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I.

WSTĘP

Obowiązek sprzędzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy o samorządzie
gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Rybczewice za 2018 r.
II.

INFORMACJE OGÓLNE

Gmina Rybczewice o powierzchni 99 km 2 położona jest w południowo wschodniej części
Wyżyny Lubelskiej w Powiecie Świdnickim, przy drodze wojewódzkiej nr 837 Piaski –
Żółkiewka. Przez gminę przepływa rzeka Giełczewka, graniczy ona z sześcioma gminami:
Fajsławce, Gorzków, Żółkiewka, Piaski, Łopiennik Górny, Krzczonów. W skład gminy wchodzi
15 sołectw: Wygnanowice, Choiny, Stryjno Drugie, Stryjno Pierwsze, Stryjno – Kolonia,
Rybczewice Pierwsze, Rybczewice Drugie, Częstoborowice, Pilaszkowice Pierwsze,
Pilaszkowice Drugie, Bazar, Zygmuntów, Izdebno – Kolonia, Izdebno, Podizdebno.
Na terenie gminy Rybczewice zarejestrowanych jest 97 podmiotów gospodarczych.
II.1 Władze gminy
Wójt jest organem wykonawczym, którego kadencja trwa 5 lat. Wójt wykonuje uchwały rady
gminy i zadania określone przepisami prawa. Do zadań Wójta należy w szczególności
opracowywanie strategii, programów rozwoju, gospodarowanie mieniem komunalnym,
wykonanie budżetu.

Funkcje Wójta Gminy sprawuje druga kadencję Pani Elżbieta Masicz

Zarządzenia Wójta Gminy wydane w 2018 roku -73
Zarządzenia Wójta Gminy jako kierownika urzędu wydane w 2018 roku - 18

Urząd Gminy wykonuje zadania mające na celu realizację spoczywających na gminie zadań
własnych, zadań zleconych, zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej, zadań publicznych powierzonych gminie w drodze zawartych
porozumień.
W skład kierownictwa Urzędu wchodzą Sekretarz Gminy – Renata Trała, Skarbnik Gminy –
Józef Smarzak, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Jadwiga Świerad.

2

II.2 Rada Gminy
Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym na pięcioletnią kadencję.
Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy.
Są to miedzy innymi : uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu gminy, podejmowanie
uchwał w sprawach podatków i opłat. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez
Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami. Termin sesji, jej miejsce i porządek obrad
podaje się do wiadomości mieszkańców.
Przewodniczącym Rady Gminy jest Pan Lech Miściur, Wiceprzewodniczącym Pan Józef
Szymaniak.
W 2018 roku odbyło się 9 sesji Rady Gminy Rybczewice na których podjęto 60 uchwał w
tym :
- budżetowych 26
- wyrażających zgodę na sprzedaż , dzierżawę , najem 4
-pozostałe 30
W sesjach rady uczestniczyli: Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, inne zaproszone
osoby stosownie do omawianych na posiedzeniach tematów, w tym kierownicy jednostek
organizacyjnych gminy. Protokoły z posiedzeń rady oraz wszystkie podjęte uchwały
udostępnione są do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Rybczewice. Zgodnie z
przepisami uchwały przesłane były do Wydziału Prawnego Nadzoru i Kontroli Lubelskiego
Urzędu Wojewódzkiego, do regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubelskiego.
II.3 Jednostki Organizacyjne Gminy
- Urząd Gminy,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach Drugich,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Instytucje Kultury
- Gminna Biblioteka Publiczna w Rybczewicach
III. Demografia
Zestawienie zbiorcze mieszkańców na dzień 31 grudnia 2018 r.
Mieszkańcy
zameldowani na
stałe

Mieszkańcy
zameldowani na
pobyt czasowy

Kobiety

Mężczyźni

3

Razem

3479

40

Lp.

Miejscowość

1

1798

1721

3519

Meldunek
czasowy
3

Kobiety

Mężczyźni

Razem

Bazar

Meldunek
stały
195

95

103

198

2

Choiny

105

2

51

56

107

3

Częstoborowice

421

5

214

212

426

4

Izdebno

206

1

104

103

207

5
6
7

186
255
298

0
3
4

93
133
153

93
125
149

186
258
302

454
354

11
1

245
181

220
174

465
355
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Izdebno - Kolonia
Pilaszkowice Drugie
Pilaszkowice
Pierwsze
Rybczewice Drugie
Rybczewice
Pierwsze
Stryjno Drugie

162

1

84

79

163

11

Stryjno Pierwsze

248

4

128

124

252

12

Stryjno - Kolonia

278

1

136

143

279

13

Wygnanowice

242

2

146

98

244

14

Zygmuntów

75

2

35

42

77

8
9

Przedział wiekowy

Liczba osób

0-18 lat

572

19-40 lat

972

41- ……..

1974

IV. Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego
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Sporządzone akty urodzenia w tym:

1

- dzieci urodzone za granicą (transkrypcja)

1

Sporządzone akty małżeństwa w tym:

14

- konkordatowe ( śluby kościelne)
- cywilne

11
3

Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w tym:
- ślub cywilny
- ślub kościelny

13
3
11

Wydano łącznie 280 odpisów aktów stanu cywilnego w tym:
- odpisów skróconych
- odpisów zupełnych
- odpisów wielojęzycznych

265
3
12

V Informacje finansowe

Na dzień 31 grudnia 2018 r. plan budżetu gminy wg uchwał Rady Gminy został
zaplanowany w wysokości 19.875.653,99 zł a wydatki w wysokości 20.362.06,99 zł, co
oznacza, że budżet gminy na 2018 rok został zaplanowany został, jako budżet niedoborowy,
co w praktyce oznacza, że zaplanowane wydatki budżetowe przewyższają zaplanowane
dochody budżetowe o kwotę 486.353 zł.
Od uchwalenia budżetu na 2018 rok uchwałą Nr XXXVI/178/2017 Rady Gminy z dnia
28 grudnia, 2017 r., kiedy to dochody budżetu gminy zaplanowane zostały w wysokości
17.156.688,43 zł, a wydatki budżetu gminy zostały zaplanowane w wysokości
17.510.385,43 zł dokonano dwudziestu trzech zmian w budżecie gminy.
Dochody budżetu gminy
Na dzień 31 grudnia 2018 r. do budżetu gminy wpłynęło 17.557.605,35 zł na
planowane wpływy w wysokości 19.875.653,99zł, co stanowi 88,34 % wykonania planu.
Na dochody budżetu gminy złożyły się:
1. Dochody własne w wysokości 3.589.429,31 zł, które w stosunku do planowanych
w wysokości 4.462.810 zł stanowią 80,43 % wykonania planu.
2. Dotacje i środki na zadania własne w wysokości 5.839.276,48 zł, które w stosunku do
planowanych w wysokości 5.928.434,47 zł stanowią 98,50 % wykonania planu, w tym
bieżące w wysokości 5.030.901,20 zł na planowane w wysokości 5.041.658,04 zł oraz
majątkowe w wysokości 808.375,28 zł na planowane w wysokości 886.776,43 zł.
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3. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE w wysokości
3.954.775,72 zł na planowane w wysokości 5.235.289,19 zł stanowią 75,54 %
wykonania planu, w tym bieżące w wysokości 98.370,00 zł na planowane w
wysokości 147.555,19 zł oraz majątkowe w wysokości 3.856.405,72 zł na planowane
w wysokości 5.087.734 zł.
4. Dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości 4.049.961,99 zł, które w stosunku do
planowanych w wysokości 4.123.073,66 zł stanowią 99,18 % wykonania planu.
5. Dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 112.680,85 zł na planowane w wysokości
114.565,67 zł co stanowi 98,35 % wykonania planu.
6. Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień i umów z jednostkami
samorządu terytorialnego w wysokości 11.481 zł na planowane w wysokości 11.481 zł
co stanowi 100,00 % wykonania planu.
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem – 20,44 %
Wykonanie dochodów ogółem

17557605,35

Dochody własne

3589429,31

Dotacje i środki na zadania własne

5839276,48

Dotacje na programy realizowane z
udziałem środków UE
Dotacje celowe na zadania zlecone

3954775,72

Dochody ze sprzedaży majątku

112680,85

4049961,99

Dotacje na zadania realizowane w drodze 11481,00
porozumień

Pod względem struktury dochodów największy udział w budżecie gminy stanowią
dotacje i środki na zadania własne w kwocie 5.839.276,48 co stanowi 33,26 % wszystkich
dochodów, drugim pod względem dochodem są dotacje celowe na zadania zlecone w
wysokości 4.049.961,99 stanowiące 23,07 % wszystkich dochodów, dotacje na programy
realizowane z udziałem środków UE w kwocie 3.954775,72 co stanowi 22,52 % są trzecim
dochodem w budżecie gminy, dochody własne w kwocie 3.589.429,31 co stanowi 22,44 %
znajdują się na czwartym miejscu, dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 112.680,85 co
stanowi 0,64 % oraz datacje na zadania realizowane w drodze porozumień w kwocie
11.481,00 co stanowi 0,06 % zajmują odpowiednio miejsca piąte i szóste i są najmniejszymi
grupami dochodów budżetu gminy.
Strukturę dochodów budżetu gminy w ujęciu graficznym przedstawia poniższy
wykres:
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Struktura dochodów Budżetu Gminy
11 481,00
112 680,85

11 481,00

Dochody własne

Dotacje i środki na zadania
własne

3 589 429,31
4 049 961,99

3 954 775,72

Dotacje na programy
realizowane z udziałem
środków UE
Dotacje celowe na zadania
zlecone

5 839 276,48

Dochody ze sprzedaży
majątku
Dotacje na zadania
realizowane w drodze
porozumień

Wykonanie dochodów (w tym PIT, CIT)

Plan dochodów
Wykonanie ogółem, w tym:

19 875 653,99
17 557 605,35

PIT
CIT

1 102 738,00
5 536,83

7

Dochody latach 2014 - 2018
20 000 000,00

17 557 605,35

18 000 000,00
14 730 031,23

16 000 000,00

13 398 086,67

14 000 000,00
12 000 000,00

10 739 129,85

10 731 017,59

2014

2015

2016

Dochody

Liniowy (Dochody)

10 000 000,00
8 000 000,00
6 000 000,00
4 000 000,00
2 000 000,00
0,00

Rok
2014
2015
2016
2017
2018

2017

2018

Dochody
10739129,85
10731017,59
14730031,23
13398086,67
17557605,35

Na wykresie oraz w tabeli powyżej przedstawione zostały dochody budżetu gminy w
latach 2014 -2018. Jak wynika z przedstawionych danych dochody budżetu gminy w
przedstawionym okresie wykazują tendencję wzrostową i tak od kwoty 10.739.129,85 w
roku 2014 do kwoty 17.557.605,35 w roku 2018 dochody budżetu gminy wzrosły o 63,49 %.
Dotacje rozwojowe pozyskane spoza budżetu Gminy

Plan
Wykonanie

5 573 572,66
4 266 672,06

Dochody z majątku – 0,64 %
Plan
Wykonanie

114 565,67
112 680,85

Wydatki budżetu gminy

W 2018 roku z budżetu gminy wydano 17.765.631,50 zł na planowane wydatki w
wysokości 20.362.006,99 zł co stanowi 87,25 % wykonania planu.
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Na wydatki budżetu gminy złożyły się:
1. Zadania własne w wysokości 7.713.314,31 zł , które stanowią 43,42 % wszystkich
wydatków budżetowych z czego:
 Na wydatki bieżące wydano 7.096.750,38 zł które stanowią 92,01 % wydatków na
zadania własne,
 Na wydatki majątkowe wydano 616.563,93 zł, co stanowi 7,99 % wydatków na
zadania własne.
2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w wysokości 5.094.805,23 zł,
które stanowią 28,68 % wszystkich wydatków budżetowych z czego:
 Na wydatki bieżące wydano 100.789,73 zł które stanowią 1,98 % wydatków na
programy finansowane z udziałem innych środków zagranicznych,
 Na wydatki majątkowe wydano 4.994.015,50 zł, co stanowi 98,02 % wydatków na
programy finansowane z udziałem innych środków zagranicznych.
3. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w wysokości
4.048.321,70 zł , które stanowią 22,79 % wszystkich wydatków budżetowych z czego:
 Na wydatki bieżące wydano 4.048.321,70 zł co stanowi 100,00 % wydatków na
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami.
4. Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień i umów z jednostkami samorządu
terytorialnego w wysokości 12.757,00 zł, które stanowią 0,07 % wszystkich wydatków
budżetowych z czego:


Na wydatki bieżące nie poniesiono żadnych wydatków,



Na wydatki majątkowe wydano 12.757,00 zł , które stanowią 100,00 % wydatków na
zadania realizowane w drodze porozumień i umów z jednostkami samorządu
terytorialnego.

5. Wydatki na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków własnych w wysokości
896.433,26 zł, które stanowią 5,04 % wszystkich wydatków budżetowych z czego:
 Na wydatki bieżące nie poniesiono wydatków,
 Na wydatki majątkowe wydano 896.433,26 zł, co stanowi 100,00 % wydatków na
programy finansowane z udziałem innych środków zagranicznych.
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 36,70 %

Na wydatki majątkowe w kwocie 6.519.769,50 co stanowi 36,70 % wszystkich
wydatków z budżetu gminy w stosunku do wydatków bieżących w kwocie 11.245.861,81 co
stanowi 63,30 % przeinacza się ponad 1/3 budżetu gminy.
W ujęciu graficznym strukturę wydatków budżetu gminy przedstawia poniższy
wykres:
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Wykonanie – wydatki ogółem

17765631,50

Wydatki majątkowe

6519769,69

Wydatki bieżące

11245861,81

Struktura wydatków Budżetu Gminy

6 519 769,69

Wydatki majątkowe
Wydatki bieżące
11 245 861,81

Plan
Wykonanie

20 362 006,99
17 765 631,50
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Wydatki w latach 2014 - 2018
20 000 000,00

17 765 631,50

18 000 000,00
16 000 000,00

13 725 624,68

14 000 000,00
12 000 000,00

11 951 706,23
10 529 538,54

10 406 352,58

2014

2015

2016

Wydatki

Liniowy (Wydatki)

10 000 000,00
8 000 000,00
6 000 000,00
4 000 000,00
2 000 000,00
0,00

Rok
2014
2015
2016
2017
2018

2017

2018

Wydatki
10529538,54
10406352,58
11951706,23
13725624,68
17765631,50

Na wykresie oraz w tabeli powyżej przedstawione zostały wydatki budżetu gminy w
latach 2014 -2018. Jak wynika z przedstawionych danych wydatki budżetu gminy w
przedstawionym okresie wykazują tendencję wzrostową i tak od kwoty 10.529.558,54 w
roku 2014 do kwoty 17.765.631,50 w roku 2018 wydatki budżetu gminy wzrosły o 68,72 %.

Wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu 76,83 %

Plan
Wykonanie

8 485 486,00
6 519 769,69
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Wydatki bieżące w latach 2014 - 2018
12 000 000,00
10 247 308,88
10 000 000,00

10 862 636,00

11 245 861,81

9 410 729,31
8 402 992,36

8 000 000,00
6 000 000,00
4 000 000,00
2 000 000,00
0,00
2014

2015

2016

Wydatki bieżące

Rok
2014
2015
2016
2017
2018

2017

2018

Liniowy (Wydatki bieżące)

Wydatki bieżące
9410729,31
8402992,36
10247308,88
10862636,00
11245861,81

Wydatki inwestycyjne w latach 2014 - 2018
7 000 000,00

6 519 769,69

6 000 000,00
5 000 000,00
4 000 000,00
2 862 988,68

3 000 000,00
2 003 360,22
2 000 000,00

1 704 397,35

1 118 809,23
1 000 000,00
0,00
2014

2015

2016

Wydatki inwestycyjne

Rok
2014
2015
2016
2017

2017

Liniowy (Wydatki inwestycyjne)

Wydatki inwestycyjne
1118809,23
2003360,22
1704397,35
2862988,68
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2018

2018

6519769,69

Na wykresach oraz w tabelach powyżej przedstawione zostały wydatki bieżące oraz
inwestycyjne budżetu gminy w latach 2014 -2018. Jak wynika z przedstawionych danych
wydatki bieżące budżetu gminy w przedstawionym okresie wykazują tendencję wzrostową i
tak od kwoty 9.410.729,31 w roku 2014 do kwoty 11.245.861,81 w roku 2018 wydatki
bieżące budżetu gminy wzrosły tylko o 19,50 %, natomiast wydatki majątkowe w kwocie
1.118.809,23 w roku 2014 do kwoty 6.519.769,69 w roku 2018 wzrosły o 482,74 %. Powyższe
dane wskazują, że na realizację inwestycji gminnych został położony szczególny nacisk.
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Środki pozabudżetowe w 2018 roku
Dane z umowy dofinansowania
Tytuł projektu/
Źródło finansowania

Wartość
Wartość
Wkład
projektu w dofinansowania
własny
w złotych
złotych
w złotych
2.165.852,26
1.508.647,85 657.204,41

Modernizacja przez przebudowę
istniejącego wodociągu wiejskiego
IZDEBNO zaopatrującego wsie
Izdebno i Izdebno Kolonia w gminie
Rybczewice – środki unijne
Wykorzystanie odnawialnych
2.712.085,12
źródeł energii na terenie gminy
Rybczewice – środki unijne
Termomodernizacja
wielorodzinnego budynku
mieszkalnego Dom Nauczyciela w
gminie Rybczewice – środki unijne
Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej w gminie
Rybczewice – środki unijne

1.181.045,50

2.964.411,53

Modernizacja gospodarki wodnej w 1.156.451,95
gminie Rybczewice poprzez
budowę zbiornika wód
popłucznych z filtrów odżelaziaczy,
montaż systemu OZE i instalacji
monitorujących prace ujęć wody –
środki unijne
Rewitalizacja i zagospodarowanie 1.045.122,50
zespołu parkowego w miejscowości
Rybczewice Drugie – środki unijne i
budżetu państwa
Budowa Sali gimnastycznej przy
2.170.000,00
ZSO w Rybczewicach – środki z
Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej

Stan na 31 grudnia 2018 roku
Wartość
Wartość
Wkład
projektu w dofinansowania własny
w złotych
złotych
w złotych
1.593.212,79 1.341.377,64 251.835,15

Wartość
środków, która
wpłynęła w
2018 roku
934.361,53

2.129.348,47

582.736,65

2.694.191,42

2.109.805,81 584.385,61

1.652.679,19

772.174,95

408.870,55

1.255.249,92

735.924,86 519.325,06

656.250,00

1.423.352,93 1.541.058,60

2.964.411,53

1.423.352,93 1.541.058,60

0,00

806.644,44

349.807,51

1.156.451,95

806.644,44 349.807,51

32.300,00

722.534,97

322.587,53

1.045.122,50

722.534,97 322.587,53

14.250,00

1.350.000,00

820.000,00

2.398.077,09

1.350.000,00 1.048.077,09

350.000,00
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Zakup pierwszego wyposażenia do
Sali gimnastycznej w gminie
Rybczewice, powiat świdnicki,
województwo lubelskie – środki
budżetu państwa
Zakup wyposażenia i sprzętu
ratownictwa na rzecz ochotniczych
straży pożarnych – środki z
Funduszu Pomocy pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjarnej –
Funduszu Sprawiedliwości
Klub Seniora w Gminie Rybczewice
– środki unijne i budżetu państwa

59.150,7

29.575,35

29.575,35

73.584,00

29.575,35

44.008,65

29.575,35

37.460,65

37.086,04

374,61

33.636,00

32.462,99

1.173,01

32.462,99

766.140,00

727.833,00

38.307,00

766.140,00

727.833,00

38.307,00

98.370,00

Zakup sprzętu strażackiego (pompy
12.751,00
szlamowej z wyposażeniem) dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Częstoborowicach – środki
samorządu województwa
Przebudowa drogi gminnej Nr
1.045.948,00
105766L w miejscowości
Częstoborowice – środki unijne

11.481,00

1.270,00

12.757,00

11.481,00

1.270,00

11.481,00

665.536,00

380.412

715.153.28

454.942,00 260.211,28

454.942,00

Razem:

4.266.672.06
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VI. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Wartość początkowa majątku Gminy Rybczewice na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła 19.958.448,83 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2018 r.
stanowiła kwotę 27.685.506,86 zł, co oznacza wzrost o 38,72 % w stosunku do 31 grudnia roku poprzedzającego. W skład majątku wchodzą
środki trwałe wg grup rodzajowych oraz udziały w spółkach prawa handlowego.
Zestawienie zmian wartości środków trwałych wg grup rodzajowych
Grupa
L.p.

Numer
1

0

Nazwa
GRUNTY
BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU
UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU
MIESZKALNEGO

2

1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

URZĄDZENIA TECHNICZNE

8

7

ŚRODKI TRANSPORTU

9

8

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Razem

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

Wartość brutto
Stan na dzień
01.01.2018 r.

Zwiększenia

Stan na dzień
31.12.2018 r.

Zmniejszenia

2.420.752.63
8.732.848,92

1.867.292,37
2.129.083,16

0,00
0,00

4.288.045,00
10.861.932,08

5.573.392,37
7.990,89

1.533.520.34
0,00

0,00
1.318,04

7.106.912,71
6.672,85

27.191,62

0,00

6.769,44

20.422,18

24.937,02

0,00

3.753,96

21.183,06

1.143.229,14
157.754,88
284,84

0,00
0,00
0,00

167.062,70
39.674,88
284,84

976.166,44
118.080,00
0,00

18.088.382,31

5.529.895,87

218.863,86

23.399.414,32

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE
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Zestawienie udziałów w spółkach prawa handlowego na dzień 31.12.2018 r.

UDZIAŁY w SPÓŁCE WIRTUALNE POWIATY:
Wkład pieniężny 2.740 udziałów po 50,00 zł

137.000,00

Wkład niepieniężny (środki trwałe) brak. udziały po ………. zł

0,00

RAZEM: 2.740 udziałów po 50,00 zł
PODSUMOWANIE

137.000,00
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Mienie komunalne w latach 2014 - 2018
25 000 000,00

20 000 000,00

23 399 414,32

17 984 838,53

19 043 384,74

19 499 551,44

2015

2016

18 088 382,31

15 000 000,00

10 000 000,00

5 000 000,00

0,00
2014

Mienie komunalne

Rok
2014
2015
2016
2017
2018

2017

2018

Liniowy (Mienie komunalne)

Mienie komunalne
17984838,53
19043384,74
19499551,44
18088382,31
23399414,32

Na wykresie oraz w tabeli powyżej przedstawiona został wartość mienia
komunalnego w latach 2014 -2018. Jak wynika z przedstawionych danych wartość mienia
komunalnego w przedstawionym okresie wykazuje tendencję wzrostową i tak od kwoty
17.984.838,53 w roku 2014 do kwoty 23.399.434,32 w roku 2018 wartość mienia
komunalnego wzrosła o 30,11 % co wiąże e się z realizacją inwestycji gminnych.

Przychody i rozchody
Na dzień 31 grudnia 2018 roku przychody budżetu gminy wyniosły 1.163.953,83 zł na
planowane w wysokości 1.163.953 zł, w tym:
 wolne środki
- 1.163.953,83
Na dzień 31 grudnia 2018 r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów
bankowych wynosił 1.355.200,00 zł, na które składają się kredyty:
1. Kredyt zaciągnięty w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach zaciągnięty dnia
21 kwietnia 2011 r. w kwocie 3.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie

18

planowanego deficytu budżetu gminy. Stan zobowiązań z powyższego kredytu na koniec
okresu sprawozdawczego zamyka się kwotą 1.280.000,00 zł.
2. Kredyt zaciągnięty w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach zaciągnięty dnia
14 grudnia 2011 r. w kwocie 350.000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Stan zobowiązań
z powyższego kredytu na koniec okresu sprawozdawczego zamyka się kwotą
75.200,00 zł.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. rozchody zamknęły się kwotą 677.600,00 zł na
planowane w wysokości 677.600 zł na co złożyły się spłaty kredytów długoterminowych
w kwocie 677.600 zł, w tym:
1. Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach

- 640.000,00

2. Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach

- 37.600,00

Zadłużenie Gminy
4065600
4189000
2710400
2032800
1355200

Rok
2014
2015
2016
2017
2018

Zadłużenie Gminy
5 000 000
4 500 000

4 065 600

4 189 000

4 000 000
3 500 000
3 000 000

2 710 400

2 500 000

2 032 800

2 000 000
1 355 200

1 500 000
1 000 000
500 000
0
2014

2015

2016

Zadłużenie Gminy

2017

2018

Liniowy (Zadłużenie Gminy)

Na wykresie oraz w tabeli powyżej przedstawiona został wysokość zadłużenia Gminy
w latach 2014 -2018. Jak wynika z przedstawionych danych zadłużenie Gminy w
przedstawionym okresie wykazuje tendencję spadkową i tak od kwoty 4.065.600,00 w roku
2014 do kwoty 1.335.200,00 w roku 2018 zadłużenie Gminy uległo zmniejszeniu o 67,16 %
co wiąże e się z realizacją inwestycji gminnych
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Podsumowanie

Podsumowując realizację budżetu gminy w 2018 roku należy stwierdzić, że zarówno
dochody budżetowe jak i wydatki realizowane były zgodnie z planem, a mianowicie
dochody budżetowe zrealizowano w 88,34 %, natomiast wydatki budżetowe
zrealizowano w 87,25 %. Globalnie na dzień 31 grudnia 2018 r. budżet gminy zamknął się
niedoborem budżetowym w wysokości 208.026,15 zł przy zaplanowanym w wysokości
486.353 zł.
Wynik budżetu

Planowany wynik:
DEFICYT
Wykonanie:
DEFICYT

-486 353,00
-208 026,15

Wysokość wskaźnika łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust.
1 ustawy o finansach publicznych, do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań związku
współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń przypadających na koniec roku 2018 wyniósł 3,75 % przy
dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań określonym w art. 243 ustawy o finansach
publicznych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonym w oparciu o wykonanie
roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią
arytmetyczną z trzech poprzednich lat) którego wielkość wyniosła 7,39 %.

VII. INWESTYCJE

1. „ Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego IZDEBNO
zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno Kolonia gm. Rybczewice „
Wykonawca - Zakład Remontowo-Budowlany Adam Kustra z siedzibą
w Zamościu ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Zrealizowane roboty budowlane :
1. Ujęcie i sieć wodociągowa :
- modernizacja budynku stacji wodociągowej,
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- wykonanie zbiornika wyrównawczego wody pitnej o poj. 100m/3,
- budowa sieci wodociągowej,
- budowa przyłączy wodociągowych i punktów czerpalnych,
na kwotę : netto 1 387 731,26 zł = 1 706 909,45 zł brutto
2. Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku hydroforni: 10 000 zł netto = 12 300 zł
brutto
3. System monitorowania ujęcia wody : 11 200 zł netto= 13 776 zł brutto
4. Obsługa geodezyjna: 12 000 zł netto = 14 760 zł brutto
Razem netto: 1 420 931,26 + podatek VAT 23% = brutto 1 747 745,45 zł

2. „ Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w

Rybczewicach „

Wykonawca robót : Zakład Remontowo-Budowlany RACHWAŁ Sp. jawna
ul. Partyzantów 25, 23-300 Janów Lubelski
Zestawienia rzeczowo – finansowe robót wykonanych zgodnie z umową i kosztorysem
powykonawczym
wartość wg umowy netto
roboty ziemne

30 626,97

fundamenty

164 350,25

podłoże i posadzki parter

40 453,46

podłoże i posadzki hala

140 797,01

zasilanie

825,00

rozdzielnice

5 070,45

WLZ

901,05

zewnętrzne instalacje sanitarne

8 339,95

podłoże i posadzki antresola

59 303,57

konstrukcje nadzienia

225 165,42
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dach konstrukcja i pokrycie

407 156,53

stolarka drzwiowa i okienna

175 619,86

elewacje

191 735,50

trasy kablowe

6 810,36

instalacja gniazd i siły

13 354,06

instalacja połączeń wyrównawczych i odgromowa

17 752,20

wewnętrzne instalacje sanitarne

111 214,74

tynki i okładziny

41 534,48

malowanie

36 417,55

wyposażenie

5 615,60

chodnik

16 283,36

nawierzchnia trawiasta i mała architektura

3 549,78

instalacje oświetleniowa

59 700,49

pomiary elektryczne

1 650,00
netto

1 764 227,64

VAT

405 772,36

brutto

2 170 000,00

Słownie brutto: dwa miliony sto siedemdziesiąt tysięcy złotych.
Roboty dodatkowe:
prace dodatkowe – na podstawie aneksu z wykonawcą

wartość wg kosztorysu
netto

instalacja co

6 202,01

skrzynka ZK+P

1 376,25

kanalizacja deszczowa

35 117,91
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ściana oporowa

39 058,60

płyta fundamentowa

47 029,61

zamiana wykładziny na terakotę w antresoli

6 175,61
netto

134 959,99

VAT

31 040,80

brutto

166 000,79

Słownie brutto: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych 79/100 .
Termin gwarancji wykonanych robót upływa z dniem 13 listopada 2023r.
3. „Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Dom Nauczyciela w
gminie Rybczewice „
Wykonawca Rafał Wróbel Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane
INŻ. -WOD -BUD Sp. z o.o. ul. Nowickiego 8, 20-817 Lublin
W ramach termomodernizacji przedmiotowego budynku wykonane zostały
następujące prace budowlane:
 Ocieplenie ścian zewnętrznych,
 Ocieplenie stropodachu ostatniej kondygnacji,
 Wymianę zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej,
 Wymiana pokrycia dachowego ,
 Montaż nowych obróbek blacharskich, podokienników, rur spustowych,
rynien,
 Remont kominów,
 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych,
 Wykonanie odprowadzenia wód opadowych,
 Wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania,
 Modernizację kotłowni oraz montaż kotła na biomasę,
 Modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej,
 Wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej,
 Wymiana instalacji kanalizacyjnej,
 Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu – 20 szt. o łącznej mocy 5,20 kW.
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Wartość brutto wykonanych robót budowlanych: 1 133 530,92 zł
4. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych nr 105759L nr ew. 2537
km 0+000,00 do km 0+970,00 o długości 970 mb w miejscowości Rybczewice Drugie
gm. Rybczewice
Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Peowiaków 7 22-400 Zamość .
Wykonano następujące prace:
1. Roboty przygotowawcze
na kwotę netto
4 074,00 zł
2. Roboty ziemne
3.
4.
5.
6.

Podbudowy
Nawierzchnie
Roboty wykończeniowe
Oznakowanie i urządzenia
bezpieczeństwa ruchu

Łączna wartość wykonanych prac :

na kwotę netto

15 789,30 zł

na kwotę netto 142 466,10 zł
na kwotę netto 129 180,50 zł
na kwotę netto 46 138,50 zł
na kwotę netto

3 149,00 zł

netto
: 345 934,90 zł
Podatek VAT
: 79 565,03 zł
Wartość brutto :

: 425 499,93 zł

Termin gwarancji wykonanych robót upływa z dniem 04.07.2025r.
5. Remont mostu w Pilaszkowicach Pierwszych.
W 2018r. na zlecenie Gminy Rybczewice firma MOSTAR sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu
przeprowadziła remont obiektu mostowego w m. Pilaszkowice Pierwsze ( Zawodzie)
polegający na wykonaniu :
Naprawa istniejących barier,

Rozbiórka

istniejącej drewnianej nawierzchni mostu,

Oczyszczeniu stalowych dźwigarów

poprzez piaskowanie i zabezpieczenie antykorozyjne,
Wykonanie płyty jezdnej zbrojonej prętami fi 12,
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Oczyszczenie przyczółków mostu,
Wykonanie płaszcza żelbetowego przyczółków wraz ze zbrojeniem prętami fi 8
Wartość robót wyniosła netto 44 100,00 zł + VAT = brutto 54 243,00 zł

6. Remonty dróg gminnych

Zakup kruszywa na remonty dróg gminnych :
Firma MADURA Anna Gierasińska 600 ton kruszywo dolomitowe 0-63 mm oraz 4-31,5
mm ( wartość zakupionego kruszywa 39 033,60 zł)
Firma KRUSZYWOSORT Wiktor Siadaczka 1000 ton kruszywo dolomitowe 0-63 mm oraz 431 mm ( wartość zakupionego kruszywa 58 238,90 zł)

VIII ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW
Zaopatrzenie ludności w wodę odbywa się za pomocą sieci wodociągowej zasilanej z 5 ujęć:
-

ujecie „ Rybczewice – Karczew” – dostarczającej wodę do wsi : Wygnanowice, Choiny,
Stryjno Drugie, Stryjno Pierwsze, Kolonia
Stryjno, Rybczewice Drugie, Rybczewice Pierwsze , Częstoborowice.

-

ujęcie w Izdebnie – dostarczające wodę do wsi Kolonia Izdebno oraz Izdebno.

-

ujęcie wody „ Pilaszkowice – Bazar „ – dostarczające wodę do wsi Pilaszkowice Pierwsze,
Pilaszkowice Drugie, Bazar oraz części Częstoborowic,

-

ujęcie wody we wsi Zygmuntów – dostarczające wodę do wsi Zygmuntów oraz do 3
gospodarstw we wsi Pilaszkowice Pierwsze.

-

ujęcie wody „ Podizdebno „ – dostarczające wodę do wsi Częstoborowice i Rybczewice
Pierwsze.

Charakterystyka wodociągów
Rybczewice Drugie ujęcie wody dla wodociągu wiejskiego „ Rybczewice – Karczew ”.
W skład ujęcia wchodzą:
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1. odwiert studzienny głębinowy o głębokości 100m,
- pompa głębinowa GC 5,05 o mocy 18 kW,
- 2 szt. zbiorników żelbetowych naziemnych po 150 m3, / 300 m3 /
- 3 kpl. zestawów pompowych 40 PJM 160 + hydrofor o poj. 2,5 m3,
- sieć główna PVC fi 200 – 998 mb,
fi 150 – 11.683 mb,
- sieć rozdzielcza fi 110 – 25.758 mb,
fi 90 – 6164 mb,
- przyłącza wodociągowe PE – fi 32 mm, 40 mm długość – 24. 500 mb,
- ilość przyłączy wodociągowych 690 szt.
- chlorator C- 52 1 szt.
Wydajność ujęcia Q dśr. = 684 m3 / dobę.
2. Pompownia Felin
Zestaw pompowy WILO COR3 MW/806/CR
Q max = 22,5 m/3 / h
3. Pompownia Anusin
INSTAL COMPAKT ZH-ICL
Q max = 18,0 m/3/h
4. Pompownia Rybczewice Pasów
Zestaw HYDRO-MONO CRE 32-2-2
Q max = 18,0 m/3/h

Izdebno – ujęcie wodociągowe wybudowane w 1976 roku – zasilające 2 wsie: Izdebno wieś i
Izdebno Kol.
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W 2018r stacja wraz z siecią wodociągowa zostały poddane gruntownej modernizacji .
W wyniku realizacji projektu, zmodernizowano sieć wodociągową wykonaną z rur stalowych i
azbestowe – cementowe na rury PEHD zgrzewane czołowo.
Uzbrojenie sieci stanowią hydranty p. pożarowe nadziemne  80 mm z zasuwami
odcinającymi rozmieszczone wzdłuż sieci w odległościach nie przekraczających 150 m oraz
zasuwy sekcyjne kołnierzowe w odległościach 300 – 500 m w obszarach zabudowanych.
Wyremontowano i zmodernizowano budynek stacji wodociągowej. Wymieniono pokrycie
dachowe, stolarkę okienna i drzwiową, docieplono ściany zewnętrzne. Wewnątrz budynku
stacji wydzielone zostały pomieszczenia chlorowni, węzła sanitarnego oraz hydroforni. Ściany
oraz posadzki pomieszczeń licowane zostały glazurą i terrakotą, a pozostałe powierzchnie
pomalowane farbą emulsyjną. Na budynku zamontowana została instalacja fotowoltaiczna
mająca na celu wspomaganie zasilania w energię elektryczną.
Zamontowano zbiornik wyrównawczy wody pitnej o poj. 100 m/3. Przyjęto technologię
zbiornika stalowego ocieplonego wełną mineralną i blachą trapezową. Zapas wody w
zbiorniku stanowić będzie gwarancję ciągłości dostaw wody pitnej oraz zabezpieczenia wody
na cele p. pożarowe w przypadku braku zasilenia energetycznego lub awarii sieci
wodociągowej.
Zamontowano wodomierze z nakładkami radiowymi do zdalnego odczytu oraz system
monitoringu na urządzeniach.
Uruchomiono serwis ICT, za pośrednictwem którego użytkownicy mogą dokonywać
transakcji online. Serwis ma również specjalną zakładkę pozwalającą interesariuszom na
kontakt i ocenę poziomu satysfakcji użytkowników z otrzymanych usług oraz formularz, za
pomocą którego można kierować wnioski, uwagi i skargi dotyczące funkcjonowania sieci
wodociągowej oraz systemu ICT.
Długość sieci wodociągowej w km : fi 160 – 0,29 km , fi 110 – 4,529 km
Długość przyłączy w km : 5,319
Liczba podłączeń domowych : 178
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Studnie ( liczba, rodzaj, głębokość ) : 2 szt. wiercona 70 m i 77 m
Zbiorniki wyrównawcze - 1 szt. zbiornik stalowy o poj. 100m/3
Wydajność ujęcia Odśr. = 55 m3 / dobę.
Bazar ujęcie wody dla wodociągu wiejskiego „ Pilaszkowice – Bazar.”
W skład ujęcia wchodzą:
-

odwiert studzienny głębinowy o głębokości 70,0 m,

-

pompa głębinowa GC 3.06 SGMf 18/F o mocy 15 kW,

-

1 zbiornik żelbetowy naziemny o poj. 150 m/3,

-

odżelaziacze fi 1400 mm ze złożem piasku kwarcowego - 2 szt,

-

mieszacz powietrza ( areator ) fi 600 mm - 1 szt,

-

chlorator C -53

-

sieć główna PVC

-

sieć rozdzielcza PVC fi 110 - 16197 mb

fi 150 -

fi 90 -

6999 mb,

555 mb,

-

przyłącza wodociągowe PE – fi 32 mm, 40 mm długość 10 859 mb,

-

ilość przyłączy wodociągowych - 345 szt.

-

Wydajność ujęcia Q dśr. 389 m/3/doba

Zygmuntów w skład ujęcia wchodzą:
Odwiert studzienny o głębokości 90,0 metrów.
Zestaw pompowy Pompa LOWARA 5,5 kw. z falownikiem i przetwornicą Danfoss o
wydajności 9,0 m3/h
Chlorator – 1 szt. Jesco Magdos DE07
Wydajność wodociągu w m3/d : 216,0 m/3 / dobę
Długość sieci wodociągowej w km : 5,585
w tym: przyłącza w km : 2,300
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Liczba podłączeń domowych : 50
Wodociąg Grupowy „ PODIZDEBNO ”zaopatrujący w wodę część miejscowości Rybczewice
Pierwsze i Częstoborowice gm. Rybczewice.
W skład ujęcia wchodzą:
Odwiert studzienny o głębokości 100,0 metrów.
- zbiornik wyrównawczy wody pitnej - 75m/3
- pompa głębinowa GAB 4.20 o mocy 3,0 kw
- zestaw hydroforowy WILO – Comfort - Vario COR-4 MVIE 406/VR-EB 4 x 1,1 kW
- sprężarka SB-OL 200/24 prod. GUDEPOL
- chlorator C-53 Powogaz
Wydajność wodociągu w m3/d : 127,2 m/3 / dobę
Długość sieci wodociągowej ( PE ) w km : 2, 964
przyłącza ( PE ) w km : 0,831
Liczba podłączeń domowych : 32

IX GOSPODARKA ŚCIEKOWA ( oczyszczalnie komunalne )
1. Biologiczna oczyszczalnia ścieków BIOCLERE do 3,0 m/3/dobę na terenie zespołu
dworskiego- parkowego w m. Stryjno Kolonia,
2. Biologiczna oczyszczalnia ścieków BIOCLERE do 13,2 m/3/dobę przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Rybczewicach Drugich,
3. Oczyszczalnia z drenażem rozsączającym Typu JPR SYSTEM do 5,0 m/3/dobę przy
budynku Domu Nauczyciela w Rybczewicach
4. Oczyszczalnia z drenażem rozsączającycm typu JPR SYSTEM do 5 m/3/dobę przy
budynku Urzędu Gminy w Rybczewicach
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X DROGI PUBLICZNE I OBIEKTY MOSTOWE

WYKAZ DRÓG GMINNYCH - GMINA RYBCZEWICE

Numer
Urzędu
Marsz.

Przebieg odcinka

Numeracja
wewnętrzna

105750L

Stryjno Pierwsze - Choiny - do granicy Gminy Krzczonów

G000001

105751L

Wygnanowice - Wola Gardzienicka

G000002

105752L

Stryjno Pierwsze - Wola Gardzienicka

G000003

Stryjno Pierwsze - dr. wojewódzka nr 837 - dr. powiatowa nr
2117L

G000004.1

Stryjno Pierwsze - dr. wojewódzka nr 837 - dr. powiatowa nr
2117L

G000004.2

105753L

105754L

Stryjno Pierwsze - Rybczewice Drugie

G000005

105755L

Kolonia Stryjno

G000006

105756L

dr. gminna nr 105755L - Kolonia Stryjno - dr. wojewódzka nr
837

G000007

105757L

dr. wojewódzka nr 837 - Kolonia Stryjno - dr. powiatowa nr
2117L

G000008

105758L

dr. powiatowa nr 2123L - Bujanica - do granicy Gminy
Krzczonów

G000009

105759L

Rybczewice Pierwsze - Kolonia Pasów - do granicy Gminy
Krzczonów

G000010

105760L

dr. wojewódzka nr 837 - Rybczewice Pierwsze - dr. powiatowa
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G000011.1

nr 2122L
dr. wojewódzka nr 837 - Rybczewice Pierwsze - dr. powiatowa
nr 2122L

G000011.2

dr. wojewódzka nr 837 - Rybczewice Pierwsze - dr. powiatowa
nr 2122L

G000011.3

Częstoborowice - Rybczewice Pierwsze

G000012.1

Częstoborowice - Rybczewice Pierwsze

G000012.2

105761L
105762L

Częstoborowice - dr. gminna nr 105761L

G000013

105763L

Częstoborowice - Kolonia Częstoborowice

G000014

105764L

Pilaszkowice Pierwsze - Zawodzie

G000015

105765L

Częstoborowice - Bazar

G000016

105766L

dr. powiatowa nr 2126L - Podizdebno - Kolonia Bąków

G000017

105767L

Kolonia Izdebno - do granicy Gminy Gorzków

G000018

105768L

we wsi Izdebno

G000019

105769L

Zygmuntów - Izdebno

G000020

Zygmuntów - Zalesie

G000021.1

Zygmuntów - Zalesie

G000021.2

105770L
105771L

Zygmuntów - Antoniówka - do granicy Gminy Gorzków

G000022

Pilaszkowice Pierwsze - Zygmuntów - dr. gminna nr 105771L

G000023.1

Pilaszkowice Pierwsze - Zygmuntów - dr. gminna nr 105771L

G000023.2

105772L
105773L

dr. wojewódzka nr 837 - Popów

G000024

105774L

Pilaszkowice Pierwsze - Zygmuntów

G000025

105775L

Bazar - Pilaszkowice Drugie - Popów

G000026

105776L

Kolonia Wygnanowice - Bujanica

G000027

105777L

we wsi Stryjno Pierwsze

G000028

105778L

Stryjno Pierwsze - dr. gminna nr 105776L

G000029
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105779L

Stryjno Drugie - dr. gminna nr 105776L

G000030

105780L

Stryjno Drugie - dr. gminna nr 105758L - dr. gminna nr
105778L

G000031

105781L

Wygnanowice - Kolonia Anusin

G000032

105782L

Stryjno Pierwsze - Dębniak

G000033

105783L

Stryjno Pierwsze - Kolonia Anusin

G000034

105784L

Kolonia Stryjno - dr. gminna nr 105785L

G000035

Rybczewice Pierwsze - dr. gminna nr 105786L

G000036.1

Rybczewice Pierwsze - dr. gminna nr 105786L

G000036.2

105785L
105786L

Rybczewice Pierwsze - Siedliska - dr. powiatowa nr 3124L

G000037

Kolonia Stryjno - Kolonia Pasów

G000038.1

Kolonia Stryjno - Kolonia Pasów

G000038.2

Rybczewice Drugie - dr. gminna nr 105787L

G000039.1

Rybczewice Drugie - dr. gminna nr 105787L

G000039.2

105787L

105788L

105789L

Rybczewice Drugie - dr. gminna nr 105759L - dr. wojewódzka
nr 837

G000040

105790L

dr. gminna nr 105759L - do gr. gminy Krzczonów

G000041

105791L

Rybczewice Drugie - dr. gminna nr 105793L

G000042

105792L

Rybczewice Drugie - dr. gminna nr 105793L

G000043

105793L

Rybczewice Drugie - dr. powiatowa nr 2124L

G000044

105794L

Rybczewice Pierwsze - dr. gminna nr 105796L

G000045

105795L

Karczew - dr. gminna nr 105796L

G000046

105796L

Karczew - Kolonia Bąków

G000047

105797L

dr. gminna nr 105794L - Podizdebno

G000048

105798L

Częstoborowice - Podizdebno

G000049

105799L

Kolonia Izdebno - Izdebno

G000050
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105800L

Pilaszkowice Pierws ze - Izdebno - dr. gminna nr 105769L

G000051

105801L

Zygmuntów - do granicy Gminy Gorzków (Orchowiec)

G000052

105802L

we wsi Trzcianka

G000053

105803L

Pilaszkowice Drugie - Trzcianka

G000054

105804L

Pilaszkowice Drugie - Pilaszkowice Łączki

G000055

105805L

Pilaszkowice Drugie - dr. gminna nr 105806L

G000056

105806L

Bazar - Kolonia Pilaszkowice - Krzczonów Trzeci - dr.
powiatowa nr 2272L

G000057

105807L

Chodyłówka - Pilaszkowice Drugie

G000058

105808L

Kolonia Częstoborowice - Bazar

G000059

105809L

Kolonia Częstoborowice - dr. gminna nr 105808L - dr. gminna
nr 105763L

G000060

Drogi o nawierzchni bitumicznej:
1. 195775L Pilaszkowice Drugie ( Rynek ) - 500mb ( 2016r.)
2. 105763L Częstoborowice ( Hektary)
3. 105766L Częstoborowice ( Podizdebno ) - 1 615 mb ( 2017r.)
4. 105759L Rybczewice Drugie ( do Pasowa ) - 970 mb ( 2018r.)
5. 105788L Rybczewice Pierwsze ( k. stacji Paliw ) - 1900 mb ( 2007r.)
6. 105751L Wygnanowice ( do DPS) - 350 mb ( 2015r. )
7. Nr ew. 588 Wygnanowice 300 mb ( 2009r.)

Drogi na nawierzchni z płyt drogowych
1. 105750 L Stryjno Pierwsze - Choiny – 3 260 mb
2. 105753L Stryjno Pierwsze ( Pieniężnik ) 150 mb
3. Nr ew. 1019 Stryjno Kolonia (Wąwóz ) 200 mb
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4. 105784L Stryjno Kolonia ( do Gągola) 200 mb
5. 195761L Częstoborowice - Rybczewice Pierwsze 1600 mb
6. 105763L Częstoborowice ( Hektary) 580 mb
7. 105762L Częstoborowice ( do Trały ) 570 mb
8. 105800L Częstoborowice ( do Osowca ) 250 mb
9. 105765L Pilaszkowice Pierwsze – Częstoborowice 1200 mb
10. Nr ew. 440, 446/2 Pilaszkowice Pierwsze 180 mb
11. Nr ew. 893 Pilaszkowice Drugie ( obręb Bazar ) 240 mb
12. Nr ew. 848 Pilaszkowice Drugie ( Mogiłki ) 500 mb
13. 105773L Bazar ( Popów ) 500 mb
14. 105770L Zygmuntów ( do Zająca ) 160 mb
15. 105771L Zygmuntów ( do Stacji wod. ) 50 mb
16. 105772L Zygmuntów ( do Stoków ) 300 mb
17. 105768L Izdebno ( przy zlewni ) 450 mb
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WYKAZ OBIEKTÓW MOSTOWYCH

DLA MOSTÓW, WIADUKTÓW, ESTAKAD i KŁADEK DLA PIESZYCH

1

1

2

3

2

G000002

3

0+652

G000004.
0+167
1

G000011.
0+143
1

4

5
Wygnanowice Wola
Gardzienicka
Stryjno Pierwsze
- dr. wojewódzka
nr 837 - dr.
powiatowa nr
2117L
dr. wojewódzka
nr 837 Rybczewice

6

7

8

9

11

12

11,5

13

4,7

14

m

m

m

kN

15

16

17

18

19

1

TAK

4,8

20

21

24

25

11,5/54,
05

Swobodn
ie
podparty

1

Swobodn
ie
podparty

1

14,2

5

1

5

14,2/71

13,5

5,5

1

4,5

13,5/74,
25

22

23

Liczba i rozpiętość teoretyczna przęseł

m/m m/m
²
²

Układ statyczny obiektu

m/m²

kamienne,
betonowe, ceglane

z betonu zbrojonego

m/szt.

Długość/powierzchnia
w zależności od
materiału konstukcji
dźwigarów

stalowe

aktualna nośność użytkowa

szer. Prawego

szer. Lewego

Szerokość w
poziomie

Skrajni
a dla
ruchu

Szerokość/liczba
pasów

nad koleją
10

Chodnik
ocena stanu technicznego obiektu od 0 do 5

km

nad terenem (estakada)

Nr.

nad drogą

nad drogą

JNI

Miejscowość(na
zwa ulicy, drogi)

nad ciekiem lub zbiornikiem
wodnym

Droga
Lp
.

Liczba dźwigarów w przekroju poprzecznym

Usytuowanie względem
przeszkody

Szerokość całkowita obiektu [m]

Usytuowani
e względem
drogi

Długość całkowita obiektu [m]

Jezdnia

TAK

TAK
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Swobodn
ie

1

Pierwsze - dr.
powiatowa nr
2122L

4

5

6

7

8

G000012.
0+623
1

Częstoborowice
- Rybczewice
Pierwsze

G000015

Pilaszkowice
Pierwsze Zawodzie

G000035

0+123

0+103

dr.
Lokalna

0+268

dr.
Lokalna

0+319

Kolonia Stryjno dr. gminna nr
105785L

podparty

15,5

5,8

1

4,3

15,5/89,
9

Swobodn
ie
podparty

1

Swobodn
ie
podparty

1

TAK

10,3

5,4

1

5,4

10,3/55,
62

13,5

5,3

1

4

13,5/71,
55

Swobodn
ie
podparty

1

7,8

5,2

1

4,2

7,8/40,5
6

Swobodn
ie
podparty

1

7

5,3

1

4,2

7,0/37,1

Swobodn
ie
podparty

1

TAK

TAK

Stryjno Pierwsze
TAK

Stryjno Drugie
TAK
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XI LOKALE

Lokale
ogółem

Komunalne

Na czas
trwania
stosunku
pracy

Socjalne

Pow.
użytkowa
ogółem w
m2

2

2

-

-

101,00

11

11

-

-

468,52

( budynek koła
gospodyń wiejskich )

2

-

-

2

69,00

6.

Bazar ( czworak )

1

-

-

1

59,90

7.

Pilaszkowice Drugie
1

-

-

1

40,00

Lp.

Adres

1.

Rybczewice Drugie
( budynek ośrodka
zdrowia)

2.

Rybczewice Drugie
( budynek domu
nauczyciela)

5.

Częstoborowice

( budynek koła
gospodyń wiejskich )

Lokale użytkowe w zarządzie Gminy Rybczewice
1. Anna Zątek Zając – Gabinet Stomatologiczny budynek ośrodka zdrowia Rybczewice Drugie
umowa od 01.01.2019 do 31.12.2019
2. Henryka Mańka - Punkt Skupu Mleka remiza OSP Częstoborowice umowa od 20.06.2018 na
okres 3 lat
3. Krzysztof Kulpa Sklep Wielobranżowy remiza OSP Wygnanowice umowa od dnia 27.06.2016 do
dnia 26.06.2019
4. Justyna Kwiatosz Sklep Wielobranżowy remiza OSP Częstoborowice od dnia 01.04.2016 do dnia
31.03.2019
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5. Anna Rycyk Sadowska + Wojciech Sadowski S.C. „ Starmed „ Opieka Zdrowotna budynek
ośrodka zdrowia Rybczewice Drugie umowa zawarta w dniu 16.11.2016r. na okres 20 lat.
6. Krzysztof Czubiel od dnia 01.08.2017 – umowa na budynek dworu wraz z parkiem w m. Stryjno
Kolonia zawarta na okres 30 lat rozwiązana w dniu 30.04.2019r. w chwili obecnej siedziba
Urzędu Gminy Rybczewice
7. Budynek byłej agronomówki w Rybczewicach Drugich – użytkowany przez Gminny Klub Sportowy
Victoria
8. Budynek dworu w Rybczewicach Drugich – w chwili obecnej nieużytkowany
Sprzedaż lokali użytkowych .
Zgodnie z Uchwałą nr X/55/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 08 sierpnia 2015r. w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 znajdującego się w budynku po byłym posterunku policji w
Rybczewicach Drugich nr 119 Gmina Rybczewice przeprowadziła w dniu 25.06.2018r. postępowanie w
formie ustnego przetargu nieograniczonego .
W wyniku postępowania przetargowego Gmina Rybczewice zbyła lokal użytkowy nr 1 w Rybczewicach
Drugich nr 119, gm. Rybczewice na nieruchomości nr ew. 785/17 za kwotę 103 000,00 zł.

XII. WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZŁOŻONE W 2018 r.
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WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZŁOŻONE W 2018 ROKU
Nazwa zadania

Źródło dofinansowania

Aktywna tablica

dotacja celowa z budżetu
państwa z realizacji zadań w
ramach Rządowego
programu rozwijania
szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji uczniów i
nauczycieli w zakresie
technologii informacyjnokomunikacyjnych

Wartość
całkowita

17 500,00

Wnioskowana
kwota dotacji

14 000,00

Budowa biblioteki gminnej w
miejscowości Pilaszkowice
Drugie, gm. Rybczewice

Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa
Priorytet 2 Infrastruktura
Bibliotek 2016 – 2020

1 986 018,00

1 489 513,00

Przebudowa drogi gminnej
nr 105754 L w miejscowości
Stryjno Kolonia

Program „100 km dróg na
stulecie niepodległości”

657 748,58

526 198,86

Modernizacja drogi gminnej

Program „100 km dróg na

900 000,00

540 000,00

39

Opis

Zadanie uzyskało dofinansowanie. Zakupiono
dwa interaktywne monitory dla Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Rybczewicach - Szkoła
Podstawowa

Ze względu na fakt iż regulamin konkursu
wyklucza JST z ubiegania się o dofinansowanie,
Wnioskodawcą jest Gminna Biblioteka
Publiczna w Rybczewicach. Zadanie nie
otrzymało dofinansowania. W ramach projektu
planowano budowę nowego obiektu biblioteki
gminnej w m. Pilaszkowice Drugie.
Wniosek złożono w ramach samorządowego
programu drogowego ogłoszonego przez
Urząd Marszałkowski w Lublinie „100 km dróg
w każdym powiecie na 100- lecie odzyskania
przez Polskę niepodległości”. Zadanie nie
otrzymało dofinansowania. W ramach
projektu planowano modernizację drogi na
odcinku o łącznej długości 870 m, w
miejscowości Stryjno Kolonia
Wniosek złożono w ramach samorządowego

dojazdowej nr 105760L na
działkach nr ewidencyjne
2544, 841/1, 1115/1, 2555 o
długości 1 480 mb w m.
Rybczewice Pierwsze

stulecie niepodległości” ze
środków Terenowego
Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych

Utworzenie infrastruktury
społecznej w gminie
Rybczewice poprzez
modernizację pomieszczenia
świetlicy OSP Rybczewice
wraz z wyposażeniem

Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 20142020, za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania
Dolina Giełczwi

90 897,51

70 000,00

Utworzenie infrastruktury
społecznej w gminie
Rybczewice poprzez
modernizację pomieszczenia

Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 20142020, za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania

90 897,51

70 000,00
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programu drogowego ogłoszonego przez
Urząd Marszałkowski w Lublinie „100 km dróg
w każdym powiecie na 100- lecie odzyskania
przez Polskę niepodległości”, ze środków
Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych. Inwestycja obejmuje modernizację
drogi na odcinku o łącznej długości 1 480 m,
poprzez wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego oraz wykonanie poboczy wzdłuż
drogi. Gmina dostała dotację w wysokości
30 000 zł, gdzie koszt budowy drogi to 900 000
zł; Gmina zrezygnowała z dotacji ze względu na
zbyt wysoki wkład własny
Ze względu na fakt iż regulamin konkursu
wyklucza JST z ubiegania się o dofinansowanie,
Wnioskodawcą jest Ochotnicza Straż Pożarna
w
Rybczewicach.
Zadanie
otrzymało
dofinansowanie i jest w trakcie realizacji.
Wykonany zostanie remont świetlicy OSP w
Rybczewicach wraz z zakupem wyposażenia
(meble do aneksu kuchennego, stoły, krzesła,
sprzęt AGD, gabloty ścienne na sztandary i
puchary, wyposażenie do świetlicy). Powstanie
ogólnodostępna infrastruktura zaspakajająca
potrzeby społeczne, kulturalne i rekreacyjne, z
której korzystać będą mogli mieszkańcy gminy
Ze względu na fakt iż regulamin konkursu
wyklucza JST z ubiegania się o dofinansowanie,
Wnioskodawcą jest Ochotnicza Straż Pożarna
w
Rybczewicach.
Zadanie
otrzymało

świetlicy OSP Rybczewice
wraz z wyposażeniem

Przebudowa drogi gminnej
nr 105773L nr ew. 1050 w
miejscowości Bazar gm.
Rybczewice km od 0+000,00
do km 0+335,00 oraz od km
0+455,00 do km 0+790,00

Przebudowa dróg
uszkodzonych w skutek
gwałtownego spływu wód
opadowych

Dolina Giełczwi

Rządowy program na rzecz
rozwoju oraz
konkurencyjności regionów
poprzez wsparcie lokalnej
infrastruktury drogowej

Lubelski Urząd Wojewódzki
w ramach środków budżetu
państwa na zadania
związane z usuwaniem
skutków zdarzeń noszących
znamiona klęsk
żywiołowych

dofinansowanie i jest w trakcie realizacji.
Wykonany zostanie remont świetlicy OSP w
Rybczewicach wraz z zakupem wyposażenia
(meble do aneksu kuchennego, stoły, krzesła,
sprzęt AGD, gabloty ścienne na sztandary i
puchary, wyposażenie do świetlicy). Powstanie
ogólnodostępna infrastruktura zaspakajająca
potrzeby społeczne, kulturalne i rekreacyjne, z
której korzystać będą mogli mieszkańcy gminy

406 226,00

284 358,20

2 499 500,00

1 999 600,00
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Zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej w
m. Bazar na łącznej długości 670 m. Z uwagi na
przebieg drogi przez głęboki wąwóz,
projektowana jest konstrukcja drogi z płyt
YOMB wraz ze ściekiem korytkowym. Zadanie
nie otrzymało dofinansowania.
Złożone do LUW zapotrzebowanie na środki
finansowe przeznaczone na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych obejmuje odbudowę
siedmiu odcinków dróg gminnych
zniszczonych w wyniku ulewnych deszczy:
- droga nr 105769L w m. Zygmuntów, o
długości 2590 mb,
- droga nr 105755L w m. Stryjno Kolonia, o
długości 1270 mb,
- droga nr 105756L w m. Stryjno Kolonia, o
długości 615 mb,
- droga nr 105754L w m. Stryjno Kolonia, o
długości 864,6 mb,
- droga nr 105773L w m. Bazar, o długości 785

mb,
- droga nr 105751L w m. Wygnanowice, o
długości 300 mb,
- droga nr 105779L w m. Stryjno Drugie, o
długości 1425 mb.
Komisja w sprawie weryfikacji szkód w
infrastrukturze komunalnej, powołana przez
Wojewodę Lubelskiego, potwierdziła
wystąpienie uszkodzeń na ww. drogach.
Zakwalifikowano uszkodzone drogi do
dofinansowania ze środków rezerwy celowej
budżetu państwa na przeciwdziałanie i
usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Realizacja poszczególnych zadań
uwarunkowana jest otrzymaniem promesy od
Ministra Administracji i Cyfryzacji

Przebudowa drogi gminnej
nr 105760L w miejscowości
Rybczewice Pierwsze

Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020

737 384,79

469 197,00

Kształtowanie przestrzeni
publicznej w gminie
Rybczewice poprzez
wykonanie tężni solankowej
oraz placu na zajęcia
artystyczne

Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020

520 517,55

331 205,00
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Konkurs, na który został złożony wniosek o
dofinansowanie, został anulowany.
W ramach inwestycji planowano przebudowę
drogi o łącznej długości 1596 mb, poprzez
wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
oraz poboczy wzdłuż drogi
Zadanie otrzymało dofinansowanie; trwa
procedura przetargowa mająca na celu wybór
Wykonawcy inwestycji.
Wykonana zostanie tężnia solankowa z
zadaszeniem (o wymiarach: długość do12,0 m,
szerokość do 7,0 m, wysokość do 8,0 m) wraz
z utwardzonym placem (do 380 m2)

Kompleksowa modernizacja
systemu zaopatrzenia w
wodę na terenie Gminy
Rybczewice poprzez
modernizację ujęcia wody i
pompowni w m. Bazar, ujęcia
wody w m. Rybczewice
Pierwsze oraz pompowni w
m. Stryjno Pierwsze gm.
Rybczewice

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Lubelskiego na lata 20142020

2 192 023,79

1 526 733,90

Zakup pierwszego
wyposażenia do sali
gimnastycznej w gminie
Rybczewice, powiat
świdnicki, województwo
lubelskie

Lubelski Urząd Wojewódzki,
dotacja z rezerwy budżetu
państwa

64 329,00

29 575,35

Utwardzenie istniejącej
nawierzchni drogi gminnej nr

Program rozwoju gminnej i
powiatowej infrastruktury

276 267,78

138 133,88
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przeznaczonym na zajęcia artystyczne na
terenie zabytkowego parku podworskiego w
m. Rybczewice Drugie. Efektem będzie
powstanie infrastruktury sprzyjającej ochronie
i poprawie zdrowia społeczności,
wypoczynkowi, rekreacji, wzrostowi
aktywności fizycznej na świeżym powietrzu,
integracji społecznej.
Projekt przeszedł ocenę formalną i został
skierowany do oceny merytorycznej. Efektem
realizacji inwestycji będzie kompleksowa
modernizacja czterech budynków ujęć wody i
pompowni w m. Bazar, Rybczewice Pierwsze i
Stryjno Pierwsze. Wymienione zostaną również
wyeksploatowane urządzenia na nowe.
Zwiększy się dostęp do wysokiej jakości
infrastruktury komunalnej oraz poprawi się
jakość wody pitnej na terenie Gminy.
Zadanie
otrzymało dotację. Do
sali
gimnastycznej przy ZSO w Rybczewicach
zakupiony i zamontowany został sprzęt
sportowy taki jak m.in.: drabinki gimnastyczne,
bramki, kosze, słupki i siatka do siatkówki,
materace (w tym do skoku wzwyż), piłki
lekarskie, sprzęt do lekkiej atletyki (skrzynie,
kozły, odskocznie), ławki gimnastyczne,
równoważnie,
bramki
przenośne,
bezprzewodowa tablica wyników.
Zadanie nie otrzymało dofinansowania. W
ramach inwestycji planowano remont drogi na

105757L płytami
betonowymi w miejscowości
Stryjno Pierwsze

drogowej na lata 2016-2019

odcinku 374 mb poprzez utwardzenie płytami
betonowymi i wykonanie poboczy.

Umocnienie dna wąwozów
oraz odprowadzenie wód
opadowych z wąwozów
lessowych w miejscowości
Rybczewice oraz Stryjno
Kolonia

Lubelski Urząd Wojewódzki
w ramach środków budżetu
państwa na zadania
związane z realizacją zadań
wojewódzkiego programu
likwidacji osuwisk i ochrony
wąwozów lessowych przed
erozją

598 254,94

478 000,00

Budowa trzech odcinków
chodników przy drodze
wojewódzkiej nr 837 w
miejscowości Rybczewice
Drugie

Zarząd Dróg Wojewódzkich

1 190 117,86

475 928,00
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Gmina złożyła do LUW dwa wnioski o
zaliczenie zadań do Wojewódzkiego programu
likwidacji osuwisk i ochrony wąwozów
lessowych przed erozją:
-Umocnienie dna wąwozu oraz
odprowadzenie wód opadowych z wąwozu
lessowego w ciągu drogi gminnej nr 105761L
w miejscowości Rybczewice od km 1+ 007,5 do
km 1+207,5;
-Umocnienie dna wąwozu oraz
odprowadzenie wód opadowych z wąwozu
lessowego w ciągu drogi gminnej nr 105784L
w miejscowości Stryjno Kolonia od km 0+ 300
do km 0+825.
Na realizację zadań Gmina otrzymała promesę
dofinansowania. W ramach inwestycji planuje
się wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych
typu IOMB
Gmina złożyła do ZDW wnioski o
dofinansowanie trzech odcinków chodników:
- Przebudowa ciągów pieszych w zakresie
budowy chodnika oraz dwóch zatok
autobusowych w m. Rybczewice od km
12+167,68 do km 13+000,00 w ciągu drogi
wojewódzkiej na 837;
- Budowa chodnika w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 837 na odcinku od km

12+961,76 do km 13+440,00 (strona lewa) w
m. Rybczewice Drugie;
- Budowa chodnika w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 837 na odcinku od km
11+420,00 do km 11+742,00 (strona lewa) w
m. Rybczewice Drugie.
ZDW nie planuje współfinansowania ww.
zadań w 2019 r. Wnioski zostaną złożone w
następnym roku do wpisania do budżetu ZDW
Przebudowa drogi w
zakresie wykonania zatoki
postojowej - parkingu w
ciągu drogi wojewódzkiej nr
837 Piaski-Żółkiewka-NieliszSitaniec od km 11+750,00 do
km 11+850,00 (strona lewa)
w m. Rybczewicach Drugich

Zarząd Dróg Wojewódzkich

148 720,60
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59 473,36

Gmina złożyła do ZDW wniosek o
dofinansowanie zadania dotyczącego budowy
zatoki postojowej przy ZSO w Rybczewicach
wraz z oświetleniem. W ramach inwestycji
planowana jest budowa oświetlonej zatoki z
miejscami parkingowymi równoległymi do
jezdni, przed budynkiem szkoły.
Zaprojektowano 12 miejsc postojowych.
ZDW nie planuje współfinansowania zadania
w 2019 r.

XIII. OPŁATY ZA WODE ORAZ CZYNSZE
Na podstawie Uchwały XXXII /161/2017 Rady Gminy Rybczewice z dnia 16 października 2017
r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków ustala się z tytułu dostawy wody kwotę 2,80 zł plus należny VAT za 1
m ³ wody, oraz miesięczną opłatę abonamentową w wysokości 1,15 zł plus należny VAT.
Na koniec 2018 roku było 1295 umów na przyłącza wodociągowe ,w tym 16 nowych .Opłata
za wodę naliczana jest dwa razy w roku, w miesiącu czerwcu i grudniu. Odczytów
wodomierzy dokonują pracownicy Urzędu Gminy. Wpłaty dokonane z tytułu opłaty za wodę
w roku 2018 wynosiły 317.090,61 zł.
Zaległości na koniec roku 2018 wynosiły 24.880,79 zł , z tego w roku 2019 w wyniku wezwań
do zapłaty wpłacono 21.526,57 zł , do zapłaty pozostało 3.354,22 zł.
Zgodnie z § 5 ust.1 pkt 3 oraz § 3 ust.2 Uchwały Rady Gminy Rybczewice Nr XXXIX/189/2010
z dnia 9 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad , sposobu i trybu umarzania ,
odraczania lub rozkładania na raty , na wniosek dłużników u których wystąpił ważny
interes publiczny , dwie osoby miały rozłożone zaległości na raty , które w wyznaczonych
terminach zostały spłacone tj.: 344,67 zł w trzech ratach i 426,62 w czterech ratach.
Na podstawie Uchwały Nr XXXIV/168/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok został
naliczony czynsz dzierżawny gminy. Zgodnie z zawartymi umowami i według obowiązującej
w dniu zapłaty ceny żyta ustalonej do wymiaru podatku rolnego , w terminach
przewidzianych dla płatności zobowiązań podatkowych rolników naliczono czynsz ośmiu
dzierżawcom w kwocie 4.106,00 zł. Zgodnie z powyższym wszyscy zapłacili. Zaległości nie
powstały.
Czynsz za wynajem mieszkań komunalnych płaci pięć osób. Naliczany jest miesięcznie i za rok
2018 wynosił 3623,64 zł. Zaległości za rok 2018 to kwota 46 zł. Zaległości z lat poprzednich ,
mimo wezwań do zapłaty i pozwów sądowych wynoszą 2.422,50 zł.
Czynsz dzierżawny za wynajem pięciu lokali za rok 2018 wynosił 36.315,07 zł. Zaległości na
koniec poprzedniego roku wynosiły 1.141,03 zł. Po wysłaniu wezwania do zapłaty kwota ta
została w tym roku wpłacona.
Czynsz za wynajem mieszkań w Domu Nauczyciela zgodnie z podpisanymi umowami najmu
płaci jedenaście osób . Naliczany jest miesięcznie. Za rok 2018 wynosił 54.690,84 zł i został
zapłacony w całości.
Dzierżawą za oczyszczalnię ścieków objętych jest 42 posesje w naszej gminie. Należna kwota
do zapłaty z tego tytułu to 3.099,60 zł. Zaległości na koniec poprzedniego roku to 114,70 zł.
Zaległości zostały wpłacone w bieżącym roku.
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XIV. PODATKI

- Ogólna liczba gospodarstw rolnych Gminy Rybczewice w 2018 roku wynosi 1.764 pozycje.
Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha
lub 1 ha przeliczeniowych, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby
fizycznej.
Podatek rolny naliczany był na podstawie podjętej Uchwały przez Radę Gminy Rybczewice
tj. Uchwała Nr XXXIV /168/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. gdzie przyjęto stawkę do
naliczania podatku rolnego na 2018 rok, 48,00 zł za 1 dt żyta. Czyli 2,5 dt x 48,00 zł = 120,00
zł. jest to kwota przyjęta do naliczenia podatku rolnego w 2018r. za 1 ha przeliczeniowy.
Powierzchniowo gospodarstwa rolne Gminy Rybczewice, przedstawiają się w sposób
następujący tj.
1. od 1 ha do 1,9999 ha

- 582 szt.

2. od 2 ha do 9,9999 ha

- 1.034 szt.

3. od 10 ha do powyżej

- 1.764 szt.

- Ogólna liczba złożonych Wniosków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w I i II półroczu 2018 roku wynosi 876
sztuk co stanowi ogólną kwotę zwrotu 472.706,61 złotych (czterysta siedemdziesiąt dwa
tysiące siedemset sześć złotych 61/100 groszy). Cała ta kwota została wypłacona rolnikom w
2018 roku tj.
w I półroczu 2018 roku wpłynęło 476 Wnioski, na które zostały wydane Decyzje zwrotu w
kwocie 292.853,47 złote (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt trzy
złote 47/100 groszy).
w II półroczu 2018 roku wpłynęło 400 wnioski, na które zostały wydane decyzje zwrotu w
kwocie 179.853,14 złote (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote
14/100 groszy).
Zwrot podatku akcyzowego został naliczony na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 roku
o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej
( Dz. U. z 2015 r. poz. 1340 oraz z 2018 r. poz. 2244 i 2247 ) , zwanej dalej ustawą
.
Sposób naliczania zwrotu podatku akcyzowego dla rolników przedstawia się w sposób
następujący tj.
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1 ha użytków rolnych x 86 litry paliwa x 1 złoty = 86 złotych, jest to kwota zwrotu dla rolnika.
Termin składania Wniosków: od 1 lutego do ostatniego dnia lutego; od dnia 1 sierpnia do
dnia 31 sierpnia.
- Ogólna liczba złożonych Wniosków w sprawie przyznania zwolnienia i ulgi w podatku
rolnym z tytułu nabycia gruntów rolnych w celu powiększenia istniejącego gospodarstwa
rolnego lub utworzenia nowego wynosi 51 szt.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 ustawy o podatku rolnym z tytułu zakupu użytków
rolnych w celu powiększenia gospodarstwa rolnego (zakup musi być od osoby obcej)
przysługuje zwolnienie przez okres 5 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów. Po tym okresie przysługuje ulga w
podatku rolnym, polegająca na obniżeniu podatku w pierwszym roku 0 75% i w drugim o
50% - ust. tegoż artykułu.
Organ podatkowy przyznał zwolnienie i ulgę w podatku rolnym, ponieważ stan faktyczny i
prawny nie budził wątpliwości i odpowiadał normie prawnej, która nakazuje przyznać
zwolnienie i ulgę.
W świetle art. 13d. ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym zwolnienia
i ulgi podatkowe udzielane na wniosek podatnika stosuje się od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.
Ponadto powyższa pomoc stanowi pomoc de mini mis w rolnictwie na podstawie
Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de mini
mis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE l 352 z 24.12.2013).
Z przedłożonych formularzy informacji przedstawionych przy ubieganiu się pomoc de
minimis w rolnictwie oraz oświadczeniach o pomocy de minimis w rolnictwie wynika, iż
udzielona pomoc nie przekroczyła stosowanych limitów i w związku z tym zostało wydanych
51 Decyzji dot. zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów rolnych oraz tyle
samo zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
- Organ podatkowy wydał również 537 sztuk zaświadczenie o stanie majątkowym –
zaświadczenia wydaje się na wniosek podatnika, który jest złożony pisemnie przez
wnioskodawcę.
Zaświadczenia o stanie majątkowym podlegają opłacie skarbowej lub są z niej zwolnione.
Podlegające opłacie: Zaświadczenie – 17,00 złotych.
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Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn.
zm.)
2. Ustawa i opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r (Dz. U. z 2016 poz. 1827).
- Organ podatkowy w 2018 roku dokonał 408 zmian geodezyjnych na podstawie ewidencji
gruntów i budynków oraz gleboznawczą klasyfikacją gruntów prowadzoną przez Starostwo
Powiatowe
w Świdniku Wydział Geodezji i Kartografii. Właściciele i osoby władające
mają obowiązek zgłosić w ewidencji geodezyjnej zmiany danych objętych ewidencją gruntów
i budynków, w terminie 30 dni , licząc od dnia powstania tych zmian. Z kolei operat
ewidencyjny aktualizuje się niezwłocznie i przesyła informację o zmianach w danych
ewidencyjnych mających znaczenie dla wymiaru podatków.
Zawiadomienie takie zawiera m. in. oznaczenie dokumentu, który był podstawą do zmiany ,
oraz datę wprowadzenia zmiany czy oznaczenie odpowiednich jednostek rejestrowych
gruntów , budynków oraz lokali oraz pozycji kartotek budynków i lokali , w których nastąpiły
zmiany , jak również zestawienie odpowiednich danych ewidencyjnych przed zmianą i po
zmianie. Datą zmiany treści ewidencji jest zatem data określona w zawiadomieniu Starostwa,
i dopiero z tą datą dokonywane są zmiany geodezyjne.
Dane zwarte w ewidencji gruntów i budynków stanowią podstawową informację dla
organów podatkowych, ponieważ są podstawą ustalenia wymiaru podatków.
Zmiany geodezyjne z podatku rolnego w poszczególnych miejscowościach przedstawiają się
następująco:
1. Bazar

15 szt.

2. Choiny, Felin

13 szt.

3. Częstoborowice

49 szt.

5. Izdebno

30 szt.

6. Izdebno Kolonia

13 szt.

7. Pilaszkowice Pierwsze

31 szt.

8. Pilaszkowice Drugie

62 szt.

9. Rybczewice Pierwsze

26 szt.

10. Rybczewice Drugie

33 szt.

11. Stryjno Pierwsze

43 szt.
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12. Stryjno Drugie

23 szt.

13. Stryjno Kolonia

26 szt.

14. Wygnanowice

24 szt.

15. Zygmuntów

20 szt.

Wymiar podatków – Osoby prawne
-ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych,
- ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym,
- ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym,
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa,
- uchwała Nr XXXIV/170/2017 Rady Gminy Rybczewice w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Rybczewice na rok
2018,
- uchwała Nr XXXIV/168/2017r. Rady Gminy Rybczewice z dnia 26 listopada 2017r. w sprawie
obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018r.,
- uchwała Nr XXXIV/171/17 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie
wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rybczewice,
- uchwała Nr XI/65/2011 Rady Gminy Rybczewice z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie
zwolnień od podatku leśnego.

W zakresie powszechności opodatkowania osób prawnych złożonych zostało 59
deklaracji na podatek od nieruchomości, 71 deklaracji na podatek rolny oraz 152 deklaracje
na podatek leśny.
Z tytułu w/w podatków w 2018r. wpłynęło 348 436zł., w tym: na podatek od nieruchomości
334 453zł., na podatek rolny 4 380zł. oraz na podatek leśny 9 603zł.
Zaległości na koniec 2018r. wyniosły 3 494zł., w tym podatek od nieruchomości 3 309zł,
podatek rolny 185zł.
Wierzytelności z tytułu podatku od nieruchomości w ramach postępowania upadłościowego
zostały zgłoszone do sądu.
wymiar podatku od środków transportowych- Osoby fizyczne
- ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych,
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- uchwała Nr XXXIV/169/2017 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie
określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących
na terenie Gminy Rybczewice na rok 2018r.,
- uchwała Nr II/17/2014 z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od środków
transportowych.

W zakresie powszechności opodatkowania osób fizycznych podatkiem od środków
transportowych złożonych zostało 30 deklaracji na podatek od środków transportowych i
wydano 1 decyzję określającą wymiar podatku od środków transportowych na 2018r. Z
tytułu w/w podatku wpłynęło 29 581,10zł. Zaległości na koniec 2018r. wyniosły 12 097,28zł.
Wystawionych zostało 6 upomnień oraz 1 tytuł wykonawczy.
księgowość podatkowa – Osoby fizyczne i prawne
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
- ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości,
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa,
- ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie naliczania
odsetek
za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej a także z zakresu informacji, które muszą
być zawarte w rachunkach,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie postępowania
wierzycieli należności pieniężnych,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów
tytułów
wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej.

Z tytułu podatków – osoby fizyczne w 2018r. wpłynęło 1 234 074,62zł., w tym: na podatek
rolny wpłynęło 1 166 841,38zł., z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego wpłynęło
5 470,93zł., z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęło 61 761,31zł.

Zaległości na koniec 2018r. z tytułu w/w podatków wyniosły 184 971,47zł. Wystawionych
zostało 316 upomnień oraz 126 tytułów wykonawczych.
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W 2018r. zostało wydanych 14 decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, 2
decyzje w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowych oraz 1 decyzję w sprawie
odroczenia terminu płatności zaległości podatkowych.
Został złożony w sądzie 1 wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.
zaświadczenia w sprawach podatkowych.
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa
W 2018r. wydanych zostało 218 zaświadczeń w sprawach podatkowych.
pomocy publiczna
- ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej.
- rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,
- rozporządzenie Komisji (UE) 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze
rolnym.
W 2018r. zostało przekazanych do Ministerstwa Rolnictwa za pomocą aplikacji SHRIMP 970
decyzji dotyczących udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie.
XV. PODZIAŁY NIERUCHOMOSCI KOMUNALIZACJA
Rozgraniczenia
Podstawa prawna- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
( Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 )
Podstawa prawna - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663 )

Lp.

Nr działki

Miejscowość

Uwagi

1

413

Wygnanowice

2

440/2

Pilaszkowice Pierwsze

3

1113

Bazar

4

975

Częstoborowice

Postępowanie w
toku
Postępowanie
zakończone
Postępowanie
zakończone
Wykonawca robót
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geodezyjnych
zrezygnował
z
podpisania umowy
Komunalizacja
Podstawa prawna- art. 7 ust.1 pkt 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r.Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.)
Podstawa prawna- art. 8 ust. 1 w związku z art. 1 i 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r.
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 703 z późn. zm.)
L.p.

Nr
działki

Miejscowość

Pow. w ha

Suma
powierzchni
w ha

1

312

Bazar

0,02

Udział Gminy
Rybczewice we
własności
1/1

2
3
4
5
6

353
381
397
422
426

Bazar
Bazar
Bazar
Bazar
Bazar

0,04
0,15
0,02
0,01
0,08

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

Uwagi

Postępowanie
w toku
j. w.
j. w.
j. w.
j. w.
j. w.

Razem: 0,32

5

---------

Choiny

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

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

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

6

388

Częstoborowice

1,29

1/1

7
8
9
10
11
12
13

501
787
788
1440
1461
1946
975

Częstoborowice
Częstoborowice
Częstoborowice
Częstoborowice
Częstoborowice
Częstoborowice
Częstoborowice

0,11
4,09
0,80
0,34
0,22
0,08
6,87

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

14

2542

Częstoborowice

1,72

1/1
Razem: 15,52

15

---------

Izdebno

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

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

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

16

---------

Izdebno Kolonia

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

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

-----------------------
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Postępowanie
w toku
j. w.
j. w.
j. w.
j. w.
j. w.
j. w.
Postępowanie
zakończone
j.w.

17

469

18

493

Pilaszkowice
Pierwsze
Pilaszkowice
Pierwsze

0,79

1/1

0,15

1/1

Postępowanie
w toku
j.w.

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

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

Razem: 0,94

19

---------

20

841/1

21
22
23
24
25
26

841/3
841/4
841/5
841/6
1636
2129/1
4
2129/2
0
2129/2
1
2129/2
2
2129/2
3
2129/2
4
2129/2
5
2661
2542

27
28
29
30
31
32
33
34

Pilaszkowice
Drugie
Rybczewice

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

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

0,31

1/1

Rybczewice
Rybczewice
Rybczewice
Rybczewice
Rybczewice
Rybczewice

0,53
0,09
0,02
0,01
0,25
1,87

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

Postępowanie
zakończone
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.

Rybczewice

0,75

1/1

j.w.

Rybczewice

0,42

1/1

j.w.

Rybczewice

0,07

1/1

j.w.

Rybczewice

0,02

1/1

j.w.

Rybczewice

0,48

1/1

j.w.

Rybczewice

1,05

1/1

j.w.

Rybczewice
Rybczewice

0,19
1,72

1/1
1/1

j.w.
j.w.

Razem: 7,78

35

---------

Stryjno
Pierwsze

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

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

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

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

36

---------

Stryjno Drugie

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

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

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

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

37

---------

Stryjno Kolonia

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

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

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

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

38

---------

Zygmuntów

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

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

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

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

54

Łączna suma powierzchni wszystkich komunalizowanych gruntów ujętych w wykazie, wynosi
24,56 ha.
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XVI. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro
Lp.

Nazwa zamówienia

1

Modernizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice
poprzez budowę zbiornika wód popłucznych z filtrów
odżelaziaczy, montaż systemu OZE i instalacji
monitorujących pracę ujęć wody

Kwota brutto zł
najkorzystniejszej
oferty

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

Zamówienie podzielone na trzy części:
I część zamówienia - zbiornik infiltrująco-odparowujący
wód popłucznych,
II część zamówienia - monitoring stacji wodociągowych,
III część zamówienia – instalacje fotowoltaiczne.

Rozstrzygnięty/Unieważniony

Unieważniony
W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone
oferty przekraczające możliwości finansowe
zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia odpowiednią kwotę:
I część zamówienia: 65 188,79 zł,
Kwoty ofertowe:
1) 129 513,27 zł
2) 86 870,00 zł
II część zamówienia 825 015,67,
III część zamówienia: 122 728,82
Kwoty ofertowe:
1) 179 764,50 zł

2

Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego
w miejscowości Rybczewice Drugie
-------------
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Unieważniony
W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone
oferty przekraczające możliwości finansowe
zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia odpowiednią kwotę:

3

Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego
w miejscowości Rybczewice Drugie
----------------

4

5

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie
gminy Rybczewice
- dostawa i montaż ogniw fotowoltaicznych

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie
gminy Rybczewice

960 202,35 zł.
Pięciu wykonawców złożyło oferty:
I wykonawca 2 051 215,75 zł
II wykonawca 1 408 202,40 zł
III wykonawca 1 468 497,00 zł
IV wykonawca 1 285 350,00 zł
V wykonawca 1 349 000,00 zł
Unieważniony
W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone
oferty przekraczające możliwości finansowe
zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia odpowiednią kwotę:
960 202,35 zł.
Trzech wykonawców złożyło oferty:
I wykonawca 1 358 357,88 zł
II wykonawca 1 353 000,00 zł
III wykonawca 1 783 500,00 zł
Rozstrzygnięty

129 600,00 zł

Zadanie I :
2 312 712,00 zł
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Kwoty ofertowe:
1) 146 397,00 zł,
2) 56 763,00 zł - rezygnacja Wykonawcy
z podpisania umowy z powodu błędnie obliczonej
ceny,
3) 156 842,00 zł,
4) 129 600,00 zł,
5) 187 000,00 zł
Rozstrzygnięty I, II, III zadanie

6

Zamówienie podzielone na cztery zadania:
Zadanie 1 –dostawa i montaż kolektorów słonecznych,
Zadanie 2 –dostawa i montaż pomp ciepła
powietrze/woda
Zadanie3–dostawa i montaż kotłów na biomasę,
Zadanie nr 4 –dostawa i montaż ogniw fotowoltaicznych
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie
gminy Rybczewice
Zamówienie podzielone na pięć zadań:
Zadanie 1 –dostawa i montaż kolektorów słonecznych,
Zadanie 2 –dostawa i montaż pomp ciepła
powietrze/woda
zadanie 3 –dostawa i montaż pomp ciepła
geotermalnych
Zadanie 4–dostawa i montaż kotłów na biomasę,
Zadanie nr 5 –dostawa i montaż ogniw fotowoltaicznych

Zadanie II :
75 060, 00złZ

Unieważniony, IV zadanie
Wykonawca został wybrany – zrezygnował
z podpisania umowy

Zadanie III:
126 900,00 zł
Rozstrzygnięty III zadanie
Zadanie III
130 860.00 zł

Unieważniony I, II, IV, V zadanie
W przedmiotowym postępowaniu w zadaniach I,
II, IV, V zostały złożone oferty przekraczające
możliwości finansowe Zamawiającego, który
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia odpowiednio kwoty:
na zadanie I: 2 131 862,21 zł,
Kwoty ofertowe:
1) 2 396 412, 00 zł,
2) 2 364 937,56 zł,
Na zadanie II: 51 453,09 zł,
Kwoty ofertowe:
1) 77 446,80 zł,
2) 66 635,00 zł,
Na zadanie IV: 85 188,62 zł,
Kwoty ofertowe:
1) 96 018,48 zł,
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7
8

9

Termomodernizacja wielorodzinnego budynku
mieszkalnego Dom Nauczyciela w gminie Rybczewice
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów
rolnych nr 105759L nr ew. 2537 od km 0+000,00 do km
0+970,00 o długości 970 mb w miejscowości
Rybczewice Drugie gm. Rybczewice

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych na terenie Gminy Rybczewice

1 042 000,00 zł

na zadanie V: 130 201,02 zł,
Kwoty ofertowe:
1) 208 435,70 zł
Rozstrzygnięty
Rozstrzygnięty

425 499,93 zł

Kwoty ofertowe:
1) 425 499,93 zł,
2) 614 773,93 zł,
3) 427 098,50 zł,
4) 655 135,71 zł
Rozstrzygnięty

504 889,92 zł
Kwoty ofertowe:
1) 504 889,92 zł

Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro
Lp.

Nazwa zamówienia

1.

Zakup kartridży do urządzenia Ricoh MP C2011, Ricoh
MP C2051, tonerów do urządzeń Xerox Phaser 3250,
Brother MFC-8880 DN, HP LaserJet 1160, HP LaserJet P
2055, HP LaserJet 1320, HP LaserJet 1200 series,
LaserJet P2015 dn, HP LaserJet P 1606 DN, HP LaserJet
1160, HP LaserJet P2035, zakup bębna do Panasonic KX-

Kwota brutto zł
najkorzystniejszej oferty

Rozstrzygnięty/Unieważniony
Rozstrzygnięty

8 446,41 zł
Kwoty ofertowe:
1) 8 446,41 zł
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2.

3.

4.

FL613, odbiór zużytych, dostarczenie do siedziby
zamawiającego na koszt dostawcy
Sukcesywna dostawa kruszywa łamanego
dolomitowego z przeznaczeniem na remonty dróg na
terenie Gminy Rybczewice w 2018 r.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej
dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi
gminnej dojazdowej do gruntów rolnych nr 105759L nr
ew. 2537 od km 0+000,00 do km 0+970,00 o długości
970 mb w miejscowości Rybczewice Drugie gm.
Rybczewice

Dostawa Karasia złocistego o wymiarach 25-35 cm w
ilości 1000 kg w 2018 roku

Rozstrzygnięty
48 216,00 zł
Kwoty ofertowe:
1) 55 104,00 zł,
2) 59 040,00 zł,
3) 51 414,00 zł,
4) 54 612, 00 zł,
5) 55 418,88 zł,
6) 48 216,00 zł,
7) 62 070,72 zł,
8) 51 025,32 zł
Rozstrzygnięty
3 300,00 zł
Kwoty ofertowe:
1) 5 904,00 zł,
2) 5 535,00 zł,
3) 7 380,00 zł,
4) 4 451,37 zł,
5) 3 300,00 zł
Unieważniony
----------------Nie wpłynęła żadna oferta

5.

Sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej
dotyczącej zadania pn.”Przebudowa drogi gminnej nr
105773L nr ew. 1050 w miejscowości Bazar gm.
Rybczewice km od 0+000,00 do km0+335,00 oraz od km
0+455,00 do km 0+790,00”

Rozstrzygnięty
8 900,00 zł
Ceny ofertowe:
1) 8 900,00 zł,
2) 9 600,00 zł,
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3) 20 910,00 zł,
4) 22 140,00 zł,
6.

7.

Remont mostu na rzece Giełczew w miejscowości
Pilaszkowice Pierwsze

Dostawa Karasia złocistego w ilości 1000 kg w 2018 roku

54 243,00 zł

Rozstrzygnięty

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

Ceny ofertowe:
1) 54 240,00 zł
Unieważniony
Nie wpłynęła żadna oferta

8.

Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy
Rybczewice w 2018 r

Rozstrzygnięty
3 957,12 zł
Ceny ofertowe:
1) 6 825,60 zł,
2) 6 912,00 zł,
3) 3 975,12 zł,

9.

Zlecenie dokonywania okresowych przeglądów i
kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych
(przeglądy jednoroczne i pięcioletnie) wraz z
prowadzeniem Książek Obiektu Budowlanego zgodnie z
postanowieniami art. 62 Prawa budowlanego

Rozstrzygnięty
Cena jednoroczna3 600,00 zł
Cena pięcioletnia –
5 500,00 zł
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Cena ofertowa:
Zadanie I
1) 3600,00 zł
2) 4 895,40 zł
3) 22 632,00 zł
4) 7 000,00 zł
5) 5 990,00 zł
6) 7 539,90 zł
7) 27 429,00 zł
8) 9 840,00 zł

9) 11 316,00 zł
10) 4 920,00 zł

10.

11.

12.

13.

Wykonanie dokumentacji projektowej pod nazwą
„Przebudowa drogi gminnej nr 105760L na działkach nr
ew. 2544, 2545, 841/1, 841/5, 841/6, 1115/1, 2555 w
miejscowości Rybczewice Pierwsze, gmina Rybczewice”
Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwą
”Przebudowa drogi gminnej nr 105760L na działkach nr
ew. 2544, 2545, 841/1, 841/5, 841/6, 1115/1, 2555 w
miejscowości Rybczewice Pierwsze, gmina Rybczewice”
Obsługa cateringowa imprezy plenerowej „Dożynki
Gminy Rybczewice- Święto chleba”

II zadanie:
1) 5 550,00 zł
2) 15 596,40 zł
3) 48 216,00 zł
4) 12 600,00 zł
5) 10 320,00 zł
6) 13 505,40 zł
7) 55 842,00 zł
8) 12 300,00 zł
9) 16 236,00 zł
10) 7 380,00 zł
Unieważniony
-----------------Nie wpłynęła żadna oferta
Rozstrzygnięty
20 000,00 zł
Cena ofertowa:
1) 20 000,00 zł
2) 30 790,00 zł
Rozstrzygnięty
65,00 zł - cena za osobę
Cena ofertowa:
1) 65,00 zł,
2) 89,00 zł,
3) 80,00 zł
Rozstrzygnięty

Organizacja imprezy plenerowej „Dożynki Gminy
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Rybczewice- Święto chleba”

14 000,00 zł
Cena ofertowa:
1) 26 570,00 zł,
2) 14 000,00 zł,

14.

15.

16.

17.

18.

Zakup i dostawa wraz z montażem wyposażenia
sportowego do Sali gimnastycznej w m. Rybczewice
Drugie

Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Rybczewicach w roku szkolnym 2018/2019

Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy
Rybczewice w sezonie zima 2016-2017- III części

Dostawa karpia o wymiarach 30-35 cm w ilości 2000 kg
w 2018 roku

Założenie pełnej ewidencji dróg gminnych, opracowanie
książek dróg gminnych oraz wykonanie rocznych i

Unieważniony
59 150,70 zł
Wykonawca nie wykonał zamówienia
Cena ofertowa:
1) 59 167,31 zł,
2) 59 150,70 zł
3) 69 864,00 zł
Rozstrzygnięty
100 498,13 zł
Ceny ofertowe:
1) 85 069,43 zł - wykonawca nie spełnił
warunków Zamawiającego
2) 100 498,13 zł
Unieważniony
-------------------Nie wpłynęła żadna oferta
Ogłoszony drugi raz dodać
Rozstrzygnięty
22 000,00 zł
Ceny ofertowe:
1) 22 000,00 zł.
Rozstrzygnięty
12 300,00 zł
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19.

20.

pięcioletnich przeglądów technicznych dróg i obiektów
mostowych na terenie gminy Rybczewice

Cena ofertowa:
1) 17 958,00 zł,
2) 51 200,00 zł,
3) 19 335,60 zł,
4) 24 108,00 zł,
5) 27 060,00 zł,
6) 25 707,00 zł,
7) 14 900,00 zł,
8) 31 488,00 zł,
9) 51 168,25 zł,
10) 69 888,60 zł,
11) 12 300,00 zł.

Dostawa i montaż regałów metalowych stacjonarnych –
na potrzeby wyposażenia archiwum zakładowego
prowadzonego przez Gminę Rybczewice

Rozstrzygnięty

Doposażenie jednostek OSP w niezbędny sprzęt do
ratowania życia z terenu gminy Rybczewice”

5 100,00 zł
Ceny ofertowe:
1) 7 879,38 zł,
2) 5 100,00 zł,
3) 12 300,00 zł,
4) 11 070,00 zł,
Rozstrzygnięty
I zadanie 17 460,00 zł
II zadanie 16 176,00 zł

Ceny ofertowe:
I zadanie:
1) 16 902,00 zł
2) 17 460,00 zł
II zadanie:
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21.

22.

23.

24.

25

26

Zakup i dostawa wraz z montażem wyposażenia
sportowego do Sali gimnastycznej w m. Rybczewice
Drugie

Dostawa miału węglowego wraz z transportem i
rozładunkiem na sezon grzewczy 2018/2019

Dostawa pelletu drzewnego wraz z transportem i
rozładunkiem na sezon grzewczy 2018/2019

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
nad realizacją robót budowlanych: „Termomodernizacja
wielorodzinnego budynku mieszkalnego Dom
Nauczyciela w gminie Rybczewice

Wykonanie usługi na wycenę nieruchomości oraz
lokalowej na sprzedaż

Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w
wodę na terenie Gminy Rybczewice poprzez
modernizację ujęcia wody i pompowni w m. Bazar,
ujęcia wody w m. Rybczewice Pierwsze oraz pompowni
w m. Stryjno Pierwsze gm. Rybczewice

1) 16 176,00 zł
Rozstrzygnięty
64 329,00 zł
Ceny ofertowe:
1) 64 329,00 zł,
2) 95 940 zł,
Rozstrzygnięty
29 520,00 zł
Cena ofertowa:
29 520,00 zł
Rozstrzygnięty
44 034,00 zł
Cena ofertowa:
1) 44 043,00 zł
Rozstrzygnięty
11 070,00
Ceny ofertowe:
1) 11 070,00 zł
2) 22 140,00 zł
3) 23 985,00 zł
4) 28 899,99 zł
Rozstrzygnięty
8 364,00 zł
Cena ofertowa:
1) 8 364,00 zł
Rozstrzygnięty
55 000,00 zł
Ceny ofertowe:
1) 121 770,00zł
2) 83 640,00 zł
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3) 55 000,00 zł
4) 38 852,68 zł – wykonawca zrezygnował
z podpisania umowy ze względu na
niedoszacowanie zamówienia, zawarto
umowę z kolejną najkorzystniejszą
ofertą.
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XVII. PLANOWANIE PRZESTRZENNE I OCHRONA ŚRODOWISKA
- wydano 50 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 22 dla zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej w większości stanowiącej uzupełnienie zabudowy zagrodowej, 14 dla
budynków gospodarczych uzupełniających zabudowę zagrodową, 10 dla obiektów
infrastruktury technicznej regulujących gospodarkę ściekową, 4 dla zmiany sposobu
użytkowania budynków;
- wydano 9 decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego, przy czym 4 decyzje
dotyczyły celu publicznego realizowanego przez Gminę Rybczewice tj:


kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy
Rybczewice poprzez modernizację ujęcia wody i pompowni w m. Bazar, ujęcia wody
w m. Rybczewice Pierwsze oraz pompowni w m. Stryjno Pierwsze,
 przebudowa drogi gminnej nr 105754L na działce nr ewidencyjny 1017, od km
0+000,00 do km 0+870,00 o długości 870 mb w miejscowości Stryjno Kolonia,
 wykonanie tężni solankowej z utwardzonym placem przeznaczonym na zajęcia
artystyczne w miejscowości Rybczewice Drugie,
 przebudowa drogi gminnej dojazdowej nr 105760L na działkach nr ew. 2544, 841/1,
1115/1, 2555 o długości 1596 mb w miejscowości Rybczewice Pierwsze;
3 decyzje dotyczyły budowy oraz przebudowy linii elektroenergetycznych SN i nN
w miejscowościach Pilaszkowice Pierwsze, Zygmuntów, Wygnanowice, Rybczewice
Drugie;
1 decyzja dotyczyła budowy obiektu infrastruktury technicznej z zakresu łączności
publicznej;
- wydano również 1 decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie wydania warunków
zabudowy oraz 1 decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego ze względu na cofnięcie wniosku przez inwestora skutkujące
bezprzedmiotowością postępowania;
- wydano 120 zaświadczeń o przeznaczeniu działek;
- utworzono elektroniczną ewidencję zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe
i przydomowych oczyszczalni ścieków;
- przyjęto 3 zgłoszenia rozpoczęcia eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków
o wydajności nieprzekraczającej 5 m3 na dobę w ramach zwykłego korzystania z wód;
- na podstawie zgłoszenia złożonego przez Gminę Rybczewice w Starostwie Powiatowym
w Świdniku, została wykonana rozbiórka pomnika znajdującego się na działce nr. ew. 786/11,
położonej w Rybczewicach Drugich;
- wykonano kartę informacyjną przedsięwzięcia, na potrzeby złożenia wniosku o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
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Środowiska w Lublinie, dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej nr
105760L na działkach nr ew. 2544, 841/1, 1115/1, 2555 o długości 1596 mb w miejscowości
Rybczewice Pierwsze.

XVIII. OPIEKA NAD ZWIERZETAMI I WYCINKA DRZEW

- w 2018 roku oddano 8 psów bezdomnych do schroniska ,poniesione koszty w 2018 roku na
zadania dotyczące opieki nad zwierzętami bezdomnymi wynoszą – 13 881,89 zł.
- Liczba złożonych wniosków przez gminę na wycinkę drzew – 5
( liczba drzew wnioskowanych do wycinki 97 szt. )
- Liczba wydanych decyzji na wycinkę drzew podmiotom z poza terenu gminy – 3
( liczba drzew przeznaczonych do wycinki 31 szt. )
- Liczba wydanych zezwoleń na wycinkę drzew właścicielom indywidualnym – 48

XIX. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE I DŁUŻNICY ALIMENTACYJNI

Świadczenie wychowawcze jest realizowane z rządowego programu „Rodzina 500+”. Jest to
program finansowany ze środków budżetu państwa. Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w
wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2018 r. poz. 2134) świadczenie wychowawcze w kwocie 500,00
zł miesięcznie przysługuje na pierwsze dziecko (najstarsze dziecko w rodzinie do ukończenia
przez nie 18-go roku życia) jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza
800,00 zł netto. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie
wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
nie przekracza 1200,00 zł netto. Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko w
wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje niezależnie od dochodu.
Rządowy program „Rodzina 500+” w Gminie Rybczewice:
1. Od 01.04.2016 r. do 31.12.2016 r.
 liczba dzieci - 343 (liczba świadczeń - 3085)
 liczba rodzin – 201
 kwota wypłaconych świadczeń – 1.542 174,50 zł
2. Od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.


liczba dzieci - 359 (liczba świadczeń - 4307)

68




liczba rodzin – 229
kwota wypłaconych świadczeń – 2.153 246,90 zł

3. Od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.




liczba dzieci - 349 (liczba świadczeń - 4183)
liczba rodzin – 222
kwota wypłaconych świadczeń – 2.091 306,90 zł

4. Od 01.01.2019 r. do 30.04.2019 r.




liczba dzieci - 326 (liczba świadczeń - 1303)
liczba rodzin – 209
kwota wypłaconych świadczeń - 651 405,00 zł

W 2018 roku wypłacono o 61 940,00 zł mniej świadczeń w stosunku do roku
ubiegłego, to jest o 2,9 % mniej niż w roku poprzednim. Spowodowane to jest przede
wszystkim wzrostem wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego. Przeciętny dochód z pracy w
indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, który był brany pod uwagę
przy rozpatrywaniu wniosków na okres świadczeniowy 2017/2018 (dochód za rok 2016)
zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn. 22 września 2017
r. na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. 2017 r.
poz. 1892) wynosił 2577,00 zł (co miesięcznie daje kwotę 214,75 zł). Natomiast przeciętny
dochód z 1 ha przeliczeniowego za rok 2017 wynosi 3399,00 zł (283,25 zł miesięcznie).
Dochód za 1 ha przeliczeniowy wzrósł o 822,00 zł, co w 2018 roku podczas rozpatrywania
wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko na okres
świadczeniowy 2018/2019 dość często prowadziło do przekroczenia kryterium dochodowego
i skutkowało odmową przyznania świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.
Rządowy Program „Dobry Start” funkcjonujący od 1 czerwca 2018 roku na mocy
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków
realizacji rządowego programu „Dobry start” jest to jednorazowe świadczenie przysługujące
raz w roku w kwocie 300, 00 złotych na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20
roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie
24 roku życia. Świadczenie to jest niezależne od posiadanego dochodu. W Gminie
Rybczewice złożono 249 wniosków o przyznanie świadczenia dobry start - przyznano i
wypłacono 377 świadczeń na kwotę 113 100,00 złotych.
Urząd Gminy Rybczewice jako organ właściwy dłużnika prowadzi postępowania wobec
wszystkich dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie gminy, mające na celu
wyjaśnienie przyczyn niewywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego oraz zwiększenie
skuteczności egzekucji alimentów. Egzekucję zobowiązań powstałych z tytułu funduszu
alimentacyjnego prowadzą Komornicy Sądowi (jako podmioty uprawnione). Zadaniem
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samorządu jest przekazywanie Komornikom informacji oraz podjęcie działań, mających na
celu poprawę skuteczności egzekucji alimentów.




Liczba dłużników alimentacyjnych: 29
Kwota zaległości dłużników na dzień 31.12.2018 r.: - 1.424 676,59 zł
Kwota odzyskanych należności z tytułu wypłacania świadczeń z funduszu
alimentacyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. 2018 r. poz.554) na dzień 31.12.2018 r.: 148 276,34 zł

XX STYPENDIA SZKOLNE

Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ( stypendium
szkolne, zasiłek szkolny) zostały wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do
edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji uczniom znajdującym
się w trudnej sytuacji życiowej.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji
materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w
rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba,
wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie
losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania
się
o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł na osobę w rodzinie oraz 701 zł
dla osoby samotnie gospodarującej ( art.8 ust.1 pkt1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej)
Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10
miesięcy w danym roku szkolnym oraz w wysokości nie niższej niż 80 % kwoty, o której
mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych ( kwota zasiłku rodzinnego na
dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia) i nie może przekraczać 200 % tej
kwoty.
Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Rybczewice.
W roku 2018- 45 uczniów na podstawie decyzji administracyjnej otrzymało pomoc
materialną
o charakterze socjalnym tzn. stypendium szkolne.
Wydatki z tego tytułu są zadaniem własnym gminy i w roku 2018 wyniosły 38 564 zł.
Na dofinansowanie zadania z dotacji celowej gmina otrzymała z budżetu państwa 30 851 zł,
wkład własny gminy Rybczewice wyniósł 7 713 zł.
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XX. STYPENDIUM I NAGRODA WÓJTA
Zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 21 marca 2016 r. w celu uhonorowania zdolnych dzieci i
młodzieży, sportowców oraz lokalnych twórców i działaczy społecznych wprowadzono
stypendium i nagrodę Wójta Gminy.
W 2018 r. przyznano 15 stypendiów dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Rybczewicach dla 7 uczniów Gimnazjum i 8 uczniów Szkoły Podstawowej. Stypendium
przyznawane jest w formie pieniężnej za spełnienie łącznie następujących kryteriów:
1. Wzorowe zachowanie, ustalone w wyniku rocznej klasyfikacji,
2. Wysokie wyniki w nauce ( średnia ocen z obowiązkowych przedmiotów co najmniej 5
i/lub osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, artystycznych lub zawodach
sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim)
XXI. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI I MŁODOCIANI PRACOWNICY

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w Gminie Rybczewice w 2018 r. opierała się na
rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie . Udzielono wsparcia finansowego wraz z udzieleniem dotacji dla 3
podmiotów.
Nazwa zadania

Nazwa organizacji

Gminny
Ludowy
Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i Sportowy Victoria
dorosłych w piłce nożnej oraz udział we
współzawodnictwie sportowym

Turniej tenisa
otwarcie Sali
Rybczewice

Przyznana
kwota dotacji
Klub 35 000,00 zł

Stowarzyszenie wspierania 2 000,00 zł.
stołowego inaugurujący Aktywności Lokalnej w
gimnastycznej w ZSO Gminie Rybczewice

Diakonia Ruchu Światło – 3 500,00 zł.
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i Życie
Archidiecezji
młodzieży z programem profilaktycznym
Lubelskiej

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych
pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Rybczewice rozpatrywano wnioski
pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli
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przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy, lub egzamin potwierdzający uzyskanie
kwalifikacji zawodowych zgodnie z dyspozycją art. 112 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –
Prawo oświatowe. Na realizację powyższego zadania pozyskano dotację od Wojewody
Lubelskiego. Wydano decyzje o dofinansowaniu 1 przedsiębiorcy kształcącemu w zawodzie
sprzedawca na kwotę 8 081, 00 zł.
Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku
Gmina Rybczewice aktywnie wspiera młodych ludzi na rynku pracy umożliwiając odbycie
stażu zawodowego finansowanego przez Powiatowy Urząd Pracy oraz zatrudnia
pracowników na roboty publiczne finansowane w 80 % przez Powiatowy Urząd Pracy w
Świdniku. W 2018 r. na stażu było 4 osoby a na robotach publicznych 7 osób.
Wójt Gminy została uhonorowana przez Starostę Świdnickiego oraz Dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy w Świdniku Dyplomem Uznania za szczególne zaangażowanie w aktywizację
zawodową osób młodych w powiecie świdnickim.

XXII. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ochrona życia, zdrowia i mienia mieszkańców gminy jest dla samorządu zadaniem
priorytetowym. Władze Gminy Rybczewice starają się podejmować decyzje mające wpływ na
poprawę bezpieczeństwa dlatego też jednostki OSP z terenu Gminy Rybczewice sukcesywnie
są doposażane w sprzęt ratowniczy.
Wykaz jednostek OSP w gminie Rybczewice
1. OSP Rybczewice – jednostka włączona do KSRG
2. OSP Częstoborowice – jednostka włączona do KSRG
3. OSP Pilaszkowice- Bazar
4. OSP Stryjno
5. OSP Wygnanowice
6. OSP Izdebno
7. OSP Podizdebno
8. OSP Choiny-Felin
Wyposażenie jednostek OSP w sprzęt silnikowy
1. Samochód bojowy ciężki – szt. 1
2. Samochód bojowy średni – szt. 2
72

3. Samochód bojowy lekki – szt. 7
4. Motopompy i pompy szlamowe – szt. 16
5. Agregaty prądotwórcze – szt. 3
Sprzęt zakupiony w 2018 roku
1. OSP Rybczewice
Defibrylator Zoll AED 3
Detektor jednogazowy CO
Detektor prądu przemiennego
Bosak dielektryczny
Parawan osłaniający zdarzenie
Latarki strażackie
Wartość przekazanego sprzętu wynosi 11 088,00 zł
2. OSP Częstoborowice
Defibrylator Zoll AED 3
Detektor jednogazowy CO
Detektor prądu przemiennego
Bosak dielektryczny
Zestaw klinów do stabilizacji
Latarka strażacka
Pompa szlamowa WT 40X z wyposażeniem
Wartość przekazanego sprzętu wynosi 23 685,00 zł
3. OSP Pilaszkowice-Bazar
Zestaw PSP R1 z szynami kramera i deską ortopedyczną
Wartość przekazanego sprzętu wynosi 4500,00 zł
4. OSP Wygnanowice
Pilarka STIHL MS 271 wartość przekazanego sprzętu wynosi 1780,00 zł
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5. OSP Stryjno
Pilarka STIHL MS 271 wartość przekazanego sprzętu wynosi 1780,00 zł
6. OSP Izdebno
Pilarka STIHL MS 271 wartość przekazanego sprzętu wynosi 1780,00 zł
7. OSP Podizdebno
Pilarka STIHL MS 271 wartość przekazanego sprzętu wynosi 1780,00 zł
XXIII. GOSPODARKA ODPADAMI
Azbest
Od lipca 1997 r. obowiązuje w Polsce całkowity zakaz produkcji wyrobów
zawierających azbest. Jednocześnie od maja 2002 r. realizowany jest Program oczyszczania
kraju z azbestu, w myśl którego do końca 2032 r. należy ostatecznie oczyścić kraj z wyrobów
azbestowych, które winny zostać poddane unieszkodliwieniu.
W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia
programu wieloletniego pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 20092032”. Dokument zastępuje dotychczasowy „Program usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski”.
W dniu 28 listopada 2011 r. Sejmik Województwa Lubelskiego uchwalił Program
usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego na lata 20122032
2 grudnia 2016 r. Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął uchwałą nr
XXIV/351/2016aktualizację
usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu
województwa lubelskiego na lata 2016-2032.
Głównymi celami programu jest:
- usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
- minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na
terenie województwa lubelskiego
- likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko
Działania dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest jest niezwykle ważnym
a zarazem priorytetowym zadaniem samorządów dlatego też poszczególne gminy
podejmują się opracowania i wdrożenia gminnych dokumentów strategicznych w tym
zakresie.
Rady Gminy Rybczewice Uchwałą Nr IX/46/2011 z dnia 24 maja 2011 r. przyjęła
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rybczewice na lata 2011 2032
Na terenie gminy Rybczewice występują wyroby zawierające azbest w postaci pokryć
dachowych na budynkach mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych. Są to płyty
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azbestowo-cementowe zwane potocznie eternitem. Występują płyty faliste oraz płyty
płaskie.
Wyrób zawierający azbest oznaczony jest kodem
17 06 05* - materiały
konstrukcyjne zawierające azbest, czyli:
- Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa
- Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie
Podczas spisu z natury zinwentaryzowano we wszystkich 14 sołectwach 430907 m 2
azbestu na budynkach osób fizycznych, z czego najwięcej eternitu znajduje się w
miejscowości Częstoborowice.
Na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Rybczewice pod koniec roku
2011 roku znajdowały się pokrycia dachowe wykonane z płyt azbestowo- cementowych
o łącznej powierzchni 4228 m2. Na dzień 31 grudnia 2018 roku do unieszkodliwienia
pozostało 2157 m2 na 6 obiektach. Gmina planuje pozyskać środki na termomodernizację
pozostałych budynków aby całkowicie pozbyć się azbestu. W 2019 roku rozpoczął się remont
budynku Urzędu Gminy, z którego zniknie 700 m2 eternitu.
W 2018 roku mieszkańcy mogli skorzystać aż z trzech źródeł finansowania
bezpłatnego usuwania azbestu. Wyrób usuwany był bezpośrednio z dachu jako zlecenie
demontażu lub odbierany z gruntu.
Dotacje pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Lublinie, do którego Gmina Rybczewice 30 listopada 2017 roku złożyła wniosek
o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Zgodnie
z umową nr 235/2018/D/OZ zawartą dnia 26 czerwca 2018 roku kwota dofinansowania
z WFOŚiGW wyniosła 2 421,17 zł oraz wkładzie z budżetu Gminy w wysokości 1 508,06 zł
udało się unieszkodliwić 13, 37 Mg szkodliwego azbestu od 7 właścicieli nieruchomości.
2 lutego 2018 roku Gmina Rybczewice podpisała kolejną umowę dotacyjną tym
razem z Województwem Lubelskim na działania związane z demontażem, odbiorem,
transportem
i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest. Ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach realizacji projektu pn.
„System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego
Gmina Rybczewice skorzystała dwukrotnie. Zgłoszenia lokalizacji azbestu w maju zgłosiło
3 właścicieli na odbiór azbestu w ilości 6,24 Mg. Do II naboru przystąpiło 18 gospodarzy
deklarując 5,56 Mg do demontażu i 24,03 Mg do odbioru. Obydwa wnioski zakwalifikowały
się do realizacji w 2019 roku.
Mieszkańcy Gminy Rybczewice składali również wnioski do Starostwa Powiatowego w
Świdniku w ramach zadania pn. „ Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla
terenu powiatu świdnickiego”. Z przesłanego wykazu nieruchomości wynika, że z możliwości
bezpłatnego usunięcia starych płyt azbestowo-cementowych skorzystało 15 osób, u których
zdemontowano i usunięto 19,49 Mg oraz usunięto z posesji 16,53 Mg azbestu.
Gmina Rybczewice od października 2017 roku realizowała projekt pn. „Modernizacja
poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego Izdebno zaopatrującego wsie
Izdebno i Izdebno-Kolonia gm. Rybczewice”, w wyniku którego pod koniec 2018 roku
wyeliminowano z użycia 3700 mb rur i złącz azbestowo-cementowych.
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Planowane są dalsze działania Gminy i kontynuacja ww. programów w zakresie
usuwania azbestu aby ustawowy termin jego całkowitego unieszkodliwienia wyznaczony na
dzień 31 grudnia 2032 roku został osiągnięty.
Odpady
REGULACJE PRAWNE Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI.
Ustawy:
- Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – ordynacja podatkowa
- Ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
- Ustawa z dnia 6 marca 2018r. – prawo przedsiębiorców
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego
Rozporządzenia:
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych
frakcji odpadów komunalnych
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie poziomów
ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie postępowania
wierzycieli należności pieniężnych
Akty prawa miejscowego:
- UCHWAŁA NR XXVII/142/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 30 marca 2017 r. w
sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Rybczewice.
- UCHWAŁA NR XVIII/106/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 24 czerwca 2016 r. w
sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
- UCHWAŁA NR XVIII/105/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 24 czerwca 2016 r. w
sprawie zmiany uchwały Nr XX/130/2012 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie
postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
- UCHWAŁA NR XVIII/104/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 24 czerwca 2016 r. w
sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rybczewice i
zagospodarowania tych odpadów.
- UCHWAŁA NR XVIII/103/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 24 czerwca 2016 r. w
sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

76

składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za
pomocą środków komunikacji elektronicznej.
-UCHWAŁA NR XI/57/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 7 października 2015 r. w
sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
W okresie od 1 stycznia 2018r do 31 grudnia 2018 r. do Urzędu Gminy zostało złożonych 269
druków deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
- 19 nowych deklaracji w tym deklaracje sezonowe
- 26 deklaracji o wygaśnięciu obowiązku opłaty w tym deklaracje sezonowe
- 224 korekt deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2018r. do
31.12.2018r.
1.
2.
3.
4.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 249 615, 04 zł
Zaległości na dzień 31.12.2018r. : 42 052, 52 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2018r. : 4 541, 49 zł
Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 42 052,52 zł

Wystawione upomnienia w 2018 roku.
1. Ilość wystawionych upomnień – 177 na kwotę 59 751, 88 zł
2. Ilość anulowanych upomnień – 15 na kwotę 5 579, 63 zł

Wystawione tytuły wykonawcze w 2018 roku.
1. Ilość wystawionych tytułów wykonawczych – 30 na kwotę 21 941,93 zł
2. Ilość anulowanych tytułów wykonawczych – 5 na kwotę 8 918, 70 zł

Koszty obsługi systemu w 2018 roku.
1. Koszty łącznie: 285 249,26 zł
2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 250 598,83 zł
3. Koszty administracyjne:
- wynagrodzenie pracownika: 30 312,43 zł
- szkolenie pracownika: 656,29 zł
- koszty eksploatacyjne w tym zakup materiałów i wyposażenia: 715,00 zł
- programy komputerowe: 1 324,80 zł
- pozostałe koszty: 1 641 91 zł
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Ilość odpadów komunalnych podana w Mg wytworzonych na terenie Gminy Rybczewice w
2018 roku odebranych bezpośrednio „u źródła” oraz z GPSZOK-u
15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

0,340

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

2,920

15 01 07

Opakowania ze szkła

2,250

15 01 04

Opakowania z metali

0,016

16 01 03

Zużyte opony

11,500

16 02 13*

Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

2,767

16 02 14

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w
16 02 09 do 16 02 13

0,253

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i
demontażu inne niż wymienione w 17 09
01, 17 09 02 i 17 09 03

11,700

20 01 02

Szkło

29,160

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w 20
01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki (1)

2,050

20 01 39

Tworzywa sztuczne

16,900

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

1,350

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne

245,270

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

22,890

Całkowita ilość wytworzonych odpadów w roku 2018 na terenie Gminy Rybczewice wynosi
349,366 Mg i jest ona o 40,676 Mg wyższa w stosunku do roku ubiegłego.
Zgodnie z ustawą, gmina ma obowiązek prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych w
zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, które przyczyniają się do
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dbania o środowisko naturalne i zapobieganie jego degradacji. Celem prowadzenia różnego
rodzaju kampanii edukacyjnych z zakresu segregacji i selektywnej zbiórki odpadów jest
również aktywizacja społeczeństwa i motywowanie do działań proekologicznych.
Szczególny nacisk kładzie się jednak na selektywną zbiórkę stąd też Gmina Rybczewice
wydaje ulotki dotyczące zasad segregacji obowiązujących na terenie Gminy, a także
zorganizowała w 2018 roku 4 zbiórki „u źródła” odpadów tj. meble i inne odpady
wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także zużyte opony. Czynnie
działający Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany na placu
po byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych w godzinach pracy Urzędu gwarantuje bezpłatne
odbieranie od mieszkańców, którzy dostarczą własnym transportem ponad 25 rodzajów
odpadów co powinno skłonić mieszkańców do segregowania odpadów w domu, a nie do
palenia w piecach czy wyrzucania w miejscach niedozwolonych.
Od 18 do 20 kwietnia Gmina wraz z Zespołem Szkół Ogólnokształcących obchodzili Dzień
Ziemi. Podczas akcji uczniowie klas I-VI i reprezentacja Gimnazjum zbierali zalegające śmieci
na terenie naszej Gminy. Najmłodsi natomiast wsparli wydarzenie zbierając makulaturę.
Uwieńczeniem pracy wszystkich zaangażowanych w wydarzenie osób był poczęstunek
– ognisko ufundowane przez Wójta Gminy, a także upominki rzeczowe i słodycze.
Do jubileuszowej 25 edycji akcji "Sprzątanie Świata - Polska" pod hasłem: „Akcja- segregacja!
2 x więcej, 2 x czyściej” odbywającej się w terminie 21-22-23 września przystąpili uczniowie
oraz grono pedagogiczne z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Króla Jana III Sobieskiego w
Rybczewicach Drugich. Wzorem wcześniejszych wydarzeń, wszyscy chętni, którzy wzięli
udział w sprzątaniu objęli swoim zasięgiem tereny wokół szkoły, zespół dworsko-parkowy,
skwer oraz tereny przyległe. W 2018 roku zbierane śmieci dzielone były na 3 frakcje: papier,
tworzywa sztuczne oraz szkło. Zebranych zostało około 12 kg szkła, 20 kg tworzyw
sztucznych oraz 1 kg papieru

XXIV. PROMOCJA

Niezwykle ciekawa historia, regionalna tradycja i bogata kultura to niewątpliwie
najważniejsze przymioty, którymi Gmina Rybczewice pragnie się podzielić.
Promując Gminę Rybczewice należy wskazać lokalnych artystów, dzięki którym stoisko
promocyjne, które prezentujemy na różnych wydarzeniach przyciąga mnóstwo gości i zawsze
cieszy się dużym zainteresowaniem.
Wydarzenia z udziałem Gminy Rybczewice w roku 2018:
- 12 maja podczas Lubelskiej Majówki zorganizowanej na Targach Lublin S.A. Gminę
Rybczewice reprezentowali: Tadeusz Wikira z żoną Henryką ze swoimi niepowtarzalnymi
rzeźbami w korzeniu, Stanisław Ostański z przepięknymi obrazami oraz Irena i Małgorzata
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Baran z pięknie haftowanymi serwetami i ozdobami. Pan Tadeusz udzielił również krótkiego
wywiadu dla panoramy Lubelskiej, który wyemitowano 12 maja.
- 13 maja Gmina Rybczewice uczestniczyła w zorganizowanym już po raz 11-ty wydarzeniu
jakim jest „Majówka w Zawieprzycach”. Można było tam zobaczyć rzeźby w korzeniu
Państwa Wikiry, obrazy Stanisłwa Ostańskiego oraz rękodzieło artystyczne Pań Baran.
Imprezę uświetnił występ Dominika i Łukasza Poroch, którzy zaprezentowali kilka ludowych
piosenek.
- kolejnym wydarzeniem z udziałem Gminy było „IV Wojewódzkie Święto Ziół”
w Milanowie zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz
Gminę Milanów w dniu 8 lipca. Stoisko promowali Państwo Wikira oraz Koło Gospodyń
Wiejskich „Marysieńki” z Pilaszkowic, które częstowały wszystkich gości rogalikami,
pierogami, cebulakami i innymi specjałami z dodatkiem ziół specjalnie przygotowanych na tę
okoliczność. Do Milanowa zjechali najlepsi producenci ziół w Województwie Lubelskim.
Z naszego terenu nagrodzeni zostali Paweł Bochyński specjalizujący się w uprawie tymianku,
melisy i dziurawca oraz Radosław Parka uprawiający szałwię, prawoślaz na liściach, karczoch,
serdecznik, a także babkę lancetowatą.
- 22 lipca w Trawnikach odbyła się XV „Trawnicka Zaciera” w ramach Festiwalu Dwóch Dolin
„Między Wieprzem a Giełczwią”. Gmina Rybczewice w ramach promocji zaprezentowała
bogatą ofertę naszych lokalnych twórców: Ireny Baran - haftowane obrazy oraz serwety,
anioły i kurczaki wykonane na szydełku, Teresy Mróz - wyroby ze swojej pasieki „Dary
Gardzienic”, obrazy Agaty i Janusza Flis, obrazy Stanisława Ostańskiego gdzie głównie
dominowały pejzaże i tematyka myśliwska. Również Tadeusz Wikira niezawodnie
prezentował
swoje
„Rzeźby
w korzeniu”. Na naszym stoisku nie zabrało ponadto akcentu sadowniczego. Dzięki
uprzejmości Prezesa Zrzeszenia Producentów Owoców „STRYJNO-SAD” Zbigniewa Chołyka,
otrzymaliśmy jabłka, którymi mogliśmy obdarować wszystkich gości odwiedzających
wystawę naszej Gminy. Dopełnieniem ekspozycji były niedawno zakupione
spersonalizowane gadżety reklamowe: smycze, kubki, opaski odblaskowe i ulotki.
- po raz pierwszy na zaproszenie Wójta Gminy Nielisz Pana Adama Wala, Gmina Rybczewice
miała zaszczyt w dniu 29 lipca uczestniczyć w II Festiwalu Turystycznym 2018 połączonym
z obchodami Dni Gminy Nielisz. Stoisko wystawiennicze, z którym zaprezentowała się nasza
Gmina wzbudzało ogromne zainteresowanie wśród wszystkich uczestników wydarzenia ale
również wśród organizatorów, którzy to w ramach wyróżnień najciekawszych stoisk
promocyjnych, docenili i przyznali nam kryształowego „JASIA WĘDROWNICZKA”. To wszystko
zasługa naszych lokalnych artystów i Pań z Koła Gospodyń Wiejskich „Marysieńki”, którzy
stworzyli niepowtarzalną oprawę wizualną ale i wspaniałą atmosferę naszego stoiska
promocyjnego, do którego goście chętnie zaglądali i rozmawiali z wystawcami. Sukcesem,
którym również pragniemy się podzielić jest wyemitowany tego samego dnia wywiad z
Panem Tadeuszem Wikirą, na temat historii i tradycji Gminy Rybczewice w TVP 3 Lublin.
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Na Festiwalu w Nieliszu niezmiennie Gminę Rybczewice reprezentowali: Państwo Tadeusz
i Henryka Wikira z „Rzeźbami w korzeniu”, Pan Stanisław Ostański z obrazami, Państwo
Agata i Janusz Flis z obrazami, Panie Irena i Małgorzata Baran z serwetami, ZPO „STRYJNOSAD” oraz KGW „Marysieńki” z regionalnymi przysmakami. KGW „Marysieńki” przywiozły ze
sobą mnóstwo pysznych smakołyków m.in. ślimaczki, bułeczki, ciasta oraz domowy kompot,
którymi chętnie dzieliły się z odwiedzającymi nasze stoisko. Na wszystkich wydarzeniach
stoisko promocyjne prezentuje również gadżety ze Szlaku Jana III Sobieskiego, do którego
należy Gmina Rybczewice.
- 26 sierpnia na placu przy Urzędzie Gminy odbyły się „Dożynki Gminne – Święto Chleba”.
Podczas imprezy zostali wyróżnieni wszyscy artyści za wspaniałą promocję Gminy
Rybczewice. A byli to:KGW „Marysieńki”, Henryka i Tadeusz Wikira, Stanisław Ostański,
Elżbieta i Janusz Flis, Irena i Małgorzata Baran, Sandra Antczak, Zygmunt i Anna Wójcik oraz
Dominik i Łukasz Poroch. Podczas Dożynek rozstrzygnięto konkursy: na „Najpiękniejszą
Dekorację Dożynkową Sołectwa”, na stałe wpisany już w program konkurs wędkarski
„O Puchar Wójta Gminy Rybczewice” oraz na „Najsmaczniejszy Chleb Domowego Wypieku”.
Wydarzeniu towarzyszyła stworzona na święto gminne wystawa fotograficzna „Gmina
Rybczewice: Tak było dawniej – tak jest dziś”
- 9 września na placu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Trawnikach odbyły się Dożynki
Powiatowe.Gminę Rybczewice promowali niezmiennie KGW „Marysieńki”, Tadeusz
i Henryka Wikira oraz Stanisław Ostański, a także przekazane owoce z ZPO „Stryjno-Sad”. Na
scenie wystąpili także bracia Dominik i Łukasz Poroch, którzy wykonali 4 utwory. Podczas
imprezy rozstrzygnięto konkurs wieńców dożynkowych, gdzie Panie z KGW „Marysieńki” za
przepięknie wykonany wieniec o kształcie ciągnika otrzymały wyróżnienie. Nagrodzeni zostali
także rolnicy z Gminy Rybczewice Pan Marek Banaszkiewicz i Pan Tomasz Połeć.
- Ubiegłoroczne Dożynki Wojewódzkie, w których Gmina Rybczewice miała przyjemność
uczestniczyć odbyły się 2 września na terenie lotniska sportowego w Radawcu.
Organizatorem wydarzenia był Urząd Marszałkowski, Gmina Konopnica i Wojewódzki
Ośrodek
Kultury
w Lublinie. Powiat Świdnicki reprezentował Pan Marcin Troć Dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy w Świdniku, KGW z Gardzienic II, KGW „Marysieńki” i DPS z Krzesimowa. Panie jak
zwykle zachwyciły wykonanym wieńcem. Został wyróżniony w kategorii wieńców
nowoczesnych, a także na prośbę Pani Anny Augustyniak ówczesnej Sekretarz Województwa
Lubelskiego został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego celem promocji Gminy
Rybczewice i jej wartości kulturalnych.
- Świdnicki Oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w dniu 23
października w Miejskim Ośrodku Kultury zorganizował Przegląd Zespołów Artystycznych
powiatu Świdnickiego. Z Gminy Rybczewice zaprezentowali się Dominik i Łukasz Poroch,
którzy zaprezentowali 3 utwory, a na prośbę publiczności kolejne.
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Gmina Rybczewice wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, utworzyła konto
gminne na Facebooku, które na bieżąco aktualizowane jest jednym z podstawowym źródeł
informacyjnych o wydarzeniach, inwestycjach i innych kwestiach bezpośrednio dotyczących
naszej lokalnej społeczności.
W 2018 roku zostały wydane 3 numery bezpłatnego pisma samorządu terytorialnego „Wieści
z Rybczewic” w nakładzie 1500 sztuk łącznie, których koszt wydruku w firmie Comernet
Sp. z o.o. wyniósł 5 608,80 zł.
Gmina Rybczewice tworzy i wydaje również ulotki promocyjne lokalnych twórców, których
biografie i dzieła można znaleźć na stronie internetowej Urzędu.

XXV FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

XXV.1. GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Realizacja zadań za 2018 r. na podstawie ustawy o pomocy społecznej
12 marca 2004 r., (tekst jednolity - Dz. U. z 2018, poz. 1508 z późn. zm. )

z dnia

- liczba rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych – 52 ,liczba osób w rodzinach 151,
- liczba rodzin objętych pomocą w formie pracy socjalnej – 106, liczba osób
w
rodzinach 278, realizowanej przez 2,5 etatu pracownika socjalnego.
- praca socjalna prowadzona w środowisku - 59 rodzin, liczba osób w rodzinie 140,
Realizacja świadczeń pieniężnych :
1. Zasiłek stały;
- zasiłek stały realizowany dla pełnoletniej osoby samotnie gospodarującej, niezdolnej do
pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od
kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 701 zł;
- zasiłek stały realizowany dla pełnoletniej osoby pozostającej w rodzinie, niezdolnej do
pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również
dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie 528
zł.
Łączna liczba udzielonych świadczeń - 8 osób ( 85 świadczeń ) , liczba osób
w
rodzinie 11 , kwota świadczeń 41 624,00 zł,
2. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z
pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
z
innego tytułu - 5 osób, liczba składek 60, kwota zrealizowanych świadczeń 3317,00 zł.
3. Zasiłek okresowy;
- zasiłek okresowy przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od
kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 701 zł.
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- zasiłek okresowy przysługuje rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego
rodziny tj. 528 zł na osobę w rodzinie.
Łączna liczba udzielonych świadczeń - 18 rodzin (57 świadczeń ) liczba osób
w
rodzinie 40, kwota zrealizowanych świadczeń 22 400,00 zł,
- powody przyznania pomocy miedzy innymi :
a) bezrobocie,
b) ubóstwo;
c) sieroctwo;
d) niepełnosprawność;
e) długotrwała lub ciążka choroba;
f) przemoc w rodzinie;
g) potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi;
h) potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności ;
i) bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego , zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych;
j) trudności w integracji cudzoziemców , którzy uzyskali w rzeczpospolitej polskiej status
uchodźcy , ochronę uzupełniającą lub zwolnienie na pobyt czasowy udzielane w związku z
okolicznością , o której mowa w art.159 ust.1 pkt.1 lit. c lub d ustawy
z dnia 12
grudnia 2013r., o cudzoziemcach;
k) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
l) alkoholizmu lub narkomanii;
ł) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
m) klęski żywiołowej lub ekologicznej.
4. Zasiłek celowy przyznawany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej
zgodnie z kryterium dochodowym wymienionym w art.8 w/w ustawy.
Łączna liczba udzielonych świadczeń - 31 , liczba osób w rodzinach 74 , liczba wydanych
decyzji 31 ,kwota 30 731,00 zł
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie przekraczającej ustawowe
kryterium dochodowe może byc przyznany specjalny zasiłek celowy.
Z tej formy pomocy skorzystało 7 rodzin , liczba osób w rodzinach 20 , kwota świadczeń
5 743,00zł,
Zasiłek celowy na zakup żywności z programu wieloletniego " Pomoc państwa w zakresie
dożywiania " - 22, liczba osób w rodzinach 49, kwota świadczeń 23 988,00 zł. Do zasiłku
uprawnione są osoby, których dochód uzyskiwany nie przekracza 150% ustawowego
kryterium dochodowego tj. 1051,50 zł dla osoby samotnej oraz 792,00 zł na osobę w
rodzinie.
5. Posiłek w szkole dla dzieci;
Łączna liczba rodzin objętych pomocą - 27, liczba osób korzystających z posiłku 55, liczba
osób w rodzinach 121, kwota świadczeń 31 512,00 zł. Zwiększone kryterium dochodowe tj.
150% ustawowego kryterium dochodowego.
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach zapewnia pomoc
w
umieszczeniu osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub
niepełnosprawności w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym lub Domu Pomocy Społecznej odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej 1 osoba, 12 świadczeń, kwota
32 509,00 zł.
GOPS Rybczewice współpracuje z Bankiem Żywności w lublinie – w zakresie dystrybucji
żywności dla osób w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, których
dochód uzyskiwany nie przekracza 200% kryterium dochodowego tj. 1402,00 zł dla osoby
samotnie gospodarującej oraz 1056,00 zł na osobę w rodzinie –objętych pomocą 278 osób z
terenu Gminy Rybczewice.
W roku 2018 GOPS Rybczewice organizował wypoczynek letni dla dzieci z rodzin, które
spełniały kryterium dochodowe według ustawy o pomocy społecznej. 13 dzieci z terenu
gminy korzystało z wypoczynku letniego.
GOPS Rybczewice w roku 2018 zrealizował z własnej inicjatywy akcję społeczną skierowaną
głównie do ludzi starszych, samotnych i schorowanych, które ze względu na swój stan
zdrowia mogą wymagać interwencji służb ratunkowych w sytuacjach zagrożenia zdrowia i
zycia. W ramach akcji 51 osób otrzymało " PUDEŁKO ŻYCIA''.
Pracownicy socjalni GOPS Rybczewice w ramach prowadzonej procedury " Niebieskiej Karty"
realizują pracę socjalną z osobami doświadczającymi przemocy
w rodzinie - liczba
rodzin objętych pomocą 6.
Zakres pracy GOPS Rybczewice obejmuje również;
-sprawienie pogrzebu,
- objęcie ubezpieczaniem zdrowotnym ze środków publicznych,
- organizacja międzysąsiedzkich usług opiekuńczych,
- inne formy wsparcia tj. poradnictwo specjalistyczne, usługi.
W celu skutecznej pracy z rodziną GOPS Rybczewice aktywnie współpracuje z;
- Powiatowym Urzędem Pracy w Świdniku w zakresie rejestracji, wyszukiwania ofert pracy,
szkoleń zawodowych, doradztwa zawodowego,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku w zakresie organizacji wypoczynku
letniego dla dzieci, orzecznictwa, likwidacji barier architektonicznych,
- Sądem Rodzinnym IV Wydział Rodzinny i Nieletnich w Świdniku odnośnie rodzin
niewydolnych wychowawczo, kierowania do ZOL, DPS, udział w toczących się
postępowaniach sądowych,
- Zespołem kuratorów sądowych w Świdniku odnośnie rodzin objętych dozorem kuratorskim
z powodu problemów opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu
i innych
problemów,
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- Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Świdniku w zakresie poradnictwa specjalistycznego,
organizacji terapii dla osób i rodzin, uczestnictwo w okresowej ocenie dzieci przebywających
w pieczy zastępczej,
- Poradniami Specjalistycznymi i Szpitalami w zakresie leczenia podopiecznych,
- Szkołami odnośnie rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, realizacji posiłku dla
dzieci,
- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani odnośnie osób z
podejrzeniem uzależnienia,
- Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego w Lublinie, Placówką Terenową w Piaskach odnośnie kompletowania
i
występowania z wnioskiem o świadczenia emerytalno-rentowe,
- Komisariatami Policji w zakresie stałej wymiany informacji dotyczących rodzin
terenu gminy ,
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- Innymi Ośrodkami Pomocy Społecznej w zakresie wymiany informacji , przeprowadzania
wywiadów alimentacyjnych,
- Urzędem Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w zakresie udzielania pomocy
kombatantom,
- Stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na rzecz osób i rodzin,
- Innymi instytucjami mającymi na celu wsparcie dla rodzin problemowych.
Realizacja zadań z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r . o wspieraniu rodziny i pieczy
zastępczej (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 988,1076,1544,2245) .
Działania wspierające , utrzymanie rodziny w pełnym składzie , szeroko rozumiana
pomoc pracowników socjalnych.
W 2018r., został zatrudniony asystent rodziny podejmowane przez niego działania
sprowadzają się do jednego ,, osiągnięcie celu jaki sobie założyliśmy w swoich planach pracy
z rodziną”.
Instytucje współpracujące:
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybczewicach,
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Starmed” Praktyka Lekarza Rodzinnego w
Rybczewicach,
- Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Rybczewicach,
- Urząd Gminy Rybczewice,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach,
- Rodzinny Dom Dziecka ,, Nasz Dom” w Rybczewicach,
Instytucje i organizacje z poza terenu gminy Rybczewice :
- Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,
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- Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku, ( udział w ocenie dzieci)
- Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku,
- Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Świdniku,
- policja,
- kuratorzy Sądu Rodzinnego i Nieletnich;
- Sąd Rejonowy Lublin Wschód z siedzibą w Świdniku,
- Rodzinne Ośrodki Diagnostyki,
Finansowanie działań;
- pobyt dzieci – 4 w rodzinie zastępczej zawodowej, oraz 1 dziecka w rodzinie zastępczej
niezawodowej koszt łączny 21 551,30zł.
- asystent rodziny - 5 500,00zł
W 2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach zrealizował zadania
wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Świadczeniami rodzinnymi są:
1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz
świadczenie pielęgnacyjne;
3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;
4) świadczenie rodzicielskie.
Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.
Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo
dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem
rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem
o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje,
jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza
kwoty 764,00 zł.
Zasiłki rodzinne - wypłacono 2 507 świadczeń na kwotę 288 871, 89 zł. w tym:
- dzieci do ukończenia 5-tego roku życia - 438 świadczeń na kwotę 40 076,84 zł.
- dzieci powyżej 5 roku życia do ukoń.18 lat – 1 917 świadczeń na kwotę 230 044,61 zł.
- powyżej 18 roku do 21 roku - 140 świadczeń na kwotę 17 130,44 zł.
- osoby powyżej 21roku do ukończenia 24 roku – 12 świadczeń na kwotę 1 620,00zł.
- dodatki do zasiłków rodzinnych - wypłacono 1 358 świadczeń na kwotę 149 132,87 zł.
z tego:
- z tyt. urodzenia dziecka - 16 świadczeń na kwotę 16 000,00zł.
- z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 26 świadczeń,
na kwotę 10 400,00 zł.

86

- z tyt. samotnego wychowywania dziecka - 150 świadczeń na kwotę 28 950,00 zł.
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 74 świadczeń na
kwotę 7 941,83 zł.
- dodatek na podjęcie nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania - 319 świadczeń, na
kwotę 25 468,34 zł.
- z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego - 278 świadczeń na kwotę 15 988,97 zł.
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej- 495 świadczeń, na kwotę 44 383,73 zł.
Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków
wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku
z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
- wypłacono 1 156 świadczeń na kwotę 182 932,00 zł. w tym:
- na dzieci do 18 roku życia - 127 świadczeń na kwotę 20 122, 00 zł.
- osoby powyżej 18 roku życia - 553 świadczeń na kwotę 87 500,00 zł.
- osoby, których niepełnosprawność powstała powyżej 16 roku życia do ukończenia 21 roku
życia - 476 świadczeń na kwotę 75 310,00 zł.
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
przysługuje:
1) matce albo ojcu,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób
o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu
sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na
co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
- wypłacono 97 świadczeń na kwotę 142 755,00 zł.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682 oraz
z 2018 r. poz. 950) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:
1) nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
2) rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
- w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie
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ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na
co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej
opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty
764 zł.
- wypłacono 120 świadczeń na kwotę 63 948,00 zł.
Jednorazowa zapomoga tytułu urodzenia żywego dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka,
opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł
- wypłacono 23 świadczeń na kwotę 2 300,00 zł.
Świadczenie rodzicielskie
1. Świadczenie rodzicielskie przysługuje:
1) matce albo ojcu dziecka,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do
ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję
o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia;
3) rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku
objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka,
wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia
10. roku życia;
4) osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku
do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję
o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia.
2. Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku:
1) skrócenia na wniosek matki dziecka okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego,
zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy
jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu
macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego, po wykorzystaniu przez nią tego
świadczenia, zasiłku lub uposażenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia
urodzenia dziecka;
2) śmierci matki dziecka;
3) porzucenia dziecka przez matkę.
3. Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:
1) 52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
2) 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
3) 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
4) 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
5) 71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.
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4. Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia:
1) porodu - w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
2) objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia,
a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku
szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia - w przypadku osób,
o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3;
3) przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia,
a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku
szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia - w przypadku osoby,
o której mowa w ust. 1 pkt 4.
- wypłacono 93 świadczeń na kwotę 85 921,00 zł.
W 2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach zrealizował zadania
wynikające z ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia
pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia
2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 r
- wypłacono 123 świadczeń na kwotę 65 474,00 zł.

Świadczenie usług w ramach opłacania składki na ubezpieczenie społeczne za osoby
pobierające:
- świadczenie pielęgnacyjne - 77 składek na kwotę 23 276,00 zł.
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 117 składek na kwotę 14 221,00 zł.
- zasiłek dla opiekuna - 20 składek na kwotę 3544,00 zł.
Świadczenie usług w ramach opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby
pobierające :
- świadczenie pielęgnacyjne – 48 składek na kwotę 6 341,00 zł .
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 104 składek na kwotę 4 989,00 zł.
- zasiłek dla opiekuna – 20 składek na kwotę 1 159,00 zł
W 2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach zrealizował zadania
wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007r.,o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów.
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Uważając, że:
dostarczanie środków utrzymania osobom, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić
swoich potrzeb, a w szczególności dzieciom, jest w pierwszej kolejności obowiązkiem
wskazanych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym członków ich rodziny,
konstytucyjna zasada pomocniczości nakłada na państwo obowiązek wspierania jedynie tych
osób ubogich, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują
należnego im wsparcia od osób należących do kręgu zobowiązanych wobec nich do
alimentacji,
wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności
wyegzekwowania alimentów należy łączyć z działaniami zmierzającymi do zwiększenia
odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia
przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do
ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym
stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na
osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.
- wypłacono 287 świadczeń na kwotę 109 960,00 zł. z tego na osobę uprawnioną w wieku:
- od 0-17 lat - 256 świadczeń na kwotę 96 860,00 zł.
- od 18 -24 lat - 31 świadczeń na kwotę 13 100,00 zł.
Realizacja zadań z zakresu działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2018r.
Przemoc wcale nie zaczyna się od bicia, siniaków, rozciętych warg, wykręcanych rąk.
Przemoc jest jak kropla drążącą skałę, zaczyna się od małych gestów, czynów narzucaniu
woli, braku zgody na kompromis, manipulacja, wywieranie wpływu, poniżanie, ośmieszanie,
izolacja, deprecjonowanie, wykorzystywanie, wymuszanie.
Osoby krzywdzone mówią niejednokrotnie, że straciły głowę, z perspektywy czasu widzą te
zwiastuny przemocy, ale wczesnej ich nie dostrzegały.
Zdarza się, że osoba doznająca przemocy na początku nie reaguje, bo nie zauważa
niepokojących sygnałów, inaczej je odczytuje, kiedy próbuje reagować, każda jej próba
zawalczenia o swoje prawa paradoksalnie powoduje, że zachowania przemocowe nasilają
się.
Osoby krzywdzone często nabierają przekonania , że lepiej jest podporządkować się ,
zamilknąć, zacisnąć usta, udawać ,że nic się nie stało. Wybierają lepsze rozwiązania w danym
dniu , lepsze sytuacje,, tu i teraz” , lepsze bo udało, się uniknąć awantury, udało się
udaremnić sprawcę, załagodzić sytuacje ,, zejść z oczu „ .
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Dla takich sytuacji warto jest podejmować działania wobec ofiar aby doznały
dowartościowania.
Działania podejmowane przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny mają na celu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejszenie jej skutków, zatrzymanie przemocy na
etapie ,kiedy nie wypełnia ona jeszcze znamion przestępstwa . Współpraca z instytucjami
zaangażowanymi we współpracę pozwala na kompleksowe wsparcie zarówno dla ofiar
przemocy jak ich rodzin.
W 2018 roku rozpatrywanych było 11 ,, Niebieskich Kart”
- grupa robocza po prowadzonym monitoringu, na skutek ustania przemocy w rodzinie i
uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz
po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy zdecydowano o zakończeniu działań wobec
10 ,, Niebieskich Kart” , w tym wobec 1 ,,Niebieskich Kart” uznano brak zasadności
podejmowania działań.
- pozostałe 8 ,,Niebieskich Kart ”pozostało aktywnych ( monitorowanych, realizujące
indywidualny plan pomocy).
- liczba formularzy A sporządzonych przez pracownika socjalnego - 0
- liczba formularzy A przekazanych według właściwości miejscowej - 0
- liczba formularzy A przekazanych przez funkcjonariuszy policji – 11
- liczba formularzy C sporządzonych przez członków zespołu ( z ofiarą przemocy) – 15
- liczba formularzy D sporządzonych przez członków zespołu ( ze sprawcą przemocy )- 11
- liczba osób poddanych różnym formom poradnictwa i wsparcia psychologicznego – 26
- liczba przekazanych policji lub kuratorom sądowym informacji przez pracowników
socjalnych o ponownym stosowaniu przemocy w rodzinie przez osoby uprzednio skazane za
tego rodzaju przemoc – 2
Informacja dotycząca realizowanego projektu pt. Klub Seniora w Gminie Rybczewice
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach przystąpił do realizacji projektu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20142020
Numer
i
nazwa
osi
priorytetowej
;
11
Włączenie
społeczne
Numer
i
nazwa
działania;
11.2
Usługi
społeczne
i
zdrowotne
Nazwa
projektu:
Klub
Seniora
w
Gminie
Rybczewice
.
Projekt kierowany jest do 25 osób z terenu gminy Rybczewice w wieku 60+ kobiet
i mężczyzn , osób z niepełnosprawnością oraz osób z trudną sytuacją ekonomiczną . Projekt
realizowany jest od 1 listopada 2018r. do 31 sierpnia 2021 r. Głównym celem działalności
Klubu Seniora jest aktywizacja i integracja osób starszych. W ramach w/w projektu seniorzy
rozwijają swoje zainteresowania , pasje. Klub seniora działa bardzo aktywnie. Beneficjenci
uczestniczą systematycznie trzy razy w tygodniu w zajęciach zaplanowanych w ramach
projektu. Seniorzy otrzymują wsparcie z zakresu bezpieczeństwa w sieci, udzielania
pierwszej pomocy, zdrowego trybu życia, symptomów chorób, kosmetologii i higieny
osobistej . Seniorzy aktywnie ćwiczą pod fachowym okiem instruktora fitness. Korzystają z
usług prawnych i psychologicznych . Z ogromnym zainteresowaniem uczestniczą w
zajęciach kulinarnych i fitness. Uczestnicy Klubu Seniora objęci zostają terapią zajęciową
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biorą udział w prelekcjach aktywizujących edukacyjnych , będą uczestniczyć w życiu
kulturalnym ( koncerty, kino, teatr, wycieczki).Uczestnictwo w Klubie Seniora jest bezpłatne.
Całkowite dofinansowanie projektu na realizację Klubu Seniora w gminie Rybczewice wynosi
727 833,00 zł. Środki europejskie stanowią kwotę 651 219, 00 zł. Dotacja celowa z budżetu
krajowego 76 614,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 766 140, 00 zł

XXV.2.GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Gminna Biblioteka Publiczna w Rybczewicach jest Instytucją Kultury wpisaną do rejestru
instytucji kultury pod Nr 1. Działa na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o
bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 października 1991 r. o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn.
zm.) oraz Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybczewicach nadanego Uchwałą Nr
XXXII/209/2014 Rady Gminy Rybczewice z dnia 13 marca 2014r.
Do podstawowych zadań biblioteki należy gromadzenie, opracowywanie i
przechowywanie materiałów bibliotecznych oraz obsługa użytkowników głównie poprzez
udostępnianie zbiorów. W chwili obecnej oferujemy również bezpłatny dostęp do Internetu
(za pośrednictwem naszego sprzętu komputerowego), możliwość wydruku oraz skanowania,
a także umożliwiamy korzystanie ze stanowisk komputerowych zainstalowanych w czytelni.
Gromadzenie zbiorów odbywa się poprzez zakup. Gminna Biblioteka Publiczna w
Rybczewicach

udostępnia

swe

zbiory

w

dwóch

formach:

na

miejscu

i na zewnątrz (poprzez wypożyczanie). Udostępnianie odbywa się w warunkach wolnego
dostępu do półek. Pozwala to na wstępne zapoznanie się z zawartością książki, wyzwala
samodzielność czytelnika.
Ważnym

zadaniem

jakie

stawia

sobie

Gminna

Biblioteka

Publiczna

w Rybczewicach jest upowszechnianie czytelnictwa i wprowadzanie dzieci i młodzieży w krąg
kultury literackiej. W tym zakresie biblioteka wspomaga proces dydaktyczny szkoły służąc
jako zaplecze lekturowe, przyjmując wycieczki uczniów i organizując lekcje biblioteczne.
Biblioteka stara się w ten sposób kształtować odpowiednie nawyki i zachowania czytelnicze a
także formować pozytywną postawę wobec książki i czytania.. W miarę możliwości
organizowane są konkursy, pogadanki, akcje promujące czytelnictwo. Biblioteka chce w ten
sposób zachęcić do częstego i stałego korzystania z jej zbiorów. Poza tym celem działalności
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biblioteki jest rozwój zainteresowań , dlatego w bibliotece organizowane są warsztaty
rękodzielnicze dla dzieci, dorosłych jak i seniorów. W 2018 roku zorganizowane były:
-Walentynki w Bibliotece „BookLove z miłością do książek”
Dn. 14-19.02.2018r
Liczba uczestników:49
-Warsztaty wielkanocne dla mieszkańców gminy „Kartki wielkanocne”
Dn. 12.03.2018r
Liczba uczestników:18
-Warsztaty wielkanocne dla dzieci i dorosłych „Drzewko wielkanocne i zdobienie jaj”
Dn. 17.03.2018r
Liczba uczestników:22
-Warsztaty bożonarodzeniowe dla Seniorów z Klubu Seniora „Kartki bożonarodzeniowe”
Dn. 11-12.12.2018r
Liczba uczestników : 25
-Warsztaty bożonarodzeniowe dla Seniorów z Klubu Seniora „Bombki z cekinów”
Dn. 13,18-19.12.2018r
Liczba uczestników 25
-Warsztaty bożonarodzeniowe dla Seniorów z Klubu Seniora „Wspólne kolędowanie”
Dn. 20.12.2018r
Liczba uczestników: 25

-Warsztaty świąteczne dla mieszkańców gminy „Wianki Bożonarodzeniowe”
Dn.14.12.2017r.
Liczba uczestników: 12
Księgozbiór na koniec 2018 r. liczył 10093 woluminów. W roku 2018 zakupiono ze
środków własnych 240 książek na sumę 6500 zł oraz ze środków ministerialnych 58 książek
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na sumę 1500 zł. Zakupy zostały dostosowane do potrzeb czytelniczych użytkowników naszej
biblioteki. Zakupione książki to w większości kontynuacje serii wydawniczych, pozycje
wybrane przez czytelników w formie listy oraz pozycje literatury niebeletrystycznej
wychodzącej naprzeciw zainteresowaniom naszych czytelników.
Aktywnych czytelników w bibliotece w 2108 r było 227 osób. Wypożyczono łącznie
2433 woluminów, w tym 1736 książek dla dorosłych, 371 dla dzieci oraz 183 woluminów z
niebeletrystyka. Z czytelni na miejscu skorzystano 959 razy, a z czytelni internetowej 373
razy. W bibliotece zatrudniona jest jedna osoba na pełnym etacie oraz jedna na 1/8 etatu.
Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy. W 2018 r.
Gminna Biblioteka nie brała udziału w programach, projektach itp. Niemniej jednak składała
wnioski, które nie przeszły (Fundacja BGK: "Na dobry początek!"- program dla dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym , "Równać szanse"- program dla młodzieży oraz
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek 2016-2020).
XXV.3.ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH
Zespół Szkół Ogólnokształcących to placówka o bogatej tradycji i historii. Była
pierwszą zorganizowaną szkołą w gminie po zakończeniu II wojny światowej. Szkoła pełni
ważną rolę w środowisku lokalnym, jest szkołą do której uczęszczały całe rodziny:
dziadkowie, rodzice i wnuki. Historia i tradycja, poszanowanie wartości przekazywane
uczniom przez ich bliskich są ważnym spoiwem programu wychowawczego szkoły. Od 2011
roku szkoła mieści się w nowym funkcjonalnym budynku, otoczonym pięknym ogrodem na
miarę XXI wieku.
Odpowiednie i efektywne nauczanie w ZSO w Rybczewicach możliwe jest dzięki
odpowiedniej bazie lokalowej oraz bazie techniczno-dydaktycznej, która stale jest rozwijana i
unowocześniana. Szkoła dysponuje:
·

bezpiecznym placem zabaw dla dzieci,

·

boiskiem uniwersalnym o nawierzchni tartanowej (m.in. siatkówka, piłka
koszykowa)-ORLIK,

·

boiskiem do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, oświetleniem oraz budynkiem
socjalnym (szatnia, natryski) –ORLIK,

·

jedną salą gimnastyczną z pełnym wyposażeniem , oddaną do użytku w bieżącym
roku szkolnym,
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·

salą do gimnastyki korekcyjnej,

·

siłownią,

·

świetlicą dla uczniów szkoły,

·

salą zabaw wraz z wyposażeniem – magiczny dywan dla klas pierwszego etapu
edukacyjnego

·

biblioteką z bogatym księgozbiorem, który jest systematycznie wzbogacany
zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów i nauczycieli,

·

centrum multimedialnym dla uczniów (środki audiowizualne, tablice
multimedialne, komputery)

·

stołówką

·

gabinetami: pielęgniarki szkolnej. psychologa szkolnego i logopedy.
Szkoła pracuje w systemie jednozmianowym.

W skład zespołu wchodzi:
a/ Szkoła Podstawowa – 12 oddziałów
b/ Oddziały przedszkolne – 3 oddziały
c/ Przedszkole „Ekoludek” – 2 oddziały
d/ Oddział gimnazjum – 1 oddział
Szkołą zarządza:
Dyrektor ZSO i V-ce Dyrektor
Szkoła posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, łączenie 33 nauczycieli w
tym:
23 nauczycieli dyplomowanych
7 nauczycieli mianowanych
1 nauczyciel kontraktowych
2 nauczycieli stażystów
Wszyscy nauczyciele mają ukończone studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,
ponadto 22 nauczycieli ma dodatkowo ukończone studia podyplomowe.
W strukturę szkoły wchodzą również pracownicy administracji i obsługi:
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1 sekretarz szkoły
1 referent administracyjny
1 konserwator
6 sprzątaczek
Do zespołu uczęszcza 296 uczniów:
a/ Szkoła Podstawowa - 195 uczniów, z czego 24 uczniów spoza obwodu
b/ oddziały przedszkolne – 49 uczniów, z czego 6 uczniów spoza obwodu
c/ przedszkole” Ekoludek” – 33 uczniów, z czego 7 uczniów spoza obwodu
d/ oddział gimnazjum – 19 uczniów, z czego 1 uczeń spoza obwodu
W szkole mamy salę komputerową wyposażoną w zestawy komputerowe oraz
zestaw multimedialny. Komputerowy sprzęt zapewnia dostęp do najnowszych technologii
obecnych na rynku. Nowa infrastruktura umożliwia korzystanie z Internetu w całym budynku
szkoły.
Oferta edukacyjna szkoły jest bardzo bogata, znaleźć w niej można szereg kół
zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych, uczniowie zachęcani są do pracy i samorozwoju.
Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej:
1.Warsztaty plastyczne
2.Kółko taneczne
3.Kółko wokalne
4.Kółko teatralne
5.Zajęcia plastyczne z origami
6.Chór
7.SKS
8.Kółko patriotyczno-artystyczne
9.Szkolne Koło Wolontariatu
10.Laboratorium historii bliskiej
11.Koło biblioteczne
12.Kółko biologiczno-chemiczne
13.Koło fotograficzno-informatyczne
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Zajęcia dodatkowe w Przedszkolu:
1. Rytmika
2. Gry i zabawy ruchowe
Sprawdzianem umiejętności uczniów jest ich udział w zawodach sportowych,
konkursach, olimpiadach, przeglądach na terenie szkoły, a także na szczeblu gminnym,
powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim. Cieszą nas sukcesy naszych uczniów, ale
pomagamy im także w pokonywaniu trudności – mówią nauczyciele szkoły.
Obiektywnymi kryteriami oceny jakości pracy szkoły obowiązującymi w polskim
systemie edukacji są:
1. Wyniki egzaminów zewnętrznych.
Wyniki egzaminów zewnętrznych uczniów naszej szkoły na przestrzeni lat mieszczą się w
staninie 5., co w skali kraju daje nam wynik średni.
2. Wyniki ewaluacji zewnętrznej i kontroli kuratoryjnych.
W obu przypadkach - brak zaleceń dotyczących pracy naszej szkoły.
3. Osiągnięcia uczniów na szczeblu powiatu i województwa.
Zestawienie osiągnięć naszych uczniów dostępne jest na stronie internetowej naszej szkoły.
4. Losy absolwentów.
W ostatnich latach blisko 50% każdej klasy gimnazjalnej dostawało się bez problemu do
liceów ogólnokształcących oraz techników (w tym renomowanych). Szkoła otrzymuje listy
gratulacyjne za wysokie osiągnięcia naszych absolwentów.

Ponadto wspieramy uczniów i motywujemy poprzez specjalistyczną pomoc
psychologiczno-pedagogiczną, którą jest objęty każdy uczeń, zgodnie z indywidualnymi
potrzebami. Prowadzimy :
1.
2.
3.
4.
5.

Zajęcia logopedyczne
Zajęcia wyrównawcze
Zajęcia indywidualne
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Zajęcia rewalidacyjne

W naszej szkole prężnie działa Szkolne Koło Wolontariatu, które angażuje się w
organizację imprez szkolnych i obejmuje swoim patronatem akcje charytatywne.
Uczniowie zaangażowani są w liczne projekty, programy, innowacje pedagogiczne.
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W szkole redagowana jest gazetka szkolna pt. :”Wieści szkolne” .
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rodziców i uczniów Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Rybczewicach został zorganizowany kurs języka angielskiego w naszej
szkole dla różnych grup wiekowych. Prowadzony jest on w soboty przez profesjonalnych
lektorów Szkoły Języków Obcych „Victory” w Świdniku.
Cały czas podejmujemy działania mające na celu wyposażanie placówki w
nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz zapewnienie uczniom do nich dostępu. Większość sal
wyposażonych jest w zestawy multimedialne (komputer, projektor, ekran, głośniki) lub
tablice interaktywne. Te innowacyjne narzędzia pracy, które stwarzają szerokie możliwości
dydaktyczne – od pokazu zdjęć, filmów, animacji komputerowych po symulacje różnych
zjawisk i ćwiczenia interaktywne, aktywizują uczniów i pozwalają przekazać informacje w
sposób jasny i czytelny.
Ponadto szkoła podejmuje szereg działań służących rozwojowi dzieci i poprawie
jakości kształcenia, które zamierza kontynuować:
- uczestniczenie nauczycieli w szkoleniach Rady Pedagogicznej oraz dokształcanie się poprzez
udział w różnych formach kursów, szkoleń, warsztatów,
- współpraca szkoły z rodzicami oraz różnego rodzaju instytucjami i stowarzyszeniami,
- diagnozy edukacyjne, analizy egzaminów zewnętrznych oraz egzaminów próbnych,
- umożliwianie dzieciom i młodzieży korzystania z dodatkowych zajęć płatnych
prowadzonych przez osoby spoza szkoły (np. język angielski, tańce),
- organizacja imprez szkolnych, międzyszkolnych, międzypowiatowych, środowiskowych,
(zdjęcia, sprawozdania z tych uroczystości dostępne na stronie internetowej szkoły),
- ciągłe pozyskiwanie środków na doposażenie i modernizowanie bazy szkoły,
- konkursy wewnątrzszkolne,
- promowanie szkoły na zewnątrz (strona internetowa, gazetka szkolna, uroczystości, udział
w konkursach),
- organizowanie wycieczek,
- troska o bezpieczeństwo dzieci (dyżury nauczycieli przed lekcjami, w czasie przerw,
wycieczek, dyskotek, wyjazdów, imprez szkolnych i pozaszkolnych), dzięki której
wypadkowość wśród naszych uczniów jest bardzo niska.
Szkoła szczyci się mianem najbardziej bezpiecznej szkoły w powiecie.
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