem  Starosta Zamojski przeznaczył 50% kosztów 
na realizację zadań publicznych z zakresu realizacji zadań remontowych chodników i budowy parkingu 
przy drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Krasnobród. Gmina Krasnobród 
przeznaczyła kwotę 52 650,94zł. Łączna wartość robót wyniosła 105 301,87 zł brutto.  

6. Remont ulicy Hipolita Gietki w Krasnobrodzie od km 0+000 do km 0+396. 

Zrealizowano inwestycję  pn: „Remont ulicy Hipolita Gietki w Krasnobrodzie od km 0+000 do km 
0+396”. Koszt realizacji 164 752,84 zł. Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni z mieszanki 
mineralno-asfaltowej na podbudowie z mieszanki kruszywa, utwardzenie pobocza i zjazdów oraz 
regulację rowu wraz z jego oczyszczeniem. 

7. Remont dróg gminnych nr 110872L oraz 110856L w miejscowości Potok Senderki.  

Wykonano nową nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych na podbudowie  
z mieszanki kruszywa łamanego. Łączna długość wyremontowanych dróg w ramach niniejszej 
inwestycji wynosi 275,00 m. Wartość zadania wyniosła 67 324,05 zł brutto. 

8. Remont dróg gminnych stanowiących dojazd do pól (fundusz sołecki – 22 000,00 zł) 

W ramach funduszu sołeckiego przeprowadzono inwestycję pn. „Remont dróg gminnych stanowiących 
dojazd do pól” o łącznej wartości 22 000,00 zł brutto. Wykonano niwelację ubytków przy pomocy 
spycharki gąsienicowej na długości około 1500,00 m i szerokości około 3,00-4,00 m oraz wbudowano 
100,00 t gruzu betonowego frakcji 50-100 mm. Prace zostały przeprowadzone  
w następujących miejscowościach: Majdan Wielki, Majdan Mały oraz Wólka Husińska. 

9. Remont drogi gminnej w miejscowości Zielone (fundusz sołecki – 12 648,75 zł) 

Wykonano remont drogi gruntowej na odcinku Zielone Przejma. Utwardzone płytami YOMB zostały 
dwa odcinki drogi, o łącznej długości ponad 150 m. Całkowita wartość zadania: 15 000,00 zł. Zadanie 
sfinansowano  w 80% z funduszu sołeckiego sołectwa Zielone. 

10. Remont drogi gminnej w Hutkach (fundusz sołecki – 15 252,00 zł) 

Wykonano prace modernizacyjne drogi gminnej w miejscowości Hutki. W zakres przedsięwzięcia 
wchodziło utwardzenie drogi kruszywem drogowym (kliniec). Koszt inwestycji 15 252,00 zł 
sfinansowano z funduszu sołeckiego. 
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11. Dostawa kruszywa drogowego – dolomitowego na teren Gminy Krasnobród. 

Dostawa kruszywa drogowego – dolomitowego frakcji 0-32 i 4-32mm w ilości 668 ton do miejscowości 
Krasnobród, Szur, Malewszczyzna, Majdan Wielki, Wólka Husińska, Kaczórki, Stara Huta- Lasowe, 
Zielone o łącznej wartości 51 521,64 zł brutto. 

12. Wbudowanie kruszywa drogowego frakcji 0-32 i 4-32 mm na terenie Gminy Krasnobród.  

W ramach usługi dokonano niwelacji terenu dróg rozwiezienia i rozplantowania wraz  
z mechanicznym zagęszczeniem kruszywa drogowego w ilości 250 ton o łącznej wartości 16 605,00zł 
brutto. 

13. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont ulicy Hipolita Gietki  
i ulicy Leśnej w Krasnobrodzie. 

Sfinansowano wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji dla inwestycji pod nazwą: „Remont 
ulicy Hipolita Gietki w Krasnobrodzie od km 0+000 do km 0+396” i „Remont ulicy Leśnej  
w Krasnobrodzie od km 0+000,00 do km 0+382,69”. Koszt realizacji 10 000,00 zł. 

14. Zimowe utrzymanie dróg i chodników. 

Usuwanie śliskości, odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych i chodników  mieszanką piaskowo-solną 
na terenie gminy Krasnobród.  Wartość zimowego utrzymania dróg i chodników w 2020 roku wyniosła 
42 843,90 zł. 

15. Remont odcinka drogi powiatowej nr 2949L Krasnobród - Długi Kąt w miejscowości Wólka 
Husińska.  

Dofinansowano  przedsięwzięcie inwestycyjne  realizowane wspólnie z Powiatem Zamojskim na terenie 
Gminy Krasnobród pn. „Remont odcinka  drogi powiatowej nr 2949L Krasnobród - Długi Kąt 
w miejscowości Wólka Husińska”. Przekazano dofinansowanie Powiatowi Zamojskiemu  
w wysokości: 100 000,00 zł. 

16. Remont odcinka drogi powiatowej nr 3284L Malewszczyzna – Stara Huta.  

Dofinansowano  przedsięwzięcie inwestycyjne  realizowane wspólnie z Powiatem Zamojskim na terenie 
Gminy Krasnobród pn. „Remont odcinka  drogi powiatowej nr 3284L Malewszczyzna – Stara Huta”. 
Przekazano dofinansowanie Powiatowi Zamojskiemu w wysokości: 10 571,48 zł. Prace remontowe 
polegały na wykonaniu nakładki asfaltowej na długości 70 m. 

17. Wiaty przystankowe, sprzęt. 

1. W ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Zielone została zakupiona wiata przystankowa. 
W celu ochrony przed złymi warunkami atmosferycznymi, został dobudowany dodatkowy panel. 
Wartość prac: 5 227,50 zł.  
2. W ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Wólka Husińska została zakupiona wiata 
przystankowa oraz słup oświetleniowy (Husiny). Zakup wiaty pozwoli mieszkańcom na bezpieczne 
oczekiwanie na autobus. Na‐ przeciwko wiaty powstał nowy słup oświetleniowy.  Wartość prac: wiata-
5 227,50 zł,  oświetlenie- 3 000,00 zł.   
3.Dla sołectwa Majdan Wielki została zakupiona teleskopowa podkrzesywarka spalinowa, która będzie 
wykorzystywana do podcinania gałęzi i zarośli, m. in. w celu poprawy przejezdności dróg gminnych na 
terenie sołectwa Majdan Wielki. Wartość zadania: 3 100,00 zł. Wydatek sfinansowano z funduszu 
sołeckiego sołectwa Majdan Wielki. 
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GOSPODARKA MIENIEM 
 

I. Ogólne informacje o stanie mienia komunalnego 

Gmina Krasnobród jest właścicielem gruntów o powierzchni ogólnej 298,8314 ha największą 
cześć stanowią tereny komunikacyjne (drogi) 139,8535 ha i grunty rolne 80,6716 ha.   Gmina mimo 
przeprowadzonych przetargów na sprzedaż gruntów w tym również gruntów rolnych nie zbyła ich 
z powodu braku zainteresowania. 

Znaczna cześć gruntów gminnych o powierzchni 9,4390 ha przekazana jest w trwały zarząd: 
szkoły grunt o pow.- 6,7207 ha, Zakład Gospodarki Komunalnej - 2,4183 ha, Warsztat Terapii 
Zajęciowej - 0.3000 ha. Grunty o powierzchni 5,4785 ha  znajdują się w użytkowaniu wieczystym. 
Gmina przekazała grunty o ogólnej powierzchni 25,9697 ha w dzierżawę, dzierżawcami są osoby 
prawne takie jak: Krasnobrodzki Dom Kultury, Krasnobrodzkie Towarzystwo Wędkarskie, jak również 
inne podmioty i osoby fizyczne.  

Gmina Krasnobród z tytułu wykonywania prawa własności w roku 2020 wygenerowała dochód 
w wysokości-559.906,90 zł w tym wpływy z dzierżawy i najmu lokali- 277.748,53 zł, kwota-212.129,20  
zł to wpływy ze sprzedaży mienia gminnego. Pozostał kwota 70.029,17 zł to należności z tytułu 
użytkowania i trwałego zarządu. 

 W zasobie majątku gminnego znajdują się również budowle i urządzenia techniczne, budynki 
mieszkalne, obiekty szkolne, kultury, obiekty użyteczności publicznej, budynki gospodarcze oraz 
budynki OSP. Gmina Krasnobród dysponuje również środkami transportu w liczbie 25 sztuk 
w użytkowaniu gminnych jednostek organizacyjnych. 

  Szczegółowe dane zawiera Informacja o stanie mienia komunalnego stanowiąca załącznik nr 2 
do Zarządzenia Nr 299/2021 Burmistrza Krasnobrodu z dnia 12 marca 2021r dostępna w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 

II.  Inwestycje, remonty, zakup wyposażenia w budynkach użyteczności publicznej 

1.Projekt pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krasnobród. 
Całkowita wartość projektu wynosi 1 848 288,01 zł, wartość dofinansowania  dla Gminy 
Krasnobród to kwota  1 008 224,04 zł,  stanowiąca 85% kosztów kwalifikowalnych. 

 W roku 2020 sfinansowano wydatki związane z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej w Gminie Krasnobród” - 16 677,78 zł. Projekt zakłada zwiększenie 
efektywności energetycznej budynków, poprawę jakości środowiska przyrodniczego, zmniejszenie 
kosztów eksploatacji budynków oraz poprawę warunków pracy i nauki. Poniesione wydatki dotyczą 
wynagrodzeń obsługi projektu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka 
niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.  

2. Wymiana rynien i rur spustowych na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Huta 
gmina Krasnobród 

W ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Stara Huta zrealizowano zadanie pn. "Wymiana rynien i rur 
spustowych na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Huta gmina Krasnobród" o wartości 
13 697,10 zł. 
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3. Remont instalacji elektrycznej w budynku mienia gminnego w Zielonem – wartość 5901, 23 zł 

4. Sfinansowano zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Malewszczyźnie, Grabniku 
i Hutkach – wartość 13 240,39 zł 

5. Odnowienie elewacji zewnętrznej w budynku w Wólce Husińskiej-  wartość 4900 zł 

 
PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

W 2020 roku kontynuowane były prace nad zmiana dokumentów planistycznych: miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnobród, strefy A ochrony uzdrowiskowej oraz 
miejscowego planu zagospodarowania gminy. Plan miasta Krasnobród po wyłożeniu do publicznego 
wglądu, wprowadzeniu korekt wynikających ze złożonych uwag został przedłożony Radzie miejskiej do 
uchwalenia co nastąpiło 3 lipca 2020 r. (Uchwała Nr XVII/141/2020). Plan po opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego (31 lipca 2020 r.) jest podstawą do wydawania 
zaświadczeń i wypisów. Miejscowy plan zagospodarowania strefy A ochrony uzdrowiskowej po 
uzyskaniu wszystkich uzgodnień oraz zgody na przeznaczenie lasów na cele nieleśne, wyłożono do 
publicznego wglądu i po zrealizowaniu wszystkich obowiązków przedstawiono Radzie Miejskiej do 
uchwalenia, co nastąpiło 27.10.2020r. Uchwałą Nr. XVIII/157/2020. Po opublikowaniu 18.11.2020r. 
w Dz. Urz. Woj. Lub. Plan pozwala na realizację koncepcji rozwojowych obszarów uzdrowiskowych.  

W zakresie planu miejscowego gminy przez cały rok trwały prace  w celu uzyskania zgody 
Ministra Rolnictwa na wyłączenie z produkcji rolnej obszarów położonych poza obszarami 
chronionymi (Hutków - wniosek o ponowne rozpoznanie wniosku). Pod koniec roku Minister wydał 
decyzję niekorzystną dla gminy i została podjęta decyzja o przygotowaniu projektu do wyłożenia bez 
tych obszarów.  Planowany termin wyłożenia projektu do publicznego wglądu – maj/czerwiec 2021 r. 

 

INFORMATYKA 

1.Projekt pn. „Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom”  

Całkowita wartość projektu wynosi 668 768,80 zł, wartość dofinansowania dla Gminy 
Krasnobród to  kwota  568 453,48zł, stanowiąca 85% kosztów kwalifikowalnych. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie Działania 2.1. Cyfrowe Lubelskie Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu poniesiono wydatki 
związane z zakupem serwera, komputerów, drukarek i nowoczesnego programowania. Utworzono 
punkt potwierdzania profili zaufanych oraz wdrożono e-usługi dla mieszkańców gminy Krasnobród.  
Wydatki poniesione w roku 2020 - 586 143,01 zł.  

2. Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” realizowany 
w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarka 2007-2013. Gmina zapewnienia bezpłatny 
dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń tj. komputerów, urządzeń wielofunkcyjnych oraz 
dysków przenośnych i oprogramowania dla 25 gospodarstw domowych z terenu gminy, zagrożonych 
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wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, ze względu na trudną 
sytuację materialną lub niepełnosprawność. Dodatkowo w sprzęt komputerowy i Internet zostało 
wyposażonych 7 jednostek podległych. Koszt realizacji w 2020 r.-13 523,90 zł zł . Realizacja projektu 
zakończy się w 2021 roku. 

 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
 

Urząd Miejski w Krasnobrodzie funkcjonuje w oparciu o Regulamin Organizacyjny nadany przez 
Burmistrza Krasnobrodu zarządzeniem nr 351/2017 z dnia 18 września 2017 r. (z późn. zm.). 
Regulamin określa  m.in. zakres działania i kompetencji kierownictwa Urzędu, strukturę wewnętrzną, 
zakres działania komórek organizacyjnych. Regulamin dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej.  

W roku 2020 zmiany personalne dotyczyły stanowiska pracy ds. drogownictwa . Zatrudnienie  
nowego pracownika odbyło się w trybie naboru na wolne stanowiska urzędnicze zgodnie z ustawą 
o pracownikach samorządowych.  

Informacje związane z wydatkami dotyczącymi Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego, 
wynagrodzeń inkasentów podatków i opłat są dostępne w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy 
za 2020 r. ( publikacja na stronie BIP gminy). 

 W ramach struktury Urzędu  funkcjonuje Urząd Stanu Cywilnego realizujący zadania wynikające  
z rejestru stanu cywilnego( urodzenia, małżeństwa, zgony).  W gminie Krasnobród, Kierownik USC 
realizuje również  zadania wynikające z rejestru dowodów osobistych (wydawanie dowodów ).  

Inne zadania zrealizowane związane z funkcjonowaniem USC:  

1. Pozyskano dotację z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 3 000,00 zł na renowację ksiąg 
stanu cywilnego. Odnowiono 32 księgi stanu cywilnego, w tym 18 wyznania rzymsko – katolickiego i 14 
wyznania mojżeszowego. 
2. Zorganizowano obchody Jubileuszu pożycia par małżeńskich dla 32 par z terenu Gminy Krasnobród, 
które wspólnie przeżyły 50 lat życia.  

 Promocja gminy:  

Na promocję gminy w 2020 r. wydano 55 052,02 zł, które przeznaczono na:  

- 9 900,14 zł – zakupy art. promocyjnych, folderów, nagród,  

- 19 941,78 zł – usługi (m.in. Promocja przez Informacyjną Agencję Samorządową, w „Magicznym 
Roztoczu” i Traseo, aplikacja My Local News, opracowanie zintegrowanej strategii rozwoju Gminy), 

- 25 210,10 zł - składki członkowskie (Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”,  Lokalna Organizacja 
Turystyczna Zamość i Roztocze, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Rybacka Lokalna Grupa 
Działania "Roztocze"). 
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
 

Najważniejsze zadania i przedsięwzięcia związane z ochroną przeciwpożarową w roku 2020 : 

1. Budowa ogrodzenia w  Majdanie Wielkim .  

W ramach zadania zamontowano ogrodzenie o wysokości 1,80 m od poziomu terenu, 
ogrodzenie z  wypełnieniem panelami 3D, cynkowane i malowane proszkowo. Pod panelami wykonano 
podmurówkę betonową z belek betonowych prefabrykowanych. Ogrodzenie zostało wykonane 
w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej w miejscowości Majdan Wielki (długość ogrodzenia 150,00 m). 
Wartość dostawy oraz montażu ogrodzenia panelowego w miejscowości Majdan Wielki wyniosła 
23 247,00 zł brutto. Zadanie sfinansowano z funduszu sołeckiego miejscowości  Majdan Wielki. 

2. Wjazd z kostki brukowej do remizy OSP w Malewszczyźnie . 

W lipcu 2020 r. odebrano prace polegające na wykonaniu utwardzenia wjazdu kostką brukową przy 
remizie strażackiej w miejscowości Malewszczyzna. Wykonawcą prac był Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Krasnobrodzie z/s w Majdanie Wielkim. Wartość wykonanych robót to 7 300,00 zł. 
Wykonanie prac sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Malewszczyzna. 

3. Dotacja dla OSP w Dominikanówce na zakup samochodu – 9 800 zł. 

Jednostka OSP w Dominikanówce zakupiła używany wóz pożarniczy  STAR – 244. 

 
4. Nowy sprzęt bojowy dla OSP Majdan Mały. 

Zakupiono m.in.: pasy bojowe strażackie, rękawice strażackie, apteczkę samochodową, buty strażackie, 
prądownicę uniwersalną, rozdzielacz kulowy, radia strażackie, wąż strażacki. Zakupione wyposażenie 
zapewni sprawniejszą pracę strażaków tej jednostki. Wartość zadania: 5 000,00 zł. Zakup sprzętu został 
sfinansowany z funduszu sołeckiego sołectwa Majdan Mały.  

5. Dotacja dla OSP w Wólce Husińskiej na budowę wjazdu do remizy – 2000 zł . 
 

Szczegółowe informacje związane z wydatkami bieżącymi dotyczącymi  ochrony przeciwpożarowej 
oraz utrzymaniem jednostek OSP  są dostępne w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2020 r. ( 
publikacja na stronie BIP gminy). 
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OŚWIATA I WYCHOWANIE 

1. Sieć szkolno-przedszkolna w Gminie Krasnobród. 

W 2020 r. Gmina Krasnobród jest organem prowadzącym dla: 

1. Zespołu Szkół w Krasnobrodzie w skład, którego wchodzą: 

1) Szkoła Podstawowa im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie, 

2) Przedszkole Samorządowe, 

3) Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II, 

2. Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach. 

3. Szkoły Podstawowej im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim. 

Na wniosek Stowarzyszenia „Ach Zielone”, w związku z brakiem naboru uczniów w latach 2019/2020 

i 2020/2021 Burmistrz Krasnobrodu wyraził zgodę na likwidację Publicznej Szkoły Podstawowej 

i Publicznego Punktu Przedszkolnego z siedzibą w Zielonem z dniem 31.08.2021 r. 

Decyzją Burmistrza Krasnobrodu cofnięto zezwolenie udzielone Stowarzyszeniu „Ach Zielone” na założenie 

Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Punktu Przedszkolnego z siedzibą: Zielone 166, 22-440 

Krasnobród z dniem 31 sierpnia 2021r.  

Liczba oddziałów i uczniów/wychowanków w szkołach- rok szkolny 2020/2021 ( stan na 30 września 2020 r.) 

Lp. 
Nazwa placówki 

Liczba 
oddziałów 

liczba dzieci 
ogółem 

w tym klasy 

<0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Szkoła Podstawowa im. 25 Pułku 
Ułanów Wielkopolskich   w 
Krasnobrodzie 

17 345 - - 28 44 35 41 44 49 61 43 

2. 
Przedszkole Samorządowe  
w Krasnobrodzie 

7 164 115 49 - - - - - - - - 

3. 
Liceum Ogólnokształcące 
w Krasnobrodzie 

3 49 - - 21 17 11 - - - - - 

4. 
Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej   
w Kaczórkach 

10 142 20 22 7 14 11 14 9 19 14 12 

5. 
Szkoła Podstawowa im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Majdanie 
Wielkim 

8 68 - 15 6 12 5 8 7 - 9 6 
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Liczba pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w szkołach – rok szkolny 2020/2021. 

Lp. Nazwa szkoły 

Pracownicy pedagogiczni 
Pracownicy 

niepedagogiczni 

Liczba Etaty Liczba Etaty 

1. Zespół Szkół w Krasnobrodzie 72 70,61 30 30 

2. 
Szkoła Podstawowa im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Majdanie 
Wielkim 

18 14,27 7 4,75 

3. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej           
w Kaczórkach 

20 13,41 6 5,25 

2. Analiza egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020. 

W roku szkolnym 2019/2020 egzamin ósmoklasisty odbył się 16, 17, 18 czerwca 2020 r., Wyniki tych 
egzaminów podawane są w procentach i staninach. Do egzaminu przystąpiło 83 uczniów. Ósmoklasista 
przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki, języka 
obcego nowożytnego.  

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego 
przystąpić, aby ukończyć szkołę i jest przeprowadzany w formie pisemnej.  

Tabela wyników szkoły w zestawieniu z innymi szkołami, powiatem, województwem i wynikiem ogólnopolskim. 

Nazwa szkoły 
Wynik średni 

z języka 
polskiego w % 

Wynik 
z języka 

polskiego – 
w skali 

staninowej 

Wynik średni 
z matematyki 

w % 

Wynik 
z matematyki 

w skali 
staninowej 

Wynik średni 
z języka 

angielskiego 
w % 

Wynik 
z języka 

angielskiego 
w skali 

staninowej 

SP w Krasnobrodzie 57 5 46 5 46 4 

SP w Majdanie Wielkim 59 5 33 3 38 3 

SP w Kaczórkach 63 6 38 4 36 3 

Gmina 59 5 42 5 42 4 

Powiat 57 5 42 5 46 4 

Województwo 60 5 46 5 52 5 

Kraj 59 5 46 5 54 6 
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3. Wyniki matury w roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół Liceum 
Ogólnokształcącym im. św. Jana Pawła II w Krasnobrodzie. 

 Wyniki średnie z przedmiotów w % i skali staninowej. Wyniki na tle powiatu, województwa i Polski. 

Przedmiot Szkoła 
Liczba 

zdających 
Powiat 

zamojski 

Województ
wo 

lubelskie 
Polska 

Wynik 
staninowy 

j.polski  P 47(4) 12 42 51 52 4 

J.polski   R 84(7) 3 74 55 57 7 

j.angielski   P 68(5) 12 59 68 71 5 

j.angielski   R 38(4) 12 42 53 56 4 

Matematyka  P 45(5) 12 51 53 52 5 

Matematyka  R 36(5) 2 34 35 34 5 

Geografia   R 31(7) 10 22 20 21 7 

WOS   R 32(6) 1 22 28 28 6 

Fizyka   R 53(7) 1 55 36 34 7 

 

Zdawalność matury w % 

 Polska Powiat zamojski woj. lubelskie 
Liceum 

w Krasnobrodzie 
Ogółem we 

wszystkich typach 
szkół 

74 64 71,5 83,3 

W liceach 
ogólnokształcących 

81,1 83 80 83,3 

 

4. Wykonane prace remontowe i doposażenie szkół.   

Zespół Szkół w Krasnobrodzie: 

 Odmalowano pomieszczenia w budynku szkoły. 
 Doposażono część przedszkolną w 65 calowy monitor interaktywny z oprogramowaniem 

i wbudowanym komputerem, który służy do realizacji podstawy programowej, rozwija 
uzdolnienia dzieci, który sprzyja ciekawemu spędzeniu wolnego czasu. 

 W celu zapewnienia bezpieczeństwa rozszerzono monitoring oraz wymieniono niesprawne 
kamery na całym obiekcie, łącznie zamontowanych jest 26 kamer. 

 Zakupiono 8 szt. radioodtwarzaczy, które wykorzystywane są podczas prowadzenia zajęć 
a także w czasie przeprowadzanych egzaminów. 

 W celu doposażenia sal zamontowano 3 zwijane ekrany oraz 5 projektorów, do szatni na bloku 
B zakupiono 20 szafek metalowych. 

 Wygospodarowano miejsce na pokój spotkań z rodzicami.  
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 W miarę możliwości finansowych doposażano oddziały przedszkolne    w pomoce dydaktyczne, 
zabawki. 

 
Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kaczórkach  

 Przeprowadzono wymianę przyszkolnej oczyszczalni ścieków na zbiornik bezodpływowy            
( koszt – 33 000 zł ). 

 Odmalowano pomieszczenia w budynku szkoły, amfiteatr szkolny, ogrodzenie oraz 
przeprowadzono drobne naprawy w szkole. 

 Zakupiono stoliki i krzesełka uczniowskie, stoły do świetlicy, zestaw edukacyjny z robotem, 
monitora interaktywnego oraz doposażono plac zabaw dla dzieci. 

 

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim. 

 Dokonano modernizacji kotłowni oraz wymiany pieca gazowego ( koszt- 14 803 zł)  
 Odmalowano pomieszczenia w budynku szkoły oraz dokonano drobnych napraw w szkole. 

 

5. Potrzeby w zakresie remontów i modernizacji. 

Zespół Szkół w Krasnobrodzie: 

 Rozszerzenie monitoringu na Orliku. 

 Remont pionu sanitarnego i łazienek na bloku przedszkolnym. 

 Remont łazienek na bloku sportowym. 

 Remont placu zabaw, wymiana i doposażenie w nowe urządzenia. 

 Sukcesywna wymiana paneli podłogowych w salach przedszkolnych. 

 Wymiana sanitariatów w łazienkach uczniowskich (6 szt.). 

Szkoła Podstawowa w Kaczórkach:  

 Poprawa bezpieczeństwa przez oddzielenie boisk siatką. 

 Modernizacja instalacji elektrycznej i wodnej. 

 Dostosowanie stołówki szkolnej do potrzeb szkoły i wymagań Sanepidu. Naczynia jednorazowe 
mają być wyeliminowane od 3 lipca 2021r. i należy przystosować do tego stołówkę szkolną.  

 Położenie chodnika przed szkołą. 

Szkoła Podstawowa w Majdanie Wielkim: 

 Docieplenie budynku szkoły.  

 Wymiana podłogi w sali gimnastycznej (stołówce). 

 

6. Dowożenie 

Wszystkim uczniom dojeżdżającym do szkół, na podstawie ustawy prawo oświatowe, zapewniony 
był bezpłatny dojazd oraz opieka w czasie przejazdu. W miesiącach kwiecień i maj 2020 r. dowóz 
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uczniów nie był realizowany, z uwagi na ograniczenia w funkcjonowaniu szkół z powodu pandemii 
w pozostałych miesiącach był realizowany w ograniczonym zakresie.  

Sfinansowano dowożenie uczniów do szkół w wysokości ogółem 269.622,86 zł,  z tego: 

 Dowożenie uczniów do szkół w ramach zawartej umowy z przewoźnikiem oraz umów 
zawartych z osobami fizycznymi (dwie umowy) - 117.311,62 zł. 

W roku szkolnym 2019/2020 do wszystkich szkół położonych na terenie Gminy Krasnobród 
dowożonych było ogółem 380 uczniów a od września roku szkolnego 2020/2021 dowożonych 
było 368 uczniów. Umowa z przewoźnikiem zawarta na trzy lata szkolne (2018/2019, 
2019/2020 i 2020/2021) kończy się w bieżącym roku szkolnym.  

 Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkoły w ramach zawartej umowy 
ze Stowarzyszeniem Pomoc Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu - 
84.152,25 zł  

 Pozostała kwota to koszty dowożenia ponoszone przez Zespół Szkół w Krasnobrodzie – 
68.158,99 zł.  

 

7. Projekt „Zdalna Szkoła+ w Gminie Krasnobród”. 

Projekt  w 100% finansowany z programu dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna 
Szkoła –wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego finansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska  
Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, 
działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 
Internetu o wysokich przepustowościach”. 

Dofinansowanie -60 000,00 zł,  dotyczy kosztów zakupu sprzętu w postaci  40 laptopów 
przeznaczonych dla uczniów celem wsparcia w systemie nauczania zdalnego. Zakupione laptopy trafiły 
do 3 szkół z terenu Gminy Krasnobród tj. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Majdanie Wielki, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kaczórkach, Zespół Szkół 
w Krasnobrodzie. 

W ramach drugiego naboru wniosków do projektu grantowego „Zdalna Szkoła+” Gmina Krasnobród 
uzyskała dofinansowanie  w kwocie 74 931,60 zł, które przeznaczono na  zakup sprzętu w postaci  
40 laptopów przeznaczonych dla uczniów z rodzin wielodzietnych oraz nauczycieli prowadzących 
zdalne nauczanie, które zostały przekazane do 3 szkół z terenu gminy Krasnobród. 

Więcej informacji z zakresu oświaty znajduje się w  Sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy 
za 2020 r. oraz Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Krasnobród za rok szkolny 
2019/2020 ( publikacja na stronie BIP ). 
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OCHRONA ZDROWIA 
 

Realizacja programów profilaktycznych  

1. Uchwała Nr XIII/112/2019 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 30 grudnia 2019 roku 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2020 rok. 

Program  opiewał na kwotę 143.370.00zł. Faktyczne wpływy  uzyskane przez gminę z tytułu  
rocznych opłat  za korzystanie  z zezwoleń  na sprzedaż napojów alkoholowych a także  
jednorazowych zezwoleń  na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku wyniosły 146.371.00zł. 
Realizacja wydatków była  zgodna  z podjętym programem. 

Poniesione wydatki z programu alkoholowego: 

- wsparcie zadania dla Klubu Sportowego ,,IGROS” w wysokości - 36.000.00zł, 

- dotacja dla Krasnobrodzkiego Domu Kultury w wysokości – 12.449.00zł, 

- wynagrodzenie psychologa punktu konsultacyjnego w wysokości - 4.410.00zł, 

- wynagrodzenie członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - 2.790.00 zł, 

- opłaty za wydanie opinii przez biegłych w przedmiocie stwierdzenia uzależnienia od alkoholu 
i wskazania  rodzaju zakładu leczniczego -  1.520.00 zł, 

- opłata za złożenie  wniosku do sądu o zobowiązanie osoby uzależnionej od alkoholu do poddania się 
leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego - 300.00 zł, 

- wynagrodzenie  zajęć pozalekcyjnych sportowych wysokość – 1.795.00zł, 

- zakup sprzętu sportowego, materiałów papierniczych i gier edukacyjnych do prowadzenia zajęć 
opiekuńczo- wychowawczych i opiekuńczo- sportowych oraz doposażenia świetlic wiejskich– 
74.980.00zł, 

- przeprowadzenie  szkolenia z tematyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu- 1.500.00zł. 

2. Uchwała Nr XIII/111/2019 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 30  grudnia 2019 roku 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu  Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. 

 
Program opiewał  na kwotę 3.000.00zł.  Wydatkowano zgodnie z podjętym programem kwotę 
w wysokości 3.000.00 zł na  przygotowanie i  przeprowadzenie  profilaktycznych warsztatów i szkoleń 
online   dla uczniów, nauczycieli i rodziców  Zespołu Szkół w Krasnobrodzie z tematyki  
przeciwdziałania narkomanii, 
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POMOC SPOŁECZNA I POLITYKA SPOŁECZNA 
 

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie 

Ośrodek realizuje zadania własne gminy oraz zlecone z zakresu administracji rządowej oraz 
wynikające z rządowych, powiatowych i gminnych programów pomocy społecznej, uchwał Rady 
Miejskiej w Krasnobrodzie, określone między innymi w dokumentach programowych określających 
długofalowe działania w kierunku niwelowania problemów społecznych: 

1. „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krasnobród na lata 2013 – 2020”, 
przyjęta przez Radę Miejską w Krasnobrodzie uchwałą Nr XXIII/188/13 z dnia 21 marca 2013 roku; 

2. „Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021” przyjęty uchwałą Nr XXVIII/190/2017 Rady Miejskiej 
w Krasnobrodzie z dnia 29 czerwca 2017 roku; 

3. „Gminnym Programie Wspierania Rodziny na lata 2020-2022”, przyjęty uchwałą Nr XIV/123/2020 
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 13 lutego 2020 r. 

1. BUDŻET 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku budżetowym 2020 wydatkował łączną kwotę na 
realizację zadań zleconych i własnych w wysokości 11 307 892,17 z czego: 

- zadania własne – 1 309 678,71 zł 

- ze środków budżetu państwa - 9 998 213, 46 zł. 

Szczegółową strukturę wydatków uwzględniają rodzaje realizowanych zadań przedstawia zestawienie 
poniżej. 
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Tabela Nr 1. Struktura wydatków MGOPS w 2019 roku w podziale na zadania 

lp. Podział zgodnie z klasyfikacją budżetową 
wydatki ze środków 

gminy 
wydatki z dotacji 

zewnętrznych 

1 85202 Domy pomocy społecznej 216 863,56 - 

2. 
85205 Działania w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

- - 

3. 
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej oraz uczestniczące w zajęciach w CIS 

- 21 649,55 

4. 
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenie emerytalne i rentowe 

10 157 11 741,39 

5. 85216 Zasiłki stałe - 212 170,71 

6. 85219 Ośrodek pomocy społecznej 392 179 110 685 

7. 
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

39 288,03 - 

8. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 15 290,19 77 160,77 

9. 85295 Pozostała działalność 3 614,03 - 

10. 85501 Świadczenia wychowawcze - 8 764,04 

11. 
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 
socjalnym 

8 498 76 270 

12. 85501 Świadczenia wychowawcze. Rodzina 500+ - 6 776 857,48 

13. 
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

 

- 

 

2 939 729,36 

14. 85503 Karta Dużej Rodziny. Rodzina - 215,41 

15. 
85504 Wspieranie rodziny. Rodzina (300+), asystent 
rodziny, asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 

22 952,86 280 057,10 

16. 85508 Rodziny zastępcze. Rodzina 12 106,02 - 

17. 
85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 
za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 
oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 

- 26 853, 70 

18. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej - 4 708,96 
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2. POMOC SPOŁECZNA 

Podstawowym celem działania ośrodka zgodnie z obowiązujący statutem jest rozpoznanie 
i zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnymi zasobami nie są 
w stanie pokonać trudności życiowych.  

Wsparcie w gminie Krasnobród z pomocy społecznej w 2020 roku uzyskało 397 osób, co stanowi 5,6% 
wszystkich mieszkańców gminy. W roku oceny, w stosunku do roku 2019, łączna liczba osób 
korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 99 osób. 

Najczęstszymi powodami przyznawania pomocy społecznej w 2020 roku było: ubóstwo, 
niepełnosprawność, bezrobocie, długotrwała choroba oraz potrzeba ochrony macierzyństwa.  

Świadczenia pieniężne otrzymało 72 osoby, najczęściej były to osoby samotne (50 osób), 
niepieniężne 130 osób (rodziny wieloosobowe - 56). 

Realizowane formy pomocy przez MGOPS z uwzględnieniem przyczyny: 

 ubóstwo – świadczenia pieniężne- zasiłek celowy, okresowy, stały, pomoc pieniężna na zakup 
żywności, gorące posiłki, skierowania kwalifikujące do pomocy żywnościowej z Banku Żywności, 
kwalifikacja do Centrum Integracji Społecznej, kierowanie do PUP do udziału w stażach 
i szkoleniach,  

 niepełnosprawność i długotrwała choroba -zasiłek stały, usługi opiekuńcze, zasiłek pielęgnacyjny, 
świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek dla opiekuna, skierowania kwalifikujące do pomocy 
żywnościowej z Banku Żywności, pomoc w uzyskaniu świadczenia uzupełniającego z tytułu 
niezdolności do samodzielnej egzystencji, pomoc w uzyskaniu dokumentacji wymaganej celem 
uzyskania skierowania do opiekuńczych placówek opieki długoterminowej: zakładu opiekuńczo 
leczniczego lub zakładu opiekuńczo – pielęgnacyjnego, hospicjum ( w 2020 roku w tej formie opieki 
finansowanej przez NFZ udzielono pomocy w umieszczeniu 4 mieszkańców gminy Krasnobród), 

 potrzeba ochrony macierzyństwa, wielodzietność - świadczenie pieniężne na zakup żywności, 
posiłki w stołówce szkolnej dla dzieci, stypendia socjalne, skierowania kwalifikujące do pomocy 
żywnościowej z Banku Żywności, wsparcie asystenta rodziny, świadczenia rodzinne, Karta Dużej 
Rodziny.  

W ramach systemu pomocy społecznej świadczona była praca socjalna skierowana na 
przywrócenie zdolności do samodzielnego życia osób i rodzin, jako szereg działań mających na celu 
ułatwienie funkcjonowania poprzez wzmacnianie i zwiększanie umiejętności samodzielnego 
rozwiązywania problemów. Było to poradnictwo rodzinne i zawodowe, pomoc w załatwieniu spraw 
w instytucjach i organizacjach, motywowanie do podjęcia pracy, leczenia, terapii, uzyskania orzeczenia 
o niepełnosprawności, korzystania z ulg i uprawnień, świadczeń pieniężnych przysługujących z tego 
tytułu.  

Tab. Nr 2: Rodziny objęte pomocą MGOPS w roku 2020. Źródło: Sprawozdawczość własna MGOPS. 

Rodziny objęte pomocą MGOPS 2020 

Ogólna liczba rodzin 145 

Liczba osób w rodzinach 397 

Liczba rodzin z dziećmi 63 
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3. USŁUGI OPIEKUŃCZE 

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki 
i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze 
świadczone w środowisku. Obejmują one pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, 
podstawową opiekę higieniczną zalecaną przez lekarza oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem. Usługi 
opiekuńcze są zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.  

W roku 2020 z pomocy w formie usług opiekuńczych przyznanych decyzją administracyjną MGOPS 
korzystało 12 osób. Usługi były świadczone przez Roztoczańską Spółdzielnię Socjalną WartO, 
wykonano około 1700 godzin usług na kwotę 42 102 zł. Odpłatność od podopiecznych wynosiła 
2 814,30 zł. 

 Usługi opiekuńcze od 2020 były wspomagane finansowo Programem „Opieka 75+” - strategicznym 
celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług 
opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej. Program wspiera opiekę środowiskową/ domową, 
skierowany do osób w podeszłym wieku. Od 2019 r. program jest realizowany w rozszerzonej 
formie, tj. skierowany jest nie tylko do osób samotnych w wieku 75 lat i więcej, ale także do osób 
pozostających w rodzinach. Realizacja programu pozwoliła na uzyskanie finansowego wsparcia w 
realizacji usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 
lat i więcej, do 50% przewidywanych kosztów realizacji zadania. W 2020 r. do udziału w Programie 
zakwalifikowaliśmy 4 seniorów. 

 Ponadto 10 seniorów korzystało z 1600 godz. bezpłatnych usług opiekuńczych realizowanych 
z programów dofinansowanych ze środków unijnych na rzecz przeciwdziałania skutkom 
wystąpienia COVID – 19 w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia EKONOMII Społecznej 
w subregionie chełmsko – zamojskim. 

4. REALIZACJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH 

Do 31 grudnia 2020 roku ogólna kwota zrealizowanych świadczeń rodzinnych razem z funduszem 
wyniosła 2 732 220,56 zł, a poszczególne świadczenia przedstawiały się następująco: 

Rodzaj świadczenia Kwota świadczeń 

Zasiłki rodzinne z dodatkami 1 184 403,14 

Zasiłki pielęgnacyjne 461 155,72 

Świadczenie opiekuńcze 719 219,40 

Świadczenie rodzicielskie 192 982,30 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 45 000,00 

Fundusz alimentacyjny 125 460,00  

Świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka, o którym mowa w art. 10 Ustawy o 
wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 

4 000,00 

Razem 2 732 220,56 

Tab. Nr 3 Świadczenia rodzinne z podziałem na rodzaj i wartość wypłaconych środków  
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5. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE - Program Rodzina 500+  

Od 2016 roku w tutejszym Ośrodku realizowany jest program Rodzina 500+, który gwarantuje 
regularne wsparcie dla rodziców wychowujących dzieci. Świadczenie będzie przysługiwać do chwili 
ukończenia przez dziecko 18 roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko 
w rodzinie. Wsparcie jest przyznawane na podstawie decyzji administracyjnej. Wypłacono świadczenia 
wychowawcze rodzina 500+ w 2020 roku na ogólną kwotę 6 721 647,96 zł. wydano łącznie 654 decyzji, 
program objął ok. 1000 dzieci. 

6. ŚWIADCZENIA Dobry Start  

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole do ukończenia 
20 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie 
o niepełnosprawności. Łącznie w 2020 roku przyznano 806 świadczeń na kwotę 241 800 zł. 

7. KARTA DUŻEJ RODZINY 

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno 
w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego 
korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. 
Spersonalizowana Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej. Ponadto 
od 2019 roku Karta przysługuje również rodzicom, którzy w przeszłości mieli na utrzymaniu co 
najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. Na terenie Gminy 
Krasnobród od 2014 roku wydano 1152 Karty Dużej Rodziny,  w 2020 roku  -93. 

8. PROGRAM - Pomoc państwa w zakresie dożywiania- „Posiłek w szkole i w domu”  

Od stycznia 2019 roku obowiązuje Rządowy program przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów 
z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek 
w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 /M.P. z 2018 r. poz.1007/, który przewiduje udzielenie 
wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole 
podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej, 
osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, 
w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, spełniającym kryteria dochodowe 
w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy. W 2020 roku ogólna liczba osób 
objętych programem wynosiła 189 osoby, w tym 32 osoby to dzieci w wieku przedszkolnym a 112 to 
uczniowie szkół, 47 osoby dorosłe. Kwota wydatkowanych środków na realizację programu- 92 450,96 
zł. 

9. GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY  

 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie realizuje zadania wynikające z ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
Na rzecz rodzin z problemami przemocy domowej prowadzone są zintegrowane działania w ramach 
pracy Zespołu Interdyscyplinarnego, powołanego w Gminie Krasnobród. Głównym celem Zespołu jest 
ochrona ofiar przemocy w rodzinie w tym inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc 
oraz koordynowanie działań podmiotów działających na rzecz ofiar przemocy w rodzinie. W pracach 
zespołu biorą udział przedstawiciele pomocy społecznej, sądu, policji, szkół, opieki zdrowotnej.  
Osoby doznające przemocy lub stosujące przemoc objęte są szeregiem interdyscyplinarnych działań 
specjalistów: 
- poradnictwo psychologiczne łącznie z psychoterapią, 



Raport o stanie Gminy Krasnobród za 2020r. 

 

22 

 

- udział w programach korekcyjno – edukacyjnych, 
- kierowanie na terapię odwykową, 
- poradnictwo prawne, 
- indywidualne wsparcie psychologiczno – pedagogiczne realizowane przez placówki oświatowe, 
- monitoring sytuacji rodzin przez policję, 
- opieka zdrowotna i poradnictwo realizowane przez przedstawicieli placówek służby zdrowia 
- praca socjalna świadczona przez ośrodek pomocy społecznej. 

W 2020 roku na terenie gminy Krasnobród potwierdzona przemoc wystąpiła w 8 rodzinach, 
założonych 8 Niebieskich Kart. Poniższa tabela zawiera dane dotyczące prowadzenia procedury 
„Niebieskiej Karty”: 

Rok 
Liczba niebieskich kart Liczba powołanych 

grup roboczych 

liczba posiedzeń 
zespołów 

ogółem w tym w rodzinach z dziećmi ogółem 

2020 8 6 19 4 

Tab. Nr 4 Liczba Niebieskich Kart oraz powołanych Grup roboczych w roku 2020.  Źródło: opracowanie 
własne na podstawie danych MGOPS 

10. POMOC MATRIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM  

W 2020 roku pomocą materialną o charakterze socjalnym objętych było 77 uczniów. 
Rozpatrzono 96 wniosków, z tego 19 nie spełniały kryteriów dochodowych. Łącznie przyznano 
stypendia socjalne na kwotę 84 768,00 zł. Ponadto wypłacono 2 zasiłki szkolne na kwotę 460 zł. 

11. REALIZACJA PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA NA LATA 2014 – 2020 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 realizowany jest z Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Dystrybucja artykułów spożywczych dla osób 
najbardziej potrzebujących w ramach powyższego programu realizowana była przez organizacje 
partnerskie o zasięgu regionalnym (Fundacja Bank Żywności z siedzibą w Lublinie) i organizacje 
partnerskie o zasięgu lokalnym (Stowarzyszenie „Ach Zielone”) 

Gmina Krasnobród poprzez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie realizuje 
procedurę kwalifikującą do otrzymania skierowania, osobom najbardziej potrzebującym, których 
kryterium dochodowe uprawnia do udziału w realizowanym programie. Na terenie Gminy Krasnobród 
powyższy Program realizowany jest od 2014 roku do chwili obecnej. W jego realizację zaangażowani są 
wszyscy pracownicy socjalni tutejszego Ośrodka. W 2020 roku w Gminie Krasnobród dokonano 
procedury kwalifikacji do Programu dla 348 rodzin i objęto pomocą 1094 osób. 

12. WYPŁATA WYNAGRODZEŃ DLA OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

Wypłacono wynagrodzenie dla 3 opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych w domach 
pomocy społecznej na kwotę 4 708,96 zł. Opiekunowie prawni zostają powołani przez Sąd do ochrony 
interesów osobistych i majątkowych osoby. Wypłata świadczenia następuje od miesiąca, w którym 
został złożony wniosek wraz z odpisem prawomocnego orzeczenia sądu.  
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13. REALIZACJA PROJEKTÓW 

 MGOPS w Krasnobrodzie w przy współpracy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim 
od 1 października 2020 r. do 30 grudnia 2020 r. realizował program „Wspieraj Seniora”. 
Wsparciem w ramach projektu objęto 40 osób. Realizowano pomoc w zakresie: realizacji zakupów, 
umówienia wizyty lekarskiej, wykupienia recept.  

 Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020. 

Gmina Krasnobród przystąpiła do w/w programu, w ramach którego: 

- wprowadzone są usługi asystenta jako ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób 
niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, 

-  istnieje możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy 
wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, itp. 

- można dążyć do ograniczenia skutków niepełnosprawności oraz stymulowania osoby do 
podejmowania aktywności, przeciwdziałanie dyskryminacji, umożliwienie osobom niepełnosprawnym 
uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności. 

Programem objęto wszystkie zainteresowane osoby niepełnosprawne. Uczestniczyło łącznie 14 osób 
niepełnosprawnych w tym 12 ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Łączna liczba wykonanych 
godzin usług asystenta wyniosła– 2 880. Program w całości finansowany ze środków 
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, kwota środków finansowych 94 520 
zł, kwota wykorzystanych środków 64 445,39 zł. 

14. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY 

W ramach realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na kolonie letnie skierowano 
10 dzieci z rodzin objętych wsparciem MGOPS w Krasnobrodzie.  

15. PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” 

Program wszedł w życie w październiku 2020 roku. Celem programu jest poprawa jakości 
powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę 
efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu 
jest dofinansowanie przedsięwzięć: wymiana pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacja 
budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Osoba fizyczna, która zamierza złożyć 
wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu 
„Czyste powietrze”, musi posiadać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu 
przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Zaświadczenia o dochodach do 
Programu „Czyste powietrze” wydaje Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie 
po uprzednim złożeniu wniosku/żądania o wydanie zaświadczenia, które stanowi załącznik do 
Rozporządzenia Ministra Klimatu. W 2020 roku wydano 7 zaświadczeń. 

16. PROGRAM "ASYSTENT I KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ"  

Rodziny wymagające wzmożonego wsparcia obejmowane są pomocą asystenta rodziny. 
Asystentura rodziny polega na towarzyszeniu rodzinie w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji 
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życiowej z wykorzystaniem mocnych stron członków rodziny, zasobów rodziny, społeczności lokalnej 
i zasobów instytucjonalnych. Głównym celem asystentury jest podniesienie umiejętności opiekuńczo – 
wychowawczych rodziców, prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia sobie z sytuacjami dnia 
codziennego rodziców lub opiekunów dzieci. Efektem powinno być osiągnięcie przez rodzinę 
podstawowego poziomu stabilności życiowej, który umożliwi jej dalsze wychowywanie dzieci lub 
powrót dzieci do rodziny. Asystent rodziny planując pracę w rodzinie obejmuje obszary: wsparcia 
psychiczno-emocjonalnego, diagnostyczno-monitorującego, opiekuńcze, doradcze, mediacyjne, 
wychowawcze, motywująco-aktywizujące. W 2020 roku pracą asystenta objętych było 7 rodzin z gminy 
Krasnobród w których przebywało 18 dzieci. Efekty pracy asystenta to przede wszystkim poprawa 
relacji w rodzinie poprzez zwiększenie zaangażowania rodziców w sprawy szkolno- wychowawcze, 
wspólne spędzanie czasu wolnego, usprawnienie komunikacji w rodzinie, utrzymanie abstynencji 
alkoholowej rodziców, ekonomiczne gospodarowanie środkami finansowymi. 

2. Warsztat Terapii Zajęciowej w Dominikanówce  

Liczba osób niepełnoprawnych w WTZ w Dominikanówce oraz stopień ich niepełnosprawności i teren 
zamieszkania. 

 
1. Liczba uczestników WTZ Na dzień 31.12.2020r. 40 

2. Liczba uczestników ze względu na płeć 
kobiety 17 

mężczyźni 23 

3. Rodzaj niepełnosprawności 
umiarkowany 17 

znaczny 23 

4. Gmina 

Krasnobród 21 

Adamów 13 

Łabunie 5 

Tarnawatka 1 

 

Wszyscy uczestnicy mają wskazania do terapii zajęciowej zawarte w orzeczeniu o stopniu 
niepełnosprawności. 

Liczba uczestników którzy opuścili warsztat 

 W 2020r. 2 osoby zostały skreślone z listy uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Dominikanówce;  jedna podjęła pracę w pobliskim tartaku, druga osoba zmarła. Na ich miejsce 
zostały przyjęte kolejne osoby z gminy Adamów 

Formy i metody pracy realizowane przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Dominikanówce 

   Główny nacisk kładziemy na rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych.  
Zajęcia prowadzone są w 7 pracowniach zgodnie z indywidualnym planem terapeutycznym 
opracowanym dla każdego uczestnika przez Radę Programową. 

 Ceramiczno – garncarskiej, 
 Gospodarstwa domowego, 
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 Krawiecko – dziewiarskiej, 
 Plastycznej, 
 Poligraficznej, 
 Rękodzieła artystycznego  
 Florystyczno – wikliniarskiej. 

Rehabilitacja społeczna i zawodowa daje podstawy pracy terapeutycznej a przez to kładziony 
był nacisk na nabycie największej samodzielności w wykonywaniu czynności życia codziennego- w tym 
czynności samoobsługowych lub też podtrzymywanie nabytych umiejętności we wczesnym etapie 
rozwojowym. Kładziemy nacisk na rozwijanie prawidłowych relacji interpersonalnych oraz 
odpowiedniej postawy zawodowej, jednak w ostatnim roku poprzez obostrzenia związane z Cowid-19 
panowały znaczne utrudnienia w realizacji poszczególnych założeń programowych . Podczas zajęć 
prowadzone były rozmowy uświadamiające zagrożenia pandemiczne oraz motywowano do 
przestrzegania zasad sanitarno-epidemiologicznych.   

 Warsztat Terapii Zajęciowej w Dominikanówce z powodu pandemii od 12 marca do 22 maja 
2020 r, oraz od 26 października do 30 listopada 2020r. decyzją Wojewody Lubelskiego  miał 
zawieszoną działalność . Pracownicy pracowali zdalnie, kontaktując się ze swoimi podopiecznymi 
telefonicznie i przez Internet. W pozostałych miesiącach zajęcia terapeutyczne prowadzone były 
rotacyjnie. 

Współpraca z rodzicami 

Bardzo ważnym elementem w rehabilitacji osób niepełnosprawnych jest współpraca z rodzicami i ich 
opiekunami. Rzeczą niezmiernie ważną i nieodzowną w okresie pandemii była kontynuacja 
nabywanych umiejętności podczas zajęć warsztatowych, oraz utrwalanie ich w domu rodzinnym. 
Rodzice i opiekunowie mieli możliwość skorzystania z porad indywidualnych i konsultacji 
psychologicznych, a także byli w stałym kontakcie z instruktorami terapii zajęciowej. Zostały także 
przeprowadzone indywidualne spotkania z rodzicami, na których udzielano wsparcia oraz pomocy 
w wypełnianiu wniosków   1. 500+ świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej 
egzystencji  /dodatkowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych, które na skutek epidemii  nie  
mogły korzystać z rehabilitacji świadczonej w WTZ/. 

Działania mające na celu uspołecznianie oraz integracje ze społeczeństwem 

Rehabilitacja społeczna w 2020 r. była utrudniona ze względu na reżim sanitarno 
epidemiologiczny, a prowadzenie różnego rodzaju wyjazdów, imprez integracyjnych lub też 
odwiedzanie różnych placówek użytku publicznego było niemożliwe. Po zniesieniu częściowych 
obostrzeń wiele osób wykazywało zadowolenie z faktu uczestnictwa w terapii zajęciowej nawet 
w ograniczonej formie. Uczestnicy mogli skorzystać z organizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych Rajdu z kijkami nordic walking , który odbył się w sierpniu oraz dwudniowej  
wycieczki po Roztoczu organizowanej przez Biuro Quand 

Pracownicy 

W Warsztacie Terapii Zajęciowej  w Dominikanówce  w 2020 r. zatrudnionych na umowę o pracę 
było 13 osób ;kierownik, księgowa, 7 instruktorów terapii zajęciowej , psycholog, rehabilitant, 
kierowca, sprzątaczka. Pracownicy pracujący bezpośrednio  z uczestnikami posiadają wykształcenie 
wyższe zgodne z kwalifikacjami potrzebnymi do pracy z osobami niepełnosprawnymi.      
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Gospodarka finansowa 

Lp Źródło dofinansowania Wg. planu Wykonanie Zwrot 
 

1 PFRON 819.840,00 819.838,11 1.89 
 

2 Starostwo Powiatowe 
W Zamościu 

91.093,60 91.093,60 - 

3 Gmina Krasnobród 
 

45.000,00 44.999,66 0,34 

4 Grant ,,Bezpieczny WTZ   
i reh. społ-zaw. osób 
niepełnosprawnych” 

8316,00 8316,00 - 

 RAZEM 964.249,60 
 

964.247,37 2,23 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej wspomagany był również przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych , Radość i Nadzieja” , które pozyskiwało środki finansowe  na organizację imprez 
okolicznościowych   organizacja Rajdu nordic walking oraz organizację wycieczki po Roztoczu  jak 
również zakup materiałów do terapii.  Stowarzyszenie dzięki Caritasowi  Diecezji Zamojsko- 
Lubaczowskiej mogło codziennie przekazywać niepełnosprawnym z WTZ dary żywnościowe  
pozyskane ze sklepu Biedronka.  

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  
 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie  

Zakład Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie z/s w Majdanie Wielkim jest samorządowym zakładem 
budżetowym, powołanym decyzją Naczelnika Gminy z dnia 20 stycznia 1986 roku.  

Zakład Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie z/s w Majdanie Wielkim  realizuje zadania 
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta 
i Gminy Krasnobród, zbierania i transportu odpadów komunalnych, oraz innych usług zlecanych przez 
Gminę, np. remonty dróg, budowa chodników, utrzymanie czystości i porządku, zimowe utrzymanie dróg, 
utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy. 

Podstawowym rodzajem działalności Zakładu jest  przede wszystkim: 

1/  Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody. 

2/  Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. 

W 2020 roku Zakład  realizował zadania i przedsięwzięcia z budżetu za 2020 rok: 

 

Plan przychodów   2 159 662,00 

       Wykonanie            1 839 982,20 

Składa się na to: 

1) wodociągi   – 653 230,49 

2) oczyszczalnia  – 542 384,20 
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3) komunalne   – 583 606,12 

4) odsetki zebrane i wpływy z różnych dochodów   9 655,05 

5) umorzenie składek ZUS za III; IV;V             51 106,34 

 

Plan wydatków  – 2 173 200,00 

       Wykonanie   – 1 790 758,58 

 

62% stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami pracowników Zakładu,   
38% wydatków związanych jest z bieżącym utrzymaniem, remontami obiektów będących w zarządzie 
ZGK oraz obsługa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

Zakład obsługuje: 7 ujęć wody, 2 przepompownie wody, oczyszczalnię ścieków i 13 przepompowni 
ścieków. 

Ujęcia wody: 

1. Krasnobród: z ujęcia  zaopatrywanych w wodę jest 5 miejscowości tj.: Krasnobród, Podklasztor, 
Podzamek, Nowa Wieś, Borki. Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 14,8 km. Przepompownia 
wody na osiedlu Podzamek. 

2. Majdan Wielki: z ujęcia  zaopatrywane w wodę są 2 miejscowości tj. Majdan Wielki  i Majdan Mały.  
Łączna długość sieci wynosi 8,3 km. 

3. Hutków: ujęcie  zaopatruje ludność tylko z tej miejscowości. Długość sieci wynosi 4,4 km. 

4. Zielone: ujęcie   zaopatruje ludność tylko z tej miejscowości. Długość sieci wynosi 2,3 km. 

5. Husiny: z ujęcia  zaopatrywane w wodę są 2 miejscowości tj. Husiny i Wólka  Husińska. 

Łączna długość sieci wynosi 3,2 km. Przepompownia wody wspomagająca dopływ wody do wyżej 
położonych nieruchomości. 

6. Stara Huta: z ujęcia  zaopatrywane w wodę są 4 miejscowości tj. Stara Huta, Potok Senderki, Hucisko i 
Malewszczyzna. Łączna długość sieci wynosi 11,6 km. W 2020 roku wykonano nową studnię, która jest 
studnią podstawową, a istniejąca studnia spełnia rolę awaryjnej. 

7. Szur: zaopatruje ludność tylko z tej miejscowości. Długość sieci wynosi 1,2 km. 

Zakład w 2020 roku nie prowadził inwestycji, jedynie bieżącą konserwację i obsługę ujęć wody i 
sieci wodociągowych. 

Zakład obsługuje również oczyszczalnię ścieków dla miasta i gminy Krasnobród, znajdującą się 
w m. Hutki, która została oddana do użytku w 1998 roku. W 2019 roku jesienią rozpoczęła się 
generalna modernizacja Oczyszczalni ścieków. Inwestycję prowadziła i nadzorowała gmina 
Krasnobród. Zadanie zostało zakończone  w listopadzie 2020 roku.  

Miasto Krasnobród jest skanalizowane w 80 %. Sieć kanalizacyjna wspomagana jest przez 
13 przepompowni ścieków. 

Zakład odbiera również nieczystości stałe z nieruchomości, które nie są na stałe zamieszkałe 
(domki letniskowe), a także z gastronomii, instytucji oraz z ośrodków wypoczynkowych 
i agroturystycznych. 

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej ( wywóz odpadów, sprzątanie ulic, 
utrzymanie zalewu, utrzymanie zieleni miejskiej, zakup energii elektrycznej i wody na cele publiczne 
itp.) przedstawione są w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2020 r. 
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  ZGK Krasnobród wypełnia bardzo ważne zadania dla  zdecydowanej większości mieszkańców 
naszej gminy w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w czystą i dobrej jakości wodę 
i odbiór ścieków z kolektora sanitarnego oraz dowożonych wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni 
ścieków w Hutkach. Zapewnienie tych usług na wysokim poziomie wymaga wysokich nakładów na 
bieżące utrzymanie,  konserwację oraz remonty wszystkich sieci i urządzeń. 

Potrzeby inwestycyjno - modernizacyjne ZGK   

Wodociągi : 

 budowa fragmentów sieci wodociągowych w miejscach, gdzie mieszkańcy chcą się budować, 
a brak jest sieci lub jest o małym przekroju rur. np. ul. Sobieskiego, Konopnickiej, Słoneczna, 
boczna ul. Tomaszowskiej, Wiśniowa, Gietki, 

 budowa przepompowni wody na końcówkach sieci aby zapewnić mieszkańcom odpowiednie 
ciśnienie wody tj. Borki, ul. Lelewela i Pszczeliniec, 

 wymiana fragmentów sieci zbudowanych z azbestu tj. Majdan Wielki i Hucisko, 
 wbudowanie nowych hydrantów p.poż w ul. Tomaszowskiej od kościoła do końca ulicy, 
 wymiana starych zasuw sekcyjnych na sieci – Krasnobród, 
 modernizacja hydroforni ujęcia wody w m. Zielone  (kompleksowo), 
 instalacja monitoringu pracy hydroforni tj. Stara Huta, Husiny, Hutków, Majdan Wielki, Zielone, 

Szur, 
 uzupełnienie inwentaryzacji geodezyjnej sieci wodociągowych w gminie Krasnobród 

obsługiwanych przez ZGK, 
 analiza ryzyka ujęć wody dla 7 hydroforni (wysoki koszt wykonania, ok. 10 tys. zł za 1 ujęcie- 

wymagany przez Wody Polskie), 
 wykonanie punktów czerpalnych na sieci niezbędnych do poboru prób wody . 

 
Sieć kanalizacyjna i oczyszczalnia : 

 obecnie oczyszczalnia ścieków jest kompleksowo modernizowana, 
 jest wyłoniony wykonawca do budowy sieci kanalizacyjnej w ul. AL.NMP , ul. Łąkowej, 

ul. Słonecznej, ul. Sobieskiego, ul. Tomaszowskiej, 
 budowa kolejnych odcinków sieci kanalizacyjnej tj. boczna oraz końcówka ulicy Lelewela,  

ul. Widokowa, ul. Tomaszowska do końca i od Kaplicy na Wodzie do stacji paliw w Majdanie 
Wielkim, ul. Spokojna, ul. Dominikańska, Nowa Wieś, 

 przyłączanie nieruchomości, tam gdzie   istnieje sieć kanalizacyjna, 
 montaż monitoringu w pozostałych przepompowniach ścieków tj. 9 szt., 
 zakup urządzenia do czyszczenia sieci kanalizacyjnej (WUKO- wóz asenizacyjny). 

 

Baza ZGK w Majdanie Wielkim : 

 naprawa dachu na hali głównej około 400 m2 (zadanie bezwzględnie konieczne), 
 budowa parkingu dla klientów ZGK. 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) : 

 wymiana dachu oraz ścian na całości wiaty (eternit azbestowy i dach nieszczelny). 
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Wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej 

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej ( wywóz odpadów, sprzątanie ulic, utrzymanie 
zalewu, utrzymanie zieleni miejskiej, zakup energii elektrycznej i wody na cele publiczne itp.) 
przedstawione są w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2020 r. 

Gospodarka odpadami  

1. System gospodarowania odpadami komunalnymi.  

Odpady komunalne na terenie Gminy Krasnobród powstają głównie w gospodarstwach domowych, ale 
również na terenach nieruchomości niezamieszkałych, jak: obiekty użyteczności publicznej (ośrodek 
zdrowia, szkoły, DPS-y, sanatorium, itp.), obiekty hotelarskie i gastronomiczne, domki sezonowe, 
gospodarstwa agroturystyczne, obiekty handlowe i produkcyjne oraz na terenach otwartych takich jak: 
place zabaw, zalew, targowisko, przystanki, parkingi, kosze uliczne. 

2. Uchwały Rady Miejskiej  na których oparty jest systemem gospodarki odpadami komunalnymi 
na terenie Gminy Krasnobród: 

- Uchwała nr XV/132/2020 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasnobród. 

- Uchwała nr XV/129/2020 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie 
wyboru metody  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty 
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

- Uchwała nr XVI/117/2016 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie 
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

- Uchwała nr XV/130/2020 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 15 kwietnia 2020 r.  w sprawie 
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Krasnobród. 

- Uchwała nr XV/131/2020 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 15 kwietnia 2020 r.  w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Krasnobród i zagospodarowania tych 
odpadów.  

3. Postępowanie z odpadami powstającymi na terenie Gminy Krasnobród. 

Wywiązując się z ustawowego obowiązku Gmina Krasnobród organizuje przetargi na 
odbióri zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz prowadzi 
PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) na swoim terenie. Obsługę gminy 
w zakresie „Odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 
zamieszkałych” w roku 2020 prowadziły firmy: PGK Biłgoraj Sp. z o.o., ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj 
(styczeń-marzec), oraz Spółdzielczy Zakład Gospodarczy w Józefowie, ul. Armii Krajowej 13, 23-460 
Józefów (kwiecień-grudzień), która wygrała przetarg na to zadanie. Natomiast odbiór odpadów 
z terenu nieruchomości niezamieszkałych może być prowadzony przez podmioty, które dokonały 
wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Krasnobrodu. Właściciele 
nieruchomości niezamieszkałych podpisują indywidualne umowy z przedsiębiorcą na odbiór odpadów. 
Odpady z terenów ogólnodostępnych takich jak: przystanki, zalew, parkingi, plac zabaw, kosze uliczne, 
itp. odbiera ZGK w Krasnobrodzie. 
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Zgodnie z gminnym systemem dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów stosuje się worki 
w kolorach: zielony – szkło, żółty - plastik, metal, opakowania wielomateriałowe, niebieski - papier 
i tektura, szary – popiół, brązowy -  odpady biodegradowalne. Zmieszane odpady komunalne jak 
i odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę bezpośrednio z posesji zamieszkałych 
raz w miesiącu, natomiast odpady zmieszane w okresie od kwietnia do października raz na dwa 
tygodnie. 

4.Liczba mieszkańców i gospodarstw objętych systemem w 2020 roku. 

Liczba mieszkańców gminy zameldowanych na pobyt stały wynosi: 7085 osób. 

Miasto (Krasnobród): 3067 osób 

Gmina (Wioski): 4018 osób  

Liczba osób objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi wyniosła około 5230 osób 

Liczba mieszkańców wsi objętych systemem to około: 3010 osób 

Liczba mieszkańców miasta objętych systemem to około: 2220 osób  

Liczba gospodarstw domowych objętych systemem wynosi: 1836 (Gmina 1041/Miasto 795)  

5. Ilość zebranych odpadów komunalnych w Gminie Krasnobród 

W roku 2016 zebrano: 910 Mg 

- niesegregowane zmieszane odpady komunalne: 650 Mg, 

- segregowane odpady komunalne: 260 Mg 

W roku 2017 zebrano: 920 Mg 

- niesegregowane zmieszane odpady komunalne: 582 Mg, 

- segregowane odpady komunalne: 338 Mg 

W roku 2018 zebrano: 968 Mg 

- niesegregowane zmieszane odpady komunalne: 661 Mg, 

- segregowane odpady komunalne: 307 Mg 

W roku 2019 zebrano: 1009,20 Mg 

- niesegregowane zmieszane odpady komunalne: 682,36 Mg 

- segregowane odpady komunalne: 326,94 Mg 

W roku 2020 zebrano: 1275,57 Mg 

- niesegregowane zmieszane odpady komunalne: 756,59 Mg 

- segregowane odpady komunalne: 518,98 Mg 
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Wykres ilości zebranych odpadów komunalnych na terenie gminy od 2013 roku  do 2020 roku 

 

6. Koszty funkcjonowania systemu. 

Całkowity koszt obsługi systemu:  760 158,22 PLN w tym: 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów: 592 000,00 PLN. 

Obsługa PSZOK-u: 31 930,13 PLN. 

Wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi: 57 428,09 PLN. 

Koszty kancelaryjne (zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, licencja na programy 
komputerowe, szkolenia): 8 800,00 PLN. 

Koszty związane z zagospodarowaniem odpadów zgromadzonych na PSZOK-u, : 20 000,00 PLN. 

Edukacja ekologiczna mieszkańców, w celu poprawy efektywności selektywnej zbiórki odpadów:         
3 000,00 PLN. 

Koszty modernizacji PSZOK-u ( budowa i naprawa ogrodzenia, budowa ścian działowych, naprawa 
bramy wjazdowej): 32 000,00 PLN. 

Zakup pojemników na wyposażenie PSZOK-u ( dodatkowo napraw kontenera KP-7 na szkło 
budowlane): 5 000,00 PLN. 

Montaż monitoringu na PSZOK-u, koszty usuwania podrzucanych odpadów: 10 000,00 PLN 

Rada Miejska w drodze uchwały (Uchwała Nr XV/129/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 roku) 
ustaliła, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Krasnobród od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowić będzie iloczyn liczby 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, oraz ustaliła zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
dla mieszkańców posiadających przydomowe kompostowniki i kompostujących  bioodpady. Opłata za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku wynosiła 12 zł miesięcznie od osoby 
w przypadku deklaracji przez mieszkańców kompostowania bioodpadów  oraz posiadania 
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kompostownika i 13 zł w przypadku braku posiadania przydomowego kompostownika. Uchwałą Rady 
Miejskiej w Krasnobrodzie ustalono płatności miesięczną w terminie do końca każdego miesiąca 
w którym była wykonana usługa odbioru odpadów. Mieszkańcy posiadają  indywidualne numery kont 
na które wnoszą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

7. Podsumowanie 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do 
składowania wymagany w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia  25 maja 2012 r. (Dz. U. z 2012 
r., poz. 676) oraz poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wymagany  w  Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku (Dz. U. z 2012 r., poz. 645) w 2020 roku został 
osiągnięty. Wszyscy mieszkańcy gminy mają obowiązek prowadzić selektywną zbiórkę odpadów. 
Z danych wynika, iż 58 % mieszkańców gminy zadeklarowało posiadanie przydomowego 
kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów.  Zwiększyła się ilość zebranych odpadów 
segregowanych co świadczy o przestrzeganiu przez mieszkańców obowiązku segregacji odpadów. Ilość 
wytwarzanych odpadów na terenie Gminy Krasnobród jest ustabilizowana,  ale nieznacznie rośnie 
z roku na rok. 

Program usuwania wyrobów azbestowych  

W ramach programu usuwania wyrobów azbestowych w roku 2020  przyjęto 71 wniosków na 
usunięcie eternitu z nieruchomości osób fizycznych. Gmina posiada podpisaną umowę współpracy 
z Marszałkiem Województwa Lubelskiego nr 130/RBP/CP/18 z dnia 2 lutego 2018 r. Mieszkańcy nie 
ponoszą kosztów realizacji tego programu. Odbiór z posesji zgłoszonych w  roku 2020 – trwał do marca 
2021 roku. Obecnie czekamy na raport z jego realizacji.  

Współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Lublinie 

 Uzyskano dotację z WFOSiGW w Lublinie na wykonanie prac pielęgnacyjnych 
i konserwatorskich przy 11 drzewach z gatunku jesion wyniosły, na terenie pomnika przyrody pn. 
„Aleja Królowej Marysieńki w Krasnobrodzie” na terenie działki nr ew. 605/2 w Krasnobrodzie.  Na ten 
cel uzyskano dotację w wysokości 6 tys. zł. Prace wykonano zgodnie z umową i zakończono je do 
7 grudnia 2020 r. Dalsza część prac (na pozostałym drzewostanie objętym ochrona pomnikową) 
przewidziana jest do prowadzenia w roku 2021 r. 

W ramach działań rozpatrzono blisko 90 zgłoszeń zamiaru wycinki drzew na posesjach osób fizycznych 
oraz wydano około 10 decyzji zezwalających na wycinkę  min. zarządcom dróg, czy też różnych 
instytucji.  

Program Ochrony Środowiska dla gminy Krasnobród 

W dniu 27 października 2020 roku Rada Miejska w Krasnobrodzie podjęła uchwałę 
nr XVII/159/2020 w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla gminy Krasnobród do roku 
2023. Program jest spójny z dokumentami strategicznymi na szczeblu unijnym, krajowym 
i wojewódzkim. Planowane  działania przewidziane do realizacji dotyczą wszystkich dziedzin ochrony 
środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju i wpłyną pozytywnie na środowisko i zdrowie 
mieszkańców. 
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Inwestycje. 

 
1.Projekt pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Krasnobród oraz budowa 
kanalizacji sanitarnej w Krasnobrodzie”. 
Całkowita wartość projektu wynosi 4 792 043,44 zł, wartość dofinansowania dla Gminy 
Krasnobród to kwota 3 311 574,71zł, stanowiąca 85% kosztów kwalifikowalnych.  
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 6.4 
Gospodarka wodno-ściekowa.  
Przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Krasnobród została wykonana w oparciu  
o technologię reaktorów sekwencyjnych ze stałym zwierciadłem, która pozwala na najwyższą  
z możliwych efektywność pracy oraz gwarantuje utrzymanie stałych, optymalnych parametrów 
technologicznych pracy obiektu.  Drugi etap prac zaplanowany do realizacji  przypada na  lata  2020 
i  2021. Zakłada rozbudowę sieci kanalizacyjnej, która obejmuje budowę kolektora w ul. 
Tomaszowskiej, budowę kolektora kanalizacji na os. Podklasztor w rejonie ulic: Łąkowa, Al.N.M.P., 
Słoneczna, Sobieskiego. Łącznie wybudowane zostanie 5,45 km kanalizacji sanitarnej w systemie 
grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z przyłączami. Dzięki realizacji inwestycji do sieci kanalizacyjnej 
przyłączonych zostanie około 380 nowych mieszkańców. 
Poniesiony wydatek 4 055 100,06 zł dotyczy kosztów wykonania robót budowlanych, polegających 
na przebudowie oczyszczalni. 
 
2.Projekt pn.„Zachowanie i udostępnianie najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa 
naturalnego w Krasnobrodzie”.  

Całkowita wartość projektu wynosi 2 047 589,60zł, wartość dofinansowania dla Gminy 
Krasnobród to  kwota1 217 102,73zł, stanowiąca 85% kosztów kwalifikowanych. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Osi 
Priorytetowej 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe 
i naturalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 
Wydatek w kwocie 1 115 472,90 zł, został przeznaczony na pokrycie kosztów związanych 
z wykonaniem robót budowlanych związanych z budową tarasu widokowego oraz ścieżek 
spacerowych, zasadzeń  zielni, promocji  projektu oraz budowę strony internetowej i aplikacji 
turystycznej. 

3.Projekt pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Krasnobród’’.  

Całkowita wartość projektu wynosi 4 216 734,00zł, wartość dofinansowania dla Gminy 

Krasnobród to kwota 3 476 332,48  zł, stanowiąca 85% kosztów kwalifikowalnych. 

Poniesiony wydatek  w roku 2020 dotyczy kosztów montażu instalacji OZE, usługi inspektora 
nadzoru, usługi menadżera projektu oraz zakupu materiałów promocyjnych- -654 000,80 zł. 

W ramach realizacji projektu zamontowano 347 instalacji kolektorów słonecznych, 23 sztuki 
pomp ciepła bez instalacji fotowoltaicznej, 19 instalacji fotowoltaicznych bez pompy ciepła i 12 
instalacji  fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie gminy Krasnobród. 

Dodatkowo, 10% wszystkich instalacji wyposażono w modemy do komunikacji. System ma za 
zadanie monitorować prawidłową pracę instalacji i alarmować w razie pojawiania się błędów, a także 
monitorować i wyliczać ilość energii uzyskiwanej dzięki OZE. Mieszkańcy gminy Krasnobród korzystają 
już od tego czasu z energii słonecznej, która pozwala na uzyskanie ciepłej wody użytkowej 
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Gospodarka energetyczna 

Projekt pn. “Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Krasnobród”  jest 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 
5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności.  
 Całkowita wartość projektu wynosi 1 455 638,63zł, wartość dofinansowania dla Gminy 
Krasnobród  to kwota 1 014 194,17zł, stanowiąca 85% kosztów kwalifikowalnych. 

W roku 2020 wykonano dwa zadania w ramach w/w projektu : „Budowa  oświetlenia  ulicznego  
w  miejscowości  Majdan  Mały” oraz „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Sanatoryjnej, Kwiatowej, 
Różanej i Wiśniowej w m. Krasnobród”.  

W Majdanie Małym zakres wykonanych prac obejmował montaż 43 słupów oświetleniowych,  
budowę  doziemnej linii kablowej o długości ponad  2200 m oraz  instalację  kompleksowego  systemu  
inteligentnego  sterowania  oświetleniem z możliwością  zastosowania  regulacji  mocy  i  zarządzania  
poszczególnymi  oprawami. Wartość  prac to 183 270,00  złotych  brutto. 

W miejscowości Krasnobród sfinansowano inwestycję energetyczną obejmującą wykonanie linii 
kablowej o długości 567 m, montaż słupów oświetleniowych w ilości 14 szt., montaż opraw 
oświetleniowych w ilości 25 szt., montaż szafy oświetlenia ulicznego. Wartość robót to: 92 500,00 zł. 
Łączne wydatki wynikające z robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz kadry zarządzającej-
280 570,00zł.  
Realizacja pozostałego etapu prac w ramach projektu na terenie Gminy Krasnobród  jest  związana 
i uzależniona od inwestycji realizowanych przez PGE. 

Dostawcą energii elektrycznej dla Gminy Krasnobród i jednostek podległych jest PGE Obrót S.A. 
Rzeszów Oddział Zamość. Dostawca energii jest wyłaniany w drodze przetargu. Cena 1 kWh w roku 
2020 wynosiła 0,409 zł/kWh brutto. W celu uzyskania jak najniższej ceny 1kWh w roku 2020 
przystąpiono do Grupy Zakupowej. Zadaniem Grupy było przeprowadzenie  przetargu na zakup energii 
elektrycznej. WW roku 2020 przeprowadzono przetarg na rok następny. W roku 2021 koszt 1 kWh dla 
Gminy Krasnobród i jednostek podległych  jest niższy  i wynosi 0,337 zł/kWh. Dostawca energii 
pozostał bez zmian. 

KULTURA 
 

1. Krasnobrodzki Dom Kultury  

  Krasnobrodzki Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość 
prawną, która działa od 1 stycznia 2006 roku. 

 Celem KDK jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej 
potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promowanie kultury lokalnej w kraju 
i zagranicą. 

 Realizacja zadań statutowych KDK w 2020 roku odbywała się zgodnie z planami i kalendarzem 
imprez do dnia 13 marca. Od dnia 14 marca działalność KDK została czasowa zwieszona, a w dalszym 
okresie tego roku znacznie ograniczona ze względu na wprowadzenie na terenie Polski stanu 
zagrożenia epidemicznego, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 

Kadra 
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 Realizacją zadań statutowych zajmowała się kadra składająca się z 5 pracowników 
zatrudnionych na umowę o pracę (4 etaty), 4 instruktorów nieetatowych i 3 opiekunów świetlic. 

 Po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego (od połowy marca) zawieszono realizację 
umów z nieetatowymi pracownikami KDK ze względu na brak możliwości realizacji zadań objętych 
umowami. W dalszej części roku część z nich została odwieszona i po dostosowaniu  zakresu 
przedmiotu umów do możliwości wznowiono prowadzenie zajęć, z tym że w formie pracy zdalnej. 
W związku z łagodzeniem obostrzeń, czasowo realizacja części umów odbywała się także w tradycyjnej 
formie. Z powodu braku możliwości prowadzenia zajęć w trybie stacjonarnym i zdalnym, rozwiązano 
umowy na prowadzenie świetlic wiejskich oraz zajęć klubu szachowego.  

Zakres działania KDK 

1. Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży (do 13 marca): szachowe, plastyczne, nauka 
gry na instrumentach dętych i gitarze, Klub Malucha „Bawiarenka” oraz zumba. Nie było zajęć 
teatralnych ze względu na dłuższy urlop instruktora prowadzącego, 

2. Działalność zespołów: Wójtowianie, Krasnobrodzka Orkiestra Dęta, Krasnobrodzki Gospel. Do 12 
marca w pełnym zakresie z systematycznymi próbami, w dalszej części roku kilka występów 
zespołów, w zależności od możliwości związanych z obowiązującymi obostrzeniami. 

3. Prowadzenie 4 świetlic wiejskich w: Majdanie Wielkim, Starej Hucie, Wólce Husińskiej 
i Dominikanówce (do 12 marca). 

4. Przy KDK działa również Stowarzyszenie Klub 50 Plus. 
5. Organizacja różnego rodzaju imprez i innych wydarzeń oraz wspieranie organizacyjne wydarzeń 

organizowanych przez inne podmioty.  
Zadania ujęte w kalendarzu imprez na rok 2020 były realizowane zgodnie z nim w okresie do 13 
marca. Potem ze względu na obostrzenia związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się 
koronawirusa zdecydowana większość imprez została odwołana, a tylko niewielka część została 
zrealizowana, w tym większość w formie online. Wśród nich były:  

 

a) FESTIWALE, PRZEGLĄDY, I INNE:  

Festiwal „Śladami Singera” wirtualnie w Krasnobrodzie (online) – 11-24.07. 2020 r. 

XIV Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Artem ad Astra” (odbyły się tylko dwa koncerty 
zorganizowane w Warszawie) – 20 i 27.08.2020 r.  

 XXVI Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek im. Ks. K. Szwarlika (online) – 19.12 .2020 r. 

b) KONCERTY:  
 Koncert kolędowo-jasełkowy – 26.01.2020 r. 

 „Przyjdźcie Do Mnie Wszyscy…. Ja Was Pokrzepię” – II Wieczór Chwały z zespołem „Krasnobrodzki 
Gospel” w Krasnobrodzkim Sanktuarium – 07.06.2020 r. 

 „Uwielbienie z Maryją” - III Wieczór Chwały z zespołem „Krasnobrodzki Gospel” w Krasnobrodzkim 
Sanktuarium– 02.07.2020 r. 

c) KONKURSY:   
- plastyczne –  Gminny Konkurs Plastyczny pt. „Święty Jan Paweł II” (online) - 05.06.2020 r. 

- wokalne – Gminny Konkurs Piosenki Przedszkolaka  (online) -07.12.2020 r. 

d) WYSTAWY:  
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 Wystawa rysunku Krzysztofa Kiszki „Włóczęga Serca” (online) – 24.07.2020 r. 

 „Bitwa Warszawska. Stulecie Zwycięstwa” (online) – 13.08.2020 r. 

e) IMPREZY TURYSTYCZNE I SPORTOWO-REKREACYJNE  
Feryjny Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora KDK– 24.01.2020 r. 

Rajd rowerowy i Piknik ekologiczny w Malewszczyźnie (realizacja zadania w ramach projektu 
Stowarzyszenia Kulturalno-Naukowego „Do Źródeł”) – 11.07.2020 r. 

 Zajęcia nordic walking (realizacja zadania w ramach projektu Stowarzyszenia Kulturalno-Naukowego 
„Do Źródeł”) – VII-VIII.2020 r. 

 Puchar Polski w Kolarstwie Szosowym – 11-12.07.2020 r. 

f) UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE (KDK jest organizatorem lub wspiera ich organizację)  
Orszak Trzech Króli– 06.01.2020 r. 

Odpust Matki Bożej Jagodnej– 02.02.2020 r. 

Odpust Św. Rocha – 16.08.2020 r. 

Dożynki Diecezjalno-Gminne – 13.09.2020 r. 

g) IMPREZY PATRIOTYCZNE –  
77. Rocznica bitwy pod Lasowcami – 04.02.2020 r. 

Święto Konstytucji 3 Maja - w programie jedynie Msza św. za Ojczyznę i złożenie wiązanki pod 
pomnikiem przez władze samorządowe Krasnobrodu – 03.05.2020 r. 

Upamiętnienie kpr. Piotra Feliksa Szpyrki w leśnictwie Zielone– 04.07.2020 r. 

 Narodowe Święto Niepodległości - w programie jedynie Msza św. za Ojczyznę i złożenie wiązanki przez 
władze samorządowe Krasnobrodu pod pomnikiem 100-lecia Niepodległości oraz przemówienie 
okolicznościowe Burmistrza Krasnobrodu i program słowno-muzyczny online – 11.11.2020 r. 

h) WARSZTATY (plastyczne, rękodzieła, kulinarne) 
Warsztaty Kulinarne i grzybobranie w Starej Hucie (realizacja zadania w ramach projektu 
Stowarzyszenia Kulturalno-Naukowego „Do Źródeł”) – 10.10.2020 r. 

Warsztaty rękodzieła dla seniorów (realizacja zadania w ramach projektu Stowarzyszenia Klub 50 Plus, 
w formie zdalnej) – 08 -18.12.2020 r. 

Tradycyjne kwiaty z bibuły i wycinanki  - 08.12.2020 r. 

Malowanie Bombek Świątecznych - 11.12.2020 r.   

 Scrapbooking – mój album turystyczny - 14.12.2020 r. 

 Malowanie na drewnie - 18.12.2020 r. 

i) SEANSE   FILMOWE  
Projekcje plenerowe ( po dwie projekcje w lipcu i sierpniu ) 
Plan na Kino – Provident i Axa – 3 seanse– 03.10.2020 r.  w KDK 

j) SPOTKANIA  
Podsumowujące Orszak Trzech Króli – 17.01.2020 r. 
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Noworoczne Orkiestry Dętej i Wójtowian– 01.02.2020 r. 

Noworoczne z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie gminy  
Krasnobród, – 02.02.2020 r. 

k) OKOLICZNOŚCIOWE  
Ferie zimowe w KDK – 13-24.01.2020 r. 

Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn w Klubie 50 Plus– 07.03.2020 r. 

6. Wydawanie „Gazety Krasnobrodzkiej”  
W 2020 roku KDK zredagował i wydał 9 numerów Miesięcznika Samorządu Gminnego „Gazeta 
Krasnobrodzka” (w tym 3 numery podwójne: III-IV, V-VII i XI-XII). Gazeta w formacie A4, 
o zróżnicowanej objętości od 20 stron dla wydań pojedynczych, do 40 stron przy wydaniach 
dwumiesięcznych, ukazywała się w nakładzie 350 egzemplarzy. 

7. Udostępnianie sal 
Oprócz wykorzystania bazy KDK na własną działalność była ona udostępniana innym podmiotom 
na potrzeby różnego rodzaju spotkań, szkoleń, warsztatów, wykładów i innych wydarzeń. KDK 
wspiera w ten sposób działalność Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, KGW, stowarzyszeń 
i jednostek samorządowych gminy. Na działalność komercyjną sale były wynajmowane odpłatnie 
(ta forma wynajmu stanowi ułamek procenta liczby wynajmowania sal). W sumie pomieszczenia 
KDK były udostępniane ok. 50 razy. Liczba ta jest znacznie mniejsza w stosunku do lat poprzednich 
ze względu na ograniczoną działalność KDK w związku z pandemią koronawirusa. 

 

Sukcesy zespołów działających w KDK 

 Zespoły działające w KDK swoimi występami uświetniają różnego rodzaju imprezy i wydarzenia 
organizowane na terenie miasta i gminy Krasnobród oraz poza ich granicami, promując w ten sposób 
kulturę naszego regionu oraz naszą gminę. Biorą udział w festiwalach i przeglądach zyskując uznanie 
jurorów i publiczności. Choć w roku 2020 było znacznie mniej okazji do występów, to były też takie, 
w których zespoły działające w KDK były najlepsze. 

Oto najważniejsze sukcesy: 
1. Zespół „Krasnobrodzki Gospel”:   

I miejsce w XXV Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd w Puławach (27.01.2020), koncert laureatów – 
02.02.2020. 

2.  Zespół folklorystyczny „Wójtowianie”: 
I miejsce w Konkursie Pieśni o Roztoczu organizowanym w ramach „XIX Transgranicznego Festiwalu 
Pieśni o Roztoczu w Suścu” - 11.10.2020r. 
 

Ubieganie się o zewnętrzne środki finansowe  na potrzeby działalności KDK. 

 W dniu 17 marca 2020 roku KDK złożył wniosek do Narodowego Centrum Kultury 
w Warszawie, w ramach programu „Kultura - Interwencje 2020” na zadanie pn. „XV Ogólnopolski 
Plener Ilustratorów w Krasnobrodzie”. Wniosek nie otrzymał dofinansowania. 

 W dniu 18 marca 2020 roku KDK złożył do Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju 
w Warszawie deklarację udziału w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie chełmsko-zamojskim” 
finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”) . 
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Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Program, którego realizacja odbywa się w roku 2021, 
obejmuje szkolenia dla kadry KDK oraz dzieci i młodzieży, na wybrany przez pracowników KDK temat 
„Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych” oraz wyposażenie KDK w sprzęt 
komputerowy do prowadzenia tych zajęć, tj. laptopy. 

 Pod koniec 2020 roku Krasnobrodzki Dom Kultury opracował i złożył 4 wnioski do programów 
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 2021 w celu pozyskania funduszy na działania 
planowane do realizacji przez KDK. 

 Były to trzy wnioski na działa związane z organizacją wydarzeń kulturalnych i jeden na zadanie 
inwestycyjne. Wyniki naborów wniosków do programów MKDNiS ogłoszono w roku 2021. Wszystkie 
złożone przez KDK wnioski otrzymały dofinansowanie. Łączna wartości przyznanych środków to kwota 
155.000,00 zł. Oto nazwy projektów i programów, do których aplikowano oraz wartości przyznanego 
dofinansowania: 

1. „XIII Ogólnopolski Konkurs Organowy w Sanktuarium NNMP w Krasnobrodzie” organizowany 
w ramach XV Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Artem ad Astra” – wniosek złożony do 
programu „Edukacja Artystyczna”. Instytucją zarządzającą programem jest Departament 
Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKDNiS. Dofinansowanie – 15 000,00 zł. 

2. „XV Jubileuszowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Per Artem ad Astra” – wniosek złożony 
do programu „Muzyka”. Instytucja zarządzająca programem – Instytut Muzyki i Tańca. 
Dofinansowanie – 50 000,00 zł. 

3. „Juliusz Słowacki – Między słowem a obrazem” (organizacja wystawy ilustracji i wydanie katalogu) 
– wniosek złożony do programu „Sztuki wizualne”. Instytucja zarządzająca programem – Narodowa 
Galeria Sztuki w Warszawie. Dofinansowanie – 25 000,00 zł. 

4. „Krasnobrodzka kultura w plenerze - zakup sceny mobilnej na potrzeby wydarzeń i edukacji 
kulturalnej” – wniosek złożony do programu „Infrastruktura domów kultury”. Instytucja 
zarządzająca programem - Narodowe Centrum Kultury. Dofinansowanie – 65 000,00 zł. 

 

Prace remontowo-modernizacyjne oraz naprawy wyposażenia 

1. W 2020 roku w KDK wykonano następujące prace mające na celu poprawę funkcjonalności 
i estetyki pomieszczeń oraz budynku KDK: 
1) Nowe orynnowanie budynku, 
2) Odgrzybianie części wnętrza sali konferencyjnej, 
3) Cyklinowanie i lakierowanie sceny w sali widowiskowej, 
4) Mycie i malowanie elewacji budynku KDK oraz naprawa uszkodzeń i malowanie podmurówki 

wokół budynku. 
5) Nowe oznakowanie zewnętrzne budynku KDK,  
6)  Modernizacja sali warsztatowej - siedziby KGW Krasnobród. Część prac modernizacyjnych 

wykonano w ramach projektu pn. „Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców gminy 
Krasnobród poprzez wyposażenie i modernizację sali warsztatowej” realizowanego przez KGW 
Krasnobród współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

7) Remont holu na dole budynku KDK.  
2. Dokonano też napraw sprzętu i instrumentów muzycznych, do ważniejszych należą: 

1) Remont kapitalny sakshornu tenorowego, 
2) Remont kapitalny tuby, 
3) Naprawa aparatu fotograficznego CANON. 
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Zakup wyposażenia 

  Mając na uwadze poprawę funkcjonalności pomieszczeń oraz warunków pracy dokonano 
uzupełnienia wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności KDK. W tym celu zakupiono, 
m. in.: laptop, wyświetlacz LED, akordeon dla potrzeb zespołu „Wójtowianie” oraz meble do pracowni 
muzycznej. Wartość zakupionego przez KDK wyposażenia to kwota  ponad 15 tys. zł. 

  Ponadto, w ramach projektu pn. „Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców gminy 
Krasnobród poprzez wyposażenie i modernizację sali warsztatowej” realizowanego przez KGW 
Krasnobród, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wyposażenie pomieszczeń KDK użyczonych 
na potrzeby działalności KGW (sali warsztatowej, dolnego holu i zaplecza kuchennego) zostało 
wzbogacone o: 

1. meble - sofy, ławy, stoły, krzesła, szafy na naczynia, szafki do obudowy sprzętu AGD, 
2. sprzęt AGD - zmywarkę, kuchnię elektryczną, okap, pralkę, suszarkę do ubrań, żelazko – 

generator pary, deskę do prasowania, kuchenkę mikrofalową, gofrownicę, piekarnik 
elektryczny, ekspres do kawy, grill gazowy, taboret gazowy, robot kuchenny, blendery, 

3. sprzęt biurowy i konferencyjny - urządzenie wielofunkcyjne, projektor multimedialny, ekran 
projekcyjny, kolumna mobilna, 

4. inne wyposażenie kuchenne – zlewozmywak z baterią, podgrzewacze potraw, garnki, patelnie, 
brytfanny, termosy na żywność, warniki wody, blachy do pieczenia, naczynia żaroodporne, 
patery, stolnice – maty silikonowe, sztućce, noże, obrusy, kosze na śmieci. 

Całkowita wartość projektu (modernizacja i wyposażenie) – 47 453,91 zł, w tym dofinansowanie – 
45 000,00 zł. 

Promocja 

  W celu promocji przedsięwzięć realizowanych przez Krasnobrodzki Dom Kultury oraz 
samorząd gminny, KDK zajmował się prowadzeniem stron internetowych:  

1. www.kultura.krasnobrod.pl (strona KDK) 
2. www.gazeta.krasnobrodzka.pl (strona Gazety Krasnobrodzkiej) 
3. www.perartemadastra.pl. (strona Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Artem 

ad Astra). 
  Dwie pierwsze strony w 2020 roku były uzupełniane (po zmianie serwera i wykonaniu nowych 
stron w 2019 roku).  

  W związku z ograniczeniem ilości wydarzeń kulturalnych z powodu pandemii koronawirusa 
i związaną z tym większą dyspozycyjnością pracowników KDK w 2020 roku wykonano internetowe 
archiwum Gazety Krasnobrodzkiej, umieszczając na stronie GK prawie wszystkie wydania GK w formie 
elektronicznej. Wykonano też elektroniczne archiwum zespołów działających w KDK: Krasnobrodzkiej 
Orkiestry Dętej, zespołu folklorystycznego „Wójtowianie” i zespołu Krasnobrodzki Gospel. 

Natomiast strona festiwalu „Per Artem ad Astra” jest na nowo wykonaną i uzupełnioną w 2020 roku 
stroną. 

  Oprócz powyższych stron, KDK współredaguje stronę Gminy Krasnobród (www.krasnobrod.pl), 
umieszczając na niej informacje związane z działalnością KDK., a także  prowadzi portale 
społecznościowe facebook: Festiwalu „Per Artem ad Astra” i KDK. 

  Ponadto współpracowało z mediami, takimi jak: radio, prasa, portale internetowe. 

http://www.kultura.krasnobrod.pl/
http://www.gazeta.krasnobrodzka.pl/
http://www.perartemadastra.pl/
http://www.krasnobrod.pl/
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Budżet KDK 

 Działalność  Krasnobrodzkiego Domu Kultury w roku 2020 była prowadzona w ramach budżetu 
KDK. Zdecydowana większości środków w tym budżecie stanowi dotacja podmiotowa z budżetu gminy. 

 Budżet KDK za rok 2020 przedstawia się następująco: 

PRZYCHODY:          

Przychody: Plan Wykonanie 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 
kultury 

565 000,00 485 000,00 

Dotacja z Miejsko Gminnego Programu Przeciwdziałania 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

42 000,00 12 448,94 

Przychody z najmu i dzierżawy 6 000,00 8 235,00 

Przychody z usług 1 500,00 857,10 

Przychody z odsetek naliczanych przez bank 0 174,39 

Przychody z różnych dochodów, w tym m. in.: sprzedaż GK, 
sponsoring, refundacja kosztów realizowanych projektów 

49 000,00 49 941,49 

Dofinansowanie ze środków Rybackiej LGD Roztocze na 
realizację projektu „Krasnobrodzki Piknik Rybacki” 

17 000,00 0,00 

Przychody ogółem: 680 508,00 556 656,92 

 

KOSZTY: 

Lp. Przychody: Plan Wykonanie 

1. Wynagrodzenia, w tym: 338 040,00 282 262,21 

 1.1.Wynagrodzenie osobowe pracowników 279 080,00 248 304,38 

 1.2.Wynagrodzenia bezosobowe 58 960,00 33 957,83 

2.  Zakup materiałów i wyposażenia 106 470,00 96 589,19 

3.  Zakup usług pozostałych 213 402,00 149 812,42 

4.  Świadczenia na rzecz pracowników 9 741,00 9 661,00 

5.  Ubezpieczenia, podatki, opłaty 10 710,00 10 550, 19 

6.  Pozostałe koszty 345,00 55,00 

7.  Nagrody o charakterze szczególnym nie 
zaliczane do wynagrodzeń 

1 800,00 1 800,00 

Koszty ogółem: 680 508,00 550 730,01 
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Mniejszy niż planowano budżet KDK za rok 2020 wynika z faktu ograniczonej działalności KDK 
spowodowanej obostrzeniami związanymi z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa 
COVID-19. 

Współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami. 

 Realizując swoje zadania statutowe Krasnobrodzki Dom Kultury współpracował z wieloma 
podmiotami (urzędy i instytucje, stowarzyszenia, KGW, parafie, media i inne). 

Potrzeby modernizacyjno-sprzętowe. 

 Mając na uwadze poprawę funkcjonalności i estetyki budynku KDK konieczne są do wykonania 
następujące zadania: 

1. Dostosowanie budynku KDK dla potrzeb osób niepełnosprawnych, m. in. zakup i montaż windy. 
2. Poprawa akustyki i estetyki sali konferencyjnej oraz zakup nagłośnienia konferencyjnego, 
3. Zwiększenie liczby miejsc parkingowych w bezpośrednim sąsiedztwie KDK, 
4. Modernizacja terenu przy budynku KDK (ułożenie kostki brukowej na placu od strony 

ul. Mickiewicza)  
5. Uzupełnienie wyposażenia KDK, m. in. w sprzęt plenerowy (namioty, krzesła). 

 
    Biorąc pod uwagę liczbę organizowanych imprez oraz koszty związane z wypożyczeniem scen, 

istnieje potrzeba (wzorem innych gmin) zakupu sceny mobilnej. Własna scena zabezpieczy obsługę 
imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych na terenie gminy. 

 

2.Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnobrodzie 

 

1/  Podstawowy przedmiot działalności jednostki 

MGBP działa na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. z dnia 25 października 1991 r. 
o bibliotekach o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutu. Celem MGBP jest 
gromadzenie, opracowywanie i konserwacja materiałów bibliotecznych w tym materiałów dotyczących 
własnego regionu. Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie do domu. Współdziałanie 
z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami 
w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa. 

Przy Bibliotece działa Filia w Hutkach oraz Informacja Turystyczna w Krasnobrodzie. 

2/Finanse biblioteki. 

Budżet biblioteki w 2020r. wyniósł ogółem 258 167 zł.  W tym dotacja organizatora 225 000 zł.  
Pozyskane środki pozabudżetowe (dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup 
zbiorów) – 5 000 zł, pozostałe 28 167zł to środki wypracowane przez bibliotekę. 

3/  Pracownicy biblioteki 

Ogółem: 6 osób. W tym: na stanowiskach bibliotekarskich - 2 osoby, pracownicy IT – 2 osoby, pozostali 
– główna księgowa i sprzątaczka w IT. W przeliczeniu na etaty – 4,5. 

4/  Stan księgozbioru 

Ogółem: 14319 woluminów. W tym: Krasnobród –9560, Hutki –4759 . 
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W 2020 roku zakupiono 461 książek na kwotę  10 182,23 zł, w tym 5000 zł pochodziło ze środków 
finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

Biblioteka w Krasnobrodzie prowadzi elektroniczny katalog książek dostępny online, który umożliwia 
bezpośrednią rezerwację wybranych egzemplarzy przez Internet. Również wypożyczalnia prowadzona 
jest w sposób elektroniczny. 

5/ Stan czytelnictwa 

Liczba zarejestrowanych użytkowników Biblioteki: 592 osób. Łączna liczba wypożyczeń: 8428 książek. 
Łączna liczba odwiedzin: 3343 osoby. 

6/  Działalność kulturalno – oświatowa  

Obok podstawowej funkcji biblioteki, jaką jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów, drugą jej ważną 
funkcją jest działalność kulturalno – oświatowa. Biblioteka jest miejscem spotkań z kulturą, wiedzą, 
informacją i edukacją. Każdego roku w bibliotece organizowane są różnego rodzaju konkursy 
(czytelnicze, literackie, plastyczne), warsztaty, spotkania, lekcje biblioteczne, które mają za zadanie 
promować zarówno czytelnictwo jak i samą bibliotekę. W 2020 r. stacjonarnie zorganizowane zostały 
ferie dla dzieci, które zawsze cieszą się niesłabnącą popularnością, następnie sytuacja epidemiologiczna 
związana z Covid- 19 znacznie okroiła działalność kulturalno – oświatową biblioteki, którą zmuszeni 
byliśmy przenieść do sieci. Zorganizowany został Wirtualny Konkurs Wielkanocny na najładniejszą 
pisankę a także Wirtualny Tydzień Bibliotek w czasie którego, przeprowadzone zostały konkursy 
promujące czytelnictwo. Od marca 2020 biblioteka utrzymywała intensywny kontakt z czytelnikami 
poprzez swój fanpage na Facebooku. Było to udostępnianie i promowanie działań kulturalnych 
podejmowanych w Internecie przez biblioteki i inne instytucje z całej Polski: m.in. spotkania autorskie 
online, różnego rodzaju konkursy i wydarzenia, udostępnianie ciekawych zbiorów Polony. 

Pomimo wielu utrudnień związanych z dostępnością biblioteki, spowodowanych ograniczeniami 
epidemiologicznymi, Biblioteka Publiczna w Krasnobrodzie od września 2020 r. bierze udział 
w ogólnopolskim projekcie „Mała Książka Wielki człowiek”. Jest to projekt, prowadzony i finansowany 
przez Instytut Książki w Krakowie. Celem projektu jest popularyzacja czytelnictwa dzieci w wieku 
przedszkolnym. Każde zapisane do biblioteki dziecko, otrzymuje „zestaw startowy” składający się 
z książeczki oraz karty do zbierania naklejek. Czytelnik, który uzbiera zestaw naklejek otrzymuje 
dyplom i drobny upominek. 

7/ Wpływ Covid- 19 na prowadzenie działalności. 

Rok 2020 był rokiem szczególnym również dla Biblioteki Publicznej w Krasnobrodzie. Sytuacja 
epidemiologiczna i wprowadzane obostrzenia wpłynęły negatywnie na funkcjonowanie biblioteki 
i wszystkie związane z jej działalnością aspekty. Zmieniające się wytyczne i związane z tym 
rekomendacje Biblioteki Narodowej powodowały, że biblioteka funkcjonowała w bardzo różnym 
zakresie. Od 12 marca do 5 maja 2020 r. wprowadzono całkowity zakaz prowadzenia działalności 
bibliotecznej w związku z czym Biblioteka w Krasnobrodzie jak również Filia w Hutkach były 
niedostępne dla czytelników. W tym czasie przeprowadzono okresową kontrolę księgozbioru, selekcję 
książek zaczytanych i zdezaktualizowanych a także prace porządkowe. Od 5 maja wznowiono 
możliwość wypożyczania księgozbioru, jednak bez wolnego dostępu do półek z ograniczeniem 
możliwości wchodzenia do biblioteki. W podniesionym reżimie sanitarnym, wraz z 10-dniową 
kwarantanną wypożyczanych książek.Od 1 lipca do 8 listopada, biblioteka funkcjonowała względnie 
normalnie, udostępniając księgozbiór z wolnym dostępem do półek. W podwyższonym reżimie 
sanitarnym z 3 dniową kwarantanną wypożyczanych książek, bez możliwości organizowania 
działalności kulturalnej w pomieszczeniach. 9 listopada to ponowne wprowadzenie ograniczeń 
działalności bibliotek. W tym czasie, do 30 listopada funkcjonowała „książka na telefon”. Czytelnik po 
telefonicznej rezerwacji wybranych egzemplarzy, odbierał książki przed budynkiem o umówionej 
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godzinie. 1 grudnia przywrócono możliwość udostępniania księgozbioru z wolnym dostępem do półek. 
W podwyższonym reżimie sanitarnym z limitem osób przebywających w pomieszczeniach i 3-dniową 
kwarantanną wypożyczanego księgozbioru.  

Opisane wyżej czasowe zamknięcie biblioteki i ograniczenia swobodnego dostępu do księgozbioru, 
spowodowały znaczny spadek czytelnictwa. Zmalała zarówno liczba wypożyczeń, liczba 
zarejestrowanych użytkowników, jak również liczba odwiedzin w bibliotece. Analiza danych 
z I kwartału b.r. sugeruje, że tendencja ta będzie się prawdopodobnie utrzymywać przez jakiś czas. 

 

Informacja Turystyczna 

Informacja Turystyczna działa w strukturach Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Krasnobrodzie. W obecnej lokalizacji zaczęła swoją działalność w 2009 r. 

Pracownicy IT udzielają kompleksowych informacji dotyczących atrakcji turystycznych 
Krasnobrodu, Zamościa i całego Roztocza. Można uzyskać informacje dotyczące bazy noclegowej, bazy 
gastronomicznej, rozkładzie jazdy wszelkich środków komunikacji czy kalendarza imprez dla całego 
regionu. Ponadto prowadzona jest sprzedaż wydawnictw turystycznych (przewodniki, mapy, albumy, 
książki regionalne rodzimych autorów), pamiątek z regionu, dukatów lokalnych-monety 
kolekcjonerskie oraz kartek pocztowych i znaczków. W 2020 r. została uruchomiona możliwość 
płatności kartą.  Budynek it pełni funkcje galerii. Mieści się tu Galeria Przystanek, w której 
organizowane są wystawy m.in. malarstwa i fotografii. Budynek jest przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych, są w nim również toalety. Funkcjonuje tu też bezpłatna wypożyczalnia kijków 
nordic walking (50 szt.). 

Informacja Turystyczna w Krasnobrodzie jest jednostką certyfikowaną (3 gwiazdki) przez 
Polską Organizacje Turystyczną. Ma też certyfikat Miejsca Przyjaznego Rowerzystom. Przy budynku  IT 
w Krasnobrodzie jest samoobsługowa stacja naprawy rowerów. 

Wiosną  2020 r. w ramach akcji  #zostańwdomu nie narażaj siebie i innych, na profilu 
„Informacja Turystyczna w Krasnobrodzie” w serwisie społecznościowym Facebook miała miejsce 
prezentacja zabytków i atrakcji Krasnobrodu. 

Informacja Turystyczna współpracuje z Biurem Podróży QUAND z Tomaszowa Lubelskiego w 
zakresie sprzedaży wycieczek- głównie do Lwowa. Ze względu na obostrzenia związane z Covid-19 
i ograniczenie możliwości wyjazdów na Ukrainę - w 2020 r. w ofercie była też sprzedaż wycieczek po 
Roztoczu. 

Szacuje się, że punkt Informacji Turystycznej w sezonie turystycznym 2020 (maj-wrzesień) 
odwiedziło ok. 34 tys. osób. Spadek ilości osób spowodowany był wiosennymi obostrzeniami 
związanymi z Covid-19 oraz  brakiem grup zorganizowanych m.in. wycieczek szkolnych. W miesiącach 
wakacyjnych ilość turystów była porównywalna do poprzednich lat. 121 osób wypożyczyło kije nordic 
walking (na podstawie sporządzonych umów wypożyczenia). 

Przygotowano informacje do wydawnictwa Magiczne Roztocze (nakład 60 000 szt.). 
Uzupełniono mapy i trasy o 20 atrakcji GPS Friendly dla serwisu Traseo. Przygotowano również 
informacje i reklamę Krasnobrodu, która ukazała się w czasopiśmie "Zyskaj Zdrowie" (nr 50, jesień 
2020) - nakład 30.000 szt. Czasopismo było dostępne bezpłatnie na terenie całej Polski w około 500 
aptekach. 

https://www.facebook.com/hashtag/zostańwdomu?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZX47JcpY7gh-5rbjMS_IbtHraOdoxrpO8zNNRNt3aY__v_PiynFFXWHVPASQ_cwhTB_V4_zpRCNyd5yFShEgxugsfEWRmjMjAWEyRbO0QlEJre5u9ES06re-HSTiPj2RmPnPKjAwVRCs5sMIJvtvmu20W6Tq951wHLFWggjcgHEeGU_nYR59wHSVjtI9xm5nUU&__tn__=*NK-R
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Przez okres wakacyjny pracownicy Informacji Turystycznej prowadzili biuro zawodów Moje 
Ultraroztocze - wydawali pakiety startowe oraz nagrody uczestnikom biegu. 

 Z uwagi na pandemię, nie odbyły się żadne targi turystyczne. 

W 2020 roku w Galerii Przystanek można było oglądać plansze z wystawą pokonkursową 
konkursu fotograficznego zorganizowanego przez Koło Fotograficzne Zespołu Szkół w Krasnobrodzie - 
„Uroki Roztocza – w kolorach jesieni”.  

Pracownicy IT wzięli udział w szkoleniach dla pracowników branży turystycznej m.in. 
zorganizowanym przez Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną przy współpracy z Polską 
Organizacją Turystyczną „Turysta w sieci” oraz "Miasto Zamość i jego atrakcje turystyczne", które 
zostało zorganizowane przez Zamojskie Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej w Zamościu. 
Wraz z innymi przedstawicielami branży turystycznej, pracownicy IT wzięli udział w prezentacji oferty 
Archipelagu Roztocze w Budach (Park Doświadczeń Empiria, Park Miniatur Kresowych, Osada 
Rzemieślnicza i Regionalny Jarmark Różności). 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT 

1. Dotacje dla Stowarzyszeń w ramach programu współpracy Gminy Krasnobród z organizacjami 
pozarządowymi – 48 185,25 zł. 

 Miasto wspiera rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. W wyniku rozstrzygnięcia 
konkursu ofert dofinansowano: 

- Klub Siatkarski SET z Krasnobrodu - 2 200,00 zł 

- Miejsko – Gminny Klub Sportowy IGROS z Krasnobrodu w kwocie - 42 000,00 zł 

- Stowarzyszenie Piłkarskie „Arena” - 3 985,25zł 

2. Organizacja zajęć realizowanych przez lokalnych animatorów sportu w oparciu o infrastrukturę, 
powstałą w ramach rządowego programu „Moje Boisko Orlik 2012” oraz pozostałą bazę lokalnej 
infrastruktury sportowej. Zasadą uczestnictwa w projekcie jest zatrudnienie i współfinansowanie pracy 
dwóch animatorów -14 292,00 zł. 

3. Dotacja dla Stowarzyszenia  „Do Źródeł” na rozbudowę infrastruktury turystycznej /siłownia nad 
zalewem/ -  1 697,30 zł 

4. Dotacja dla Stowarzyszenia „Uroczy Zakątek” w Majdanie Małym  na boisko do siatkówki – 1 350,00 
zł 

5. Ogrodzenie placu zabaw w Hucisku – 12 484,50 zł. 

6. Wydatki związane z utrzymaniem zalewu i organizacją kąpieliska ( utrzymanie czystości, urządzeń, 
prowadzenie kąpieliska ) – 83 242,59 zł 
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 Gmina Krasnobród aktywnie uczestniczy w organizowanych przez kluby i stowarzyszenia 
imprezach sportowych. W 2020 roku byliśmy współorganizatorem wyścigu kolarskiego w ramach 
Pucharu Polski w Kolarstwie Szosowym. 

 W październiku 2020 roku Gmina  wraz z Fundacją Na Ratunek była współorganizatorem 
zawodów pod nazwą „ULTRAROZTOCZE”, która zgromadziła na starcie ponad 700 zawodników. 
Zawody te stały się największą imprezą biegową na Roztoczu i przyczyniają się do promowania całego 
regionu. 

FINANSE  GMINY 
 

Podstawowym zadaniem działalności gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej 
mieszkańców. Aby zrealizować te zadania gmina prowadzi politykę finansową, polegającą na 
gromadzeniu dochodów i dokonywaniu wydatków. Działalność finansowa gminy ma charakter 
wieloaspektowy i wielokierunkowy, prowadzona jest samodzielnie w oparciu o określone przepisy 
prawa i uchwałę budżetową podejmowaną przez Radę Miejską na każdy rok budżetowy. Uchwała 
określa źródła dochodów oraz kierunki wydatkowania środków. Realizowane inwestycję określone są 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej. Budżet 
gminy w 2020r. zakładał dochody w wysokości 34.614.040,13zł oraz wydatki w kwocie 35.990.193,13. 
W trakcie roku po zmianach budżetu podyktowanych różnymi decyzjami finansowymi plan dochodów 
wzrósł do kwoty 38.014.139,88 zł, a po stronie wydatków do kwoty 39.975.893,60 zł. Ostatecznie 
dochody zostały zrealizowane w 102,31 % na kwotę 38.892.636,95 zł, co świadczy o dobrej realizacji 
dochodów budżetu. Wydatki natomiast zrealizowano w 92,80 %  na kwotę  37.975.893,60 zł. 
Budżet  zamknął się nadwyżką w wysokości 1.793.478,01 zł,  w momencie uchwalania budżetu 
planowany był deficyt w wysokości 1.376.153,00 zł, a na dzień 31 grudnia w wysokości 1.961.753,72 zł. 
 
Zarówno dochody jak i  wydatki gminy mają tendencję wzrostową, co przedstawia wykres. 
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Znaczny wzrost dochodów w latach 2019 - 2020 w stosunku do poprzednich lat wynika 
w szczególności ze znacznego wzrostu dochodów majątkowych, które wynosiły w roku 2017 – 
247.851,98 zł, 2018 – 430.681,60 zł, a w 2019 – 4.784.077,19 zł i w 2020 – 6.448.190,54 zł  
i stanowiły odpowiednio 0,93%, 1,47% , 13,53% i 16,58% dochodów ogółem. Na dochody majątkowe w 
2020r. składały się : dotacje na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 4.259.913,02 
zł, dotacje i środki otrzymane ze źródeł krajowych – 1.976148,32 zł, dochody ze sprzedaży mienia – 
212.129,20 zł. 
 
Dochody bieżące budżetu również mają tendencję wzrostową od kwoty 28.889.282,88 zł w roku 2018 
do kwoty 32.444.446,41 zł w roku 2020. 
 
Strukturę dochodów bieżących budżetu w latach 2018 – 2020 przedstawia wykres 

 
 

Procentowy udział dochodów z tytułu subwencji ogólnych i dotacji mają tendencję spadkową, 
natomiast dochody własne tendencję wzrostową. W dochodach z tytułu subwencji największy udział 
mają wpływy z subwencji oświatowej, które są na przybliżonym poziomie pomimo wzrostu kwoty 
subwencji na ucznia. Przyczyną tego jest ciągłe zmniejszanie się liczby uczniów w gminie. W przypadku 
dotacji największe dochody uzyskiwane są na realizację zadań zleconych gminie ustawami. W 2020r 
wynosiły one 10.496.902,14 zł z czego na świadczenia realizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej otrzymano 9.998.213,46 zł. Największy udział w dochodach własnych mają udziały 
w podatku dochodowym od osób fizycznych, których wielkość zwiększa się corocznie (2018r. 
3.445.801,00 zł, 2019r. – 3.582.272,00 zł, 2020r. – 3.629.570,00 zł) oraz wpływy z tytułu podatku od 
nieruchomości, których wysokość kształtowała się na poziomie około 2 mln zł, a w roku 2020 wzrosły 
do kwoty 2.413.095,37 zł. 
Poziom dochodów własnych uzależniony jest m.in. od przyjętych rozwiązań na poziomie lokalnym, 
wpływ na uzyskiwane dochody mają przyjęte stawki podatków i opłat, a także zastosowane zwolnienia 
i ulgi. 

Dochody z podatków i opłat lokalnych w latach 2018 – 2019 kształtowały się w podobnej 
wysokości, co było skutkiem utrzymywania stawek na tym samym poziomie. W roku 2020 wpływy z 
podatku od nieruchomości wzrosły o około 400.000,00 zł, w związku z rozpoczęciem działalności przez 
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nowego dużego podatnika oraz w związku z ustaleniem przez Radę Miejską nowych wyższych stawek 
podatkowych na rok 2020. Stawki podatków ustalone przez Radę Miejską nie są stawkami 
maksymalnymi, a skutki ich obniżenia wyniosły w 2020r. 848.604,62 zł. Wychodząc naprzeciw 
zapotrzebowaniu społecznemu Rada Miejska udzieliła zwolnień w podatku od nieruchomości 
i w podatku od środków transportowych, których skutki w roku 2020 wynosiły 395.862,58 zł. 
W roku 2020 nastąpił wzrost zaległości w stosunku do roku 2019 zarówno z tytułu podatków jak 
i opłat za gospodarowanie odpadami. Zaległości w podatkach na koniec 2020r. wynosiły 332.961,57, 
a z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 354.301,29 zł. Szczególnie zaległości z tytułu opłat za 
gospodarowanie odpadami są dla budżetu dużym problem, ponieważ uzyskiwane dochody nie 
pokrywają kosztów obsługi systemu gospodarowania odpadami, a co za tym idzie gmina musi 
pokrywać różnicę z innych dochodów. W trakcie roku w stosunku do osób uchylających się od 
regulowania należności prowadzono czynności egzekucyjne polegające na wystawianiu upomnień oraz 
kierowaniu tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego. 
 
Wydatki budżetu gminy w roku 2020 nieznacznie wzrosły w stosunku do wydatków roku 2019 
i wynosiły 37.099.158,94 zł. Wydatki inwestycyjne w roku 2020 wyniosły 7.198.214,50 zł i były niższe 
niż w roku 2019 o 1.194.355,74 zł. W roku 2020 gmina realizowała szereg zadań współfinansowanych 
ze środków Unii Europejskiej, na łączną kwotę 6.716.850,07 zł, na kwotę tą składają się środki 
europejskie w kwocie 4.473.071,46 zł oraz środki własne w wysokości 2.243.778,61 zł. Największe 
zadania to: 
- Przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Krasnobród oraz budowa kanalizacji sanitarnej 
w Krasnobrodzie na kwotę 4.055.100,06 zł 
- Montaż Odnawialnych Źródeł Energii w gospodarstwach indywidualnych w gminie Krasnobród na 
kwotę 654.000,80 zł 
- Zachowanie i udostępnienie najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa naturalnego 
w Krasnobrodzie na kwotę 1.115.472,90 zł 
- Cyfrowy Urząd przyjazny mieszkańcom na kwotę 586.143,01zł. 
Gmina rozpoczęła także realizację przedsięwzięć, które będą kontynuowane w roku 2021, a są to: 
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krasnobród” i „Modernizacja 
i rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Krasnobród”. 
Pozostałe inwestycje związane były m.in. z budową dróg gminnych, parkingów, budową hydroforni, 
a ich wartość to 481.364,43 zł. 
Wydatki na inwestycje uzależnione są od posiadanych w danym roku do dyspozycji środków oraz od 
wysokości środków zewnętrznych pozyskanych przez Gminę. 
 
Wydatki bieżące w roku 2020 były wyższe niż w roku poprzednim, a wzrost był znaczny i wyniósł 
1.957.619,23 zł tj. 7,00%. 
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Struktura wydatków bieżących budżetu w latach 2018 - 2020 przedstawia się następująco 
 

 
 

Największe środki finansowe przeznaczane są  na realizację wydatków oświatowych, i stanowią 
w ostatnich latach około 40% wszystkich wydatków bieżących. Natomiast otrzymana subwencja 
oświatowa pokrywa tylko około 55% tych wydatków. Związane jest to z małą liczbą uczniów w klasach, 
a subwencja jest obliczana na ucznia, a nie na klasę. Ponadto istotny wpływ na wydatki oświatowe ma 
struktura zatrudnienia nauczycieli, ponieważ wynagrodzenia stanowią około 90% wszystkich 
wydatków oświatowych. W naszej gminie aż 68,42% nauczycieli ma status nauczycieli dyplomowanych, 
19,84% - mianowanych, a tylko 8,65% nauczycieli kontraktowych i 3,09 % stażystów. 
Około 34 - 37% wydatków bieżących budżetu w każdym roku stanowią wydatki realizowane przez 
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na różnego rodzaju świadczenia i zasiłki. Około 8% 
wydatków przeznacza się na administrację publiczną tj. wydatki urzędu miejskiego i rady miejskiej. 
Pozostałe wydatki w wysokości 15 % wydatków bieżących przeznacza się na oczyszczanie gminy 
i gospodarkę odpadami, utrzymanie zieleni, remonty dróg, oświetlenie ulic i zakup energii, utrzymanie 
instytucji kultury i inne. 
 

W 2020 roku  zrealizowano przychody gminy w  wysokości  2.964.571,51 zł,  wyemitowano 
obligacje w wysokości 1.900.000,00 zł oraz uzyskano wolne środki z ubiegłego roku w kwocie 
1.064.571,51 zł. Stan zadłużenia na koniec 2020 roku wynosił 12.300.000,00 zł. Na kwotę tą złożyły się 
zobowiązania finansowe z tytułu emisji obligacji komunalnych w latach 2010 – 2020. Spłata zadłużenia  
regulowana jest terminowo zgodnie  z przyjętym harmonogramem, w roku 2020 wykupiono 
wyemitowane obligacje komunalne w wysokości 1.000.000,00 zł wraz z odsetkami w wysokości 
282.487,00 zł. 
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Wysokość zadłużenia w stosunku do dochodów budżetu gminy przedstawia wykres. 
 

 
 

W konstrukcji budżetu istotne znaczenie ma nadwyżka operacyjna netto. Jest to różnica 
pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszona o spłatę wcześniej zaciągniętego 
zadłużenia. Im większa nadwyżka operacyjna tym większe możliwości gminy do zaciągania dalszych 
zobowiązań, a przede wszystkim do realizacji inwestycji. 
Nadwyżka operacyjna netto w roku 2020 wyniosła 1.543.501,97 zł. to oznacza że taką kwotę gmina 
mogłaby przeznaczyć na inwestycje, gdyby nie pozyskała na ich realizację dotacji oraz nie wyemitowała 
obligacji komunalnych. Aby nadwyżka operacyjna była jak największa należy dążyć do zwiększenia 
dochodów bieżących i zmniejszenia wydatków bieżących. Możliwość zwiększenia dochodów jest 
niestety ograniczona, katalog dochodów jest ograniczony przez ustawę o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego, a na wielkość większości z nich gmina nie ma wpływu. Poza tym nadmierne 
obciążenie mieszkańców podatkami mogło by prowadzić do tego, że ich ściągalność byłaby niewielka, 
a zwiększałyby się zaległości wobec gminy. Dlatego należy dążyć do zmniejszenia wydatków bieżących. 
Jest to trudne ponieważ znaczny wzrost płacy minimalnej ma wpływ na ceny zarówno towarów jak 
i usług, a potrzeby mieszkańców dotyczące remontów dróg, oświetlenia ulicznego czy utrzymania 
czystości i porządku stale rosną.  
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PODSUMOWANIE 
 Mimo pandemii koronawirusa oraz licznych ograniczeń z tym związanych,  instytucje gminne 

funkcjonowały w sposób nieprzerwany. Realizowane były zadania wynikające z przepisów prawa, ale 
również inne związane z codziennymi potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców. 

Rok 2020 był kolejnym bardzo dobrym okresem w zakresie realizacji inwestycji na terenie 
gminy Krasnobród. Wydatki inwestycyjne wyniosły 7 mln 200 tys. zł, w tym 4 mln 473 tys. zł to środki 
pozyskane z funduszy europejskich. 

Nadwyżka operacyjna netto w  roku 2020 wynosiła ok. 1mln. 543 tys. zł  i wzrosła pomimo 
sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią, o 50% w stosunku do roku 2019 . Tak znaczący wzrost 
nadwyżki operacyjnej był możliwy dzięki zwiększeniu dochodów bieżących, w tym dochodów własnych 
gminy. 

Wzrost nadwyżki operacyjnej, nadwyżka budżetowa z roku 2019, a przede wszystkim 
pozyskanie środków unijnych i rządowych, umożliwiło realizację tak potrzebnych inwestycji gminnych. 

Raport ukazuje również ogromne potrzeby w zakresie drogownictwa, gospodarki komunalnej, 
ochrony środowiska oraz remontów obiektów oświatowych.  

Bardzo niekorzystnym zjawiskiem jest fakt, że subwencja oświatowa pokrywa zaledwie 55% 
wydatków związanych z utrzymaniem szkół. Zmiany organizacyjne przeprowadzone w oświacie w roku 
2021 powinny tę niekorzystną relację wydatków w stosunku do wysokości subwencji , w pewnym 
stopniu poprawić. 

W roku 2021 należy skupić się przede wszystkim na kontynuacji rozpoczętych inwestycji oraz 
przygotowaniu nowych projektów budowy i remontu dróg gminnych. 

Zakres tych zadań będzie uzależniony w dużej mierze od sytuacji finansowej gminy oraz 
możliwości pozyskania środków zewnętrznych. 

 

 

 

      /-/ Kazimierz Misztal 

      Burmistrz Krasnobrodu 


