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I. WSTĘP 

Obowiązek sprzędzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. (Dz. U. 2020 r. poz. 713) o samorządzie gminnym. Raport obejmuje podsumowanie 

działalności Wójta Gminy Rybczewice za 2021 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: 

Fajsławice, 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 92 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 drugą kadencję Pani Elżbieta Masicz 

 

Zarządzenia   Wójta Gminy wydane w 2021 roku -95 

Zarządzenia Wójta Gminy jako kierownika urzędu wydane w 2021 roku -  1   

 

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. 
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W skład kierownictwa Urzędu wchodzą  Sekretarz Gminy – Renata Trała, Skarbnik Gminy – 

Józef Smarzak, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Jadwiga Świerad. 

 

 

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. 

Przewodniczącą Rady Gminy  od 15 marca 2021 r. jest Pani Magdalena Figura – Wrona, 

wybrano również 2 Wiceprzewodniczących Pana Piotra Zająca oraz Pana Marcina Flora. 

W 2021 roku odbyło się  8 sesji    Rady Gminy Rybczewice  na których podjęto  58 uchwał  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. 

 Wykaz uchwał podjętych przez Radę Gminy Rybczewice w 2021 r.: 

Dwudziesta sesja Rady Gminy w dniu 15 marca 2021r 

XX/119/2021 - w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji 

Przewodniczącego Rady Gminy w Rybczewicach. 

XX/120/2021 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w 

Rybczewicach  

XX/121/2021 - w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji 

Wiceprzewodniczącego rady Gminy  w Rybczewicach  

XX/122/2021 -w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w 

Rybczewicach . 

Dwudziesta  Pierwsza sesja Rady Gminy w dniu 15 marca 2021r. 

Dwudziesta Druga sesja  Rady Gminy w dniu 11 maja  2021r. 
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XXII/123/2021 -w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. 

XXII/124/2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  

XXII/125/2021 -w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny 

na lata 2021-2023. 

XXII/126/2021 -w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji ds. Skarg, 

Wniosków i Petycji i Wybór Przewodniczącego Komisji. 

XXII/127/2021 -w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Rybczewice. 

XXII/128/2021 -w sprawie rozpatrzenia petycji. 

XXII/129/2021 - w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia . 

XXII/130/2021 -w sprawie wyrażenia zgody  na zawarcie kolejnej umowy  

dzierżawy . 

XXII/131/2021 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy. 

XXII/132/2021 - w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy 

Rybczewice na lata 2021-2030  oraz określenia szczegółowego 

trybu i harmonogramu opracowania  projektu strategii , w tym  

trybu konsultacji. 

XXII/133/2021 -w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami  

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

gminy Rybczewice w 2021 roku.  

Dwudziesta trzecia sesja Rady Gminy w dniu 5 lipiec 2021 

XXIII/134/2021 - w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Rybczewice za 2020 

rok. 

XXIII/135/2021 - w sprawie  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Rybczewice z 

wykonania budżetu za 2020 rok. 

XXIII/136/2021 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. 

XXIII/137/2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  

XXIII/138/2021 - w sprawie udzieleni pożyczki długoterminowej  

XXIII/139/2021 - w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz  Gminy Rybczewice. 

XXIII/140/2021 -w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy 

Rybczewice na lata 2021-2030 oraz określania szczegółowego trybu 

i harmonogramu  opracowania projektu strategii , w tym trybu 

konsultacji  

XXIII/141/2021 - w sprawie określenia ekwiwalentu pienionego dla członków  

ochotniczych straży pożarnych  w Gminie Rybczewice  

Dwudziesta  czwarta sesja Rady Gminy  w dniu 27 września 2021  

XXIV/142/2021 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. 

XXIV/143/2021 -zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  

Dwudziesta piąta sesja Rady Gminy  w dniu  17 listopada 2021. 

Dwudziesta szósta sesja Rady Gminy  w dniu  13 grudnia 2021r  

XXVI/144/2021 -w sprawie wyboru I i II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w 

Rybczewicach . 

XXVI/145/2021  - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu Zyta przyjmowanej do 

obliczeni podatku rolnego na 2022 rok. 

XXVI/146/2021 - w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od 

środków transportowych obowiązujących na terenie gminy 

Rybczewice  na rok 2022 
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XXVI/147/2021 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

obowiązujących  na terenie gminy Rybczewice  na rok 2022. 

XXVI/148/2021 -w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna  

przyjmowanej do obliczania podatku leśnego na 2022 rok. 

XXVI/149/2021 -w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. 

XXVI/150/ 2021 -zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej . 

XXVI/151/2021 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Świdnickiego. 

XXVI/152/2021 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Świdnickiego. 

XXVI/153/2021 - w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz  Gminy Rybczewice. 

XXVI/154/2021 -w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliw w Gminie 

Rybczewice w roku szkolnym 2021/2022 

XXVI/155/2021 - w sprawie  ustalenia wynagrodzenia dl Wójta Gminy Rybczewice  

 

XXVI/156/2021 - sprawie ustalenia miesięcznej diety  dla Przewodniczącego Rady 

Gminy i Wiceprzewodniczących Rady Gminy  

XXVI/157/2021 - w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów Gminy 

Rybczewice. 

XXVI/158/2021 - wprawie ustalenia diet dla radnych  

XXVI/159/2021 -sprawie zwolnieni  z części z opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi ,właścicieli   nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi , kompostujących  

bioodpady stanowiące odpady komunalne  w kompostowniku 

przydomowym . 

XXVI/160/2021  -zmieniająca uchwałę  w sprawie określenia wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli  nieruchomości oraz warunków i trybu  

składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej  

XXVI/161/20221 - w sprawie zmiany regulaminy utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Rybczewice. 

XXVI/162/2021 - w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka  Pomocy 

Społecznej w Rybczewicach do załatwiania  indywidualnych spraw 

z zakresu administracji  publicznej  dotyczących dodatku 

energetycznego. 

XXVI/163/2021 - w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

energetycznego 

XXVI/164/2021 -w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy 

Rybczewice z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na rok 

2022  

XXVI/165/2021 - w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi z dochodów własnych  niepochodzących z pobranej 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

XXVI/166/2021 - wprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2022 dl Gminy Rybczewice. 
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XXVI/167/2021 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych dl Gminy Rybczewice 

na rok 2022.  

Dwudziesta siódma sesja Rady  Gminy w dniu 30 grudnia 2021r. 

XXVII/168/2021  -w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022. 

XXVII/169/2021 - w sprawie wieloletniej prognozy finansowej . 

XXVII/170/2021 - w sprawie  zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej . 

XXVII/171/2021  - w sprawie  zmiany składu osobowego Komisji ds. Skarg , 

Wniosków i Petycji  

XXVII/172/2021 - w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody na 

terenie Gminy Rybczewice i przekazania go do zaopiniowania.  

XXVII/173/2021 - w sprawie utworzenia Klubu „Senior +” 

XXVII/174/2021 - w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia . 

XXVII/175/2021 - w sprawie ustalenia  szczegółowych zasad  ponoszenia odpłatności 

za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku  dla 

osób  bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

XXVII/176/2021 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  

międzygminnego pomiędzy Gminą Rybczewice a Gmina Piaski . 

  

ZESTAWIENIE   DOKUMEMNTÓW   PROGRAMOWYCH  

 

 

Lp. 

 

Nazwa dokumentu  

 

 

 

Uchwała wprowadzająca  

 

1.  Wieloletni Program Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2020-

2025  

Uchwała Rady Gminy 

Rybczewice nr XIII/88/2020  

z dnia 1 czerwca 2020 r. 

2.  Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy  

Rybczewice do 2023 r. 

Uchwała Rady Gminy 

Rybczewice nr XI/78/2020  z 

dnia 21 lutego  2020 r. 

      3.  Strategia Rozwoju Gminy Rybczewice na lata 

2021-2030  

W trakcie przygotowania 

     4. Program Rewitalizacji  Gminy Rybczewice  na 

lata 2017-2023  

Uchwała Rady Gminy 

Rybczewice nr  

XXXIV/172/2017  z dnia 28 

listopada 2017 r. 
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     5. Roczny Program Współpracy Gminy 

Rybczewice z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3  

ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie  na 2021 r.  

Uchwała Rady Gminy 

Rybczewice nr 

XVIII/114/2020  z dnia 27 

listopada 2020 r. 

     6. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania  

Problemów Alkoholowych dla Gminy 

Rybczewice na 2021 r.  

Uchwała Rady Gminy 

Rybczewice nr 

XIX/116/2020  z dnia 22 

grudnia 2020 r.  

     7. Gminny Program Przeciwdziałania  Narkomanii  

na 2021 r. dla Gminy Rybczewice 

Uchwała Rady Gminy 

Rybczewice nr 

XIX/117/2020  z dnia 22 

grudnia 2020 r. 

 

II.3. Jednostki Organizacyjne Gminy 

- Urząd Gminy, 

- Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Króla Jana III Sobieskiego w Rybczewicach Drugich, 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Instytucje Kultury 

- Gminna Biblioteka Publiczna w Rybczewicach 

III. DEMOGRAFIA 

 Na terenie Gminy Rybczewice na dzień 31.12.2021 r. liczba zameldowanych osób na 

pobyt stały i czasowy wynosiła 3372, w odniesieniu do liczby ludności z 31.12.2020 r.  liczba 

mieszkańców zmniejszyła się o 68 osób. 

Tabela 1. Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach (stan na 31.12.2021 r. 

Lp. Miejscowość 
m. 

stałe 

m. 

czasowe 
kobiety mężczyźni 

 

razem 

 

1. BAZAR 190 2 94 98 

 

192 
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2. CHOINY 96 1 45 52 

 

97 

 

3. CZĘSTOBOROWICE 406 2 202 206 

 

408 

 

4. IZDEBNO 194 0 94 100 

 

194 

 

5. IZDEBNO-KOLONIA 167 0 82 85 

 

167 

 

6. 

 

PILASZKOWICE  

DRUGIE 

 

282 0 134 122 256 

7. 

 

PILASZKOWICE 

PIERWSZE 

 

286 1 141 142 283 

8. 

 

RYBCZEWICE DRUGIE 

 

445 17 238 224 462 

9. 

 

RYBCZEWICE PIERWSZE 

 

341 0 169 172 341 

10. 

 

STRYJNO DRUGIE 

 

157 0 80 77 

 

157 
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11. 

 

STRYJNO PIERWSZE 

 

235 3 122 116 

 

238 

 

12. 

 

STRYJNO-KOLONIA 

 

278 0 139 139* 

 

278 

 

13. WYGNANOWICE 235 3 143 95 

 

238 

 

14. ZYGMUNTÓW 68 3 31 40 

 

71 

 

 

RAZEM 

 

3340 

 

32 

 

1711 

 

1661 

 

 

3372 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Struktura wiekowa ludności w 2021 r. 

 

Przedział wiekowy 

 

kobiety mężczyźni razem 

udział             

w ogólnej 

liczbie 

ludności 

 

0 – 18 

 

240 294 534 

 

    15,8% 

 

19– 65 

1009 1102 2111 

 

62,6 % 
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65> 

 

462 265 727  

 

21.6 % 

 

Powyższe dane liczbowe nie uwzględniają w pełni sytuacji faktycznej, ponieważ 

przedstawiono je w oparciu o dane z ewidencji ludności. Należy mieć na uwadze, że wiele 

osób związało się  życiowo z innym miejscem zamieszkania, a zameldowanie na terenie 

gminy Rybczewice  ma charakter czysto formalny. 

 

 

Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego Rybczewice za 2021 r. 

 

Tabela 3. Zdarzenia w oparciu o akta Urzędu Stanu Cywilnego z 2021 r. 

 

 Zdarzenia 

 

2021 rok 

 

 2020 rok 

 

 Liczba urodzeń 

 w tym: 

- kobiety 

- mężczyźni 

- transkrypcja zagranicznego aktu 

urodzenia   sporządzona w USC 

Rybczewice 

 

 

29 

 

16 

13 

 

 

2 

 

 28 

 

 16 

   12 

   

 

 1 

 

Liczba  małżeństw: 

- konkordatowe   

- cywilne  

 

 

12 

12 

0 

 

11 

11 

0 
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Liczba zgonów 

 w tym: 

- sporządzone w USC Rybczewice 

 

66 

 

25 

49 

 

19 

 

 

 

Pozostała liczba czynności wykonana w 2021 roku z zakresu USC,  spraw obywatelskich, 

ewidencji ludności, rejestru dowodów osobistych  wynosiła: 

 

 

Wydawanie odpisów aktu stanu cywilnego 

 

 

290 

 

 

 

Sporządzanie wzmianek dodatkowych   w aktach stanu cywilnego 

 

 

45 

 

 

Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego 

 

 

232 

 

Migracja aktów z ksiąg papierowych  do rejestru stanu cywilnego - 

ŻRÓDŁO 

 

682 

 

 

Czynność materialno – techniczne z zakresu  

rejestracji stanu cywilnego 

 

 

 

24 

 

Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń 

 

14 



12 

 

 

Wydawanie decyzji w sprawie  imion i nazwisk 

 

 

2 

 

Udostępnianie danych i wydawanie zaświadczeń z rejestru  PESEL, 

rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru 

dowodów osobistych 

 

 

143 

 

Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt: czasowy, 

stały  

 

 

80 

 

 

Usuwanie niezgodności w rejestrze Pesel 

 

 

278 

 

Wydawanie dowodów osobistych 

 

 

144 

 

Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego 

 

 

14 

 

IV. INFORMACJE FINANSOWE 

Budżet Gminy Rybczewice w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy 

Rybczewice nr XIX/114/2020 z dnia 22.12.2020 roku, zakładał: 

● uzyskanie dochodów w kwocie 21 094 627,00 zł; 

● realizację wydatków na poziomie 25 536 890,00 zł; 

● pozyskanie przychodów w kwocie 4 442 263,00 zł; 

● realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł. 

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 442 263,00 zł i stanowiła 

planowany deficyt budżetu Gminy Rybczewice na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość 

przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została 

przeznaczona na rozchody. 
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W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku: 

● plan dochodów wzrósł o 1 982 930,03 zł do kwoty 23 077 557,03 zł; 

● plan wydatków wzrósł o 2 654 266,03 zł do kwoty 28 191 156,03 zł; 

● plan przychodów wzrósł o 721 336,00 zł do kwoty 5 163 599,00 zł; 

● plan rozchodów wzrósł o 50 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł. 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Rybczewice zamknął się planowanym deficytem 

budżetowym w kwocie 5 113 599,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a 

planem wydatków. 

 

W 2021 roku dokonano łącznie 23 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Rybczewice, co 

przedstawia tabela poniżej. 
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Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok. 

Lp. Numer uchwały / zarządzenia 
Dochody (w zł) Wydatki (w zł) Przychody (w zł) Rozchody (w zł) 

zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia 

1 0050.5.2021 4 960,00 0,00 6 960,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0050.11.2021 0,00 0,00 11 100,00 11 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 0050.15.2021 6 047,00 0,00 26 540,00 20 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 0050.21.2021 80 905,00 0,00 105 881,00 24 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 0050.28.2021 10 148,00 0,00 26 178,00 16 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 0050.32.2021 335 771,68 0,00 342 771,68 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 0050.34.2021 20 000,00 0,00 52 700,00 32 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 XXII/123/2021 606 235,00 280 537,00 1 484 973,00 674 251,00 485 024,00 0,00 0,00 0,00 

9 0050.43.2021 5 200,00 5 200,00 130 540,00 130 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 XXIII/136/2021 46 000,00 0,00 43 000,00 0,00 47 000,00 0,00 50 000,00 0,00 

11 0050.51.2021 3 682,00 0,00 123 751,16 120 069,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 0050.56.2021 29 131,15 0,00 104 156,35 75 025,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 0050.60.2021 3 734,00 0,00 166 735,00 163 001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 0050.64.2021 8 967,00 0,00 118 732,00 109 765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 XXIV/142/2021 96 150,00 201 756,00 864 294,00 969 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 0050.67.2021 4 450,00 0,00 39 851,00 35 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 0050.72.2021 314 847,52 389,97 442 666,17 128 208,62 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 0050.79.2021 252 826,65 10 000,00 355 357,65 112 531,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 XXVI/149/2021 696 805,00 0,00 886 117,00 0,00 189 312,00 0,00 0,00 0,00 

20 0050.84.2021 9 513,00 78,00 134 836,67 125 401,67 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 0050.88.2021 0,00 0,00 95 919,80 95 919,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 0050.90.2021 0,00 54 482,00 600,00 55 082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 0050.93.2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 RAZEM 2 535 373,00 552 442,97 5 563 660,48 2 909 394,45 721 336,00 0,00 50 000,00 0,00 
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DOCHODY BUDŻETU GMINY 
 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. do budżetu gminy wpłynęło 22.142.072,51 zł na 

planowane wpływy w wysokości 23.077.557,03 zł, co stanowi 95,95 % wykonania planu.  

Na dochody budżetu gminy złożyły się: 

1. Dochody własne w wysokości 4.660.202,63 zł, które w stosunku do planowanych  

w wysokości 4.492.972,00 zł stanowią 103,72 % wykonania planu, w tym bieżące w 

wysokości 4.656.712,74 zł na planowane w wysokości 4.487.972,00 zł oraz 

majątkowe w wysokości 3.489,89 zł na planowane w wysokości 5.000,00 zł. 

2. Dotacje i środki na zadania własne w wysokości 9.947.111,60 zł, które w stosunku do 

planowanych w wysokości 8.072.175,00 zł stanowią 123,23 % wykonania planu, w 

tym bieżące w wysokości 6.405.366,78 zł na planowane w wysokości 6.446.282,00 zł 

oraz majątkowe w wysokości 3.541.744,82 zł na planowane w wysokości 

1.625.893,00 zł. 

3. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE w wysokości 

2.278.448,73 zł na planowane w wysokości 5.226.231,00 zł stanowią 43,60 % 

wykonania planu, w tym bieżące w wysokości 122.267,35 zł na planowane w 

wysokości 161.749,00 zł oraz majątkowe w wysokości 2.156.181,38 zł na planowane 

w wysokości 5.064.482 zł. 

4. Dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości 5.256.309,55 zł, które w stosunku do 

planowanych w wysokości 5.286.179,03 zł stanowią 99,44 % wykonania planu. 

 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem – 21,37 % 
 

Wykonanie dochodów ogółem 22 142 072,51 

Dochody własne 4 660 202,63 

Dotacje i środki na zadania własne 9 947 111,60 

Dotacje na programy realizowane z 

udziałem środków UE 

2 278 448,73 

Dotacje celowe na zadania zlecone 5 256 309,55 

Dochody ze sprzedaży majątku 0,00 

Dotacje na zadania realizowane w drodze 

porozumień 

0,00 

 

 

Pod względem struktury dochodów największy udział w budżecie gminy stanowią 

dotacje i środki na zadania własne w kwocie 9.947.111,60 co stanowi 44,92 % wszystkich 

dochodów, drugim pod względem dochodem są dotacje celowe na zadania zlecone w 

wysokości 5.256.309,55 stanowiące 23,74 % wszystkich dochodów, dochody własne w 
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kwocie 4.660.202,63 co stanowi 21,05 % znajdują się na trzecim miejscu, dotacje na 

programy realizowane z udziałem środków UE w kwocie 2.278.448,73 co stanowi 10,29 % są 

czwartym dochodem w budżecie gminy. 

  

 

Strukturę dochodów budżetu gminy w ujęciu graficznym przedstawia poniższy wykres: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Wykonanie dochodów (w tym PIT, CIT) 

 

Plan dochodów 23 077 557,03 

Wykonanie ogółem, w tym: 22 142 072,51 

PIT 1 530 124,00 

CIT 4 466,75 

4 660 202,63

9 947 111,60

2 278 448,73

5 256 309,55

Struktura dochodów Budżetu Gminy

Dochody własne

Dotacje i środki na zadania
własne

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

Dochody ze sprzedaży
majątku

Dotacje na zadania
realizowane w drodze
porozumień
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Rok Dochody 

2014 10 739 129,85 

2015 10 731 017,59 

2016 14 730 031,23 

2017 13 398 086,67 

2018 17 557 605,35 

2019 17 684 006,51 

2020 20 570 326,39 

2021 22 142 072,51 

 

Na wykresie oraz w tabeli powyżej przedstawione zostały dochody budżetu gminy 

w latach 2014 -2021. 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 22.142.072,51 w roku 2021. W stosunku do roku poprzedniego dochody 

budżetu gminy wzrosły o 7,64 %. 

 

Dotacje rozwojowe pozyskane spoza budżetu Gminy 

 

Plan 13 298 406,00 

Wykonanie 12 225 560,33 

 

10 739 129,8510 731 017,59
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WYDATKI BUDŻETU GMINY 
 

Na wydatki budżetu gminy złożyły się: 

1. Zadania własne w wysokości 12.898.316,92 zł , które stanowią 57,91 % wszystkich 

wydatków budżetowych z czego: 

• Na wydatki bieżące wydano 9.192.443,44 zł które stanowią 71,27 % wydatków na 

zadania własne, 

• Na wydatki majątkowe wydano 3.705.873,48 zł, co stanowi 28,73 % wydatków na 

zadania własne. 

2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w wysokości 4.117.477,73 zł, 

które stanowią 18,49 % wszystkich wydatków budżetowych z czego: 

• Na wydatki bieżące wydano 140.284,02 zł które stanowią 3,41 % wydatków na 

programy finansowane z udziałem innych środków zagranicznych, 

• Na wydatki majątkowe wydano 3.977.193,71 zł, co stanowi 96,59 % wydatków na 

programy finansowane z udziałem innych środków zagranicznych. 

3. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w wysokości 

5.256.309,55 zł , które stanowią 23,60 % wszystkich wydatków budżetowych z czego: 

• Na wydatki bieżące wydano 5.256.309,55 zł co stanowi 100,00 % wydatków na 

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami. 

 
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 34,50 % 

 

 Na wydatki majątkowe w kwocie 7.683.067,19 co stanowi 34,50 % wszystkich 

wydatków z budżetu gminy, w stosunku do wydatków bieżących w kwocie 14.981.926,83 co 

stanowi 55,92 % przeznacza się ponad 1/3 budżetu gminy.   

 W ujęciu graficznym strukturę wydatków budżetu gminy przedstawia poniższy 

wykres: 

 
 

 

 

 

Wykonanie – wydatki ogółem 22 272 104,20 

Wydatki majątkowe 7 683 067,19 

Wydatki bieżące 14 589 037,01 
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Plan 28 191 156,03 

Wykonanie 22 272 104,20 
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Rok Wydatki 

2014 10 529 538,54 

2015 10 406 352,58 

2016 11 951 706,23 

2017 13 725 624,68 

2018 17 765 631,50 

2019 17 016 951,65 

2020 21 899 221,46 

2021 22 272 104,20 

 

Na wykresie oraz w tabeli powyżej przedstawione zostały wydatki budżetu gminy 

w latach 2014 -2021. Jak wynika z przedstawionych danych wydatki budżetu gminy 

w przedstawionym okresie wykazują tendencję wzrostową i tak od kwoty 10.529.538,54 

w roku 2014 do kwoty 22.272.104,20 w roku 2021. W stosunku do roku poprzedniego 

wydatki budżetu gminy uległy zwiększeniu o 1,70 %. 

 

 

Wysokość zrealizowanych wydatków majątkowych w stosunku do planu 62,56 % 

 

 

Plan 12 281 392,00 

Wykonanie 7 683 067,19 

 
 

Rok Wydatki bieżące 

2014 9 410 729,31 

2015 8 402 992,36 

2016 10 247 308,88 

2017 10 862 636,00 

2018 11 245 861,81 

2019 12 199 256,90 

2020 13 196 515,34 

2021 14 589 037,01 
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Rok Wydatki inwestycyjne 

2014 1  118 809,23 

2015 2 003 360,22 

2016 1 704 397,35 

2017 2 862 988,68 

2018 6 519 769,69 

2019 4 817 694,75 

2020 8 702 706,12 

2021 7 683 067,19 

 

Na wykresach oraz w tabelach powyżej przedstawione zostały wydatki bieżące oraz 

inwestycyjne budżetu gminy w latach 2014 -2021. 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 14.589.037,01 w roku 2021, w stosunku 

do roku poprzedniego wydatki bieżące budżetu gminy wzrosły tylko o 10,55 %, natomiast 

wydatki majątkowe w kwocie 1.118.809,23 w roku 2014 do kwoty 7.683.067,19 w roku 

2021. W stosunku do roku poprzedniego wydatki inwestycyjne  uległy zmniejszeniu 

o 11,72 %. Powyższe dane wskazują, że na realizację inwestycji gminnych został położony 

szczególny nacisk. 

 

REALIZACJA PROJEKTÓW WIELOLETNICH 

 

W roku 2021 realizowano dwanaście projektów wieloletnich oraz zaplanowano rozpoczęcie 

realizacji trzech projektów: 

1. projekt „Modernizacja zabytkowego Dworu w Rybczewicach Drugich” którego realizację 

zaplanowano na lata 2017 – 2021, na realizację którego przewidziano środki w wysokości 

4.018.000 zł. Do końca 2021 r. zrealizowano wydatki w kwocie 3.943.306,90 zł (w 

2021 r. wydano 2.178.977,69 zł na planowane w wysokości 2.223.110 zł), 

2. projekt „Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości 
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Rybczewice Drugie” którego realizację zaplanowano na lata 2017 – 2021, na realizację 

którego przewidziano środki w wysokości 1.084.756 zł. Do końca 2021 r. zrealizowano 

wydatki w kwocie 1.128.863,82 zł (w 2021 r. wydano 346.605,30 zł na planowane w 

wysokości 410.141 zł), 

3. projekt „Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości 

Rybczewice Drugie” którego realizację zaplanowano na lata 2017 – 2021, na realizację 

którego przewidziano środki własne w wysokości 1.820.620 zł. Do końca 2021 r. 

zrealizowano wydatki w kwocie 49.917,81 zł (w 2021 r. wydano 31.467,81 zł na 

planowane w wysokości 871.304,00 zł),, 

4. projekt „Kompleksowa modernizacja zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Rybczewice 

poprzez modernizację ujęcia wody i pompowni w m. Bazar, ujęcia wody w m. 

Rybczewice oraz pompowni w m. Stryjno Pierwsze gm. Rybczewice” którego realizację 

zaplanowano na lata 2018 – 2021, na realizację którego przewidziano środki w wysokości 

2.192.024 zł. Do końca 2021 r. zrealizowano wydatki w kwocie 2.103.327,38 zł (w 

2021 r. wydano 1.103.177,59 zł na planowane w wysokości 1.351.675 zł), 

5. projekt „OZE w gminie Rybczewice” którego realizację zaplanowano na lata 2019 – 

2021, na realizację którego przewidziano środki w wysokości 1.616.579 zł. Do końca 

2021 r. zrealizowano wydatki w kwocie 1.575.436,01 zł (w 2021 r. wydano 

1.543.449,86 zł na planowane w wysokości 1.616.579 zł), 

6. modernizacja boiska sportowego w m. Rybczewice Drugie którego realizację 

zaplanowana na lata 2019 2022, na realizację którego ,przewidziano środki własne w 

wysokości 240.000,00 zł. Do końca 2021 r. zrealizowano wydatki w kwocie 233.750,00 zł 

(w 2021 r. wydano 153.750,00 zł na planowane w wysokości 160.000,00 zł), 

7. projekt „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rybczewice” którego realizację 

zaplanowano na lata 2019 – 2021, na realizację którego przewidziano środki w wysokości 

970.624 zł. Do końca 2021 r. zrealizowano wydatki w kwocie 18.450,00 zł (w 2021 r. 

wydano 18.450,00 zł na planowane w wysokości 40.590 zł), 

8. projekt „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rybczewice” 

którego realizację zaplanowano na lata 2021 – 2022, na realizację którego przewidziano 

środki w wysokości 624.864 zł. Do końca 2021 r. zrealizowano wydatki w kwocie 

7.380,00 zł (w 2021 r. wydano 7.380,00 zł na planowane w wysokości 624.864 zł), 

9. projekt „Kształtowanie przestrzeni publicznej w gminie Rybczewice poprzez wykonanie 

tężni solankowej oraz placu na zajęcia artystyczne” którego realizację zaplanowano na 

lata 2019 – 2022, na realizację którego przewidziano środki w wysokości 520.517 zł. 

Do końca 2021 r. zrealizowano wydatki w kwocie 0,00 zł (w 2021 r. wydano 0,00 zł na 

planowane w wysokości 520.517 zł), 

10. przebudowa drogi gminnej Nr 105761L w m. Częstoborowice i Rybczewice Drugie 

zaplanowana na lata 2020 – 2021, na realizację której przewidziano środki w wysokości 

413.240,00 zł. Do końca 2021 r. zrealizowano wydatki w kwocie 398.305,42 zł (w 2021 r. 

wydano 398.305,42 zł na planowane w wysokości 413.240 zł), 

11. przebudowa drogi gminnej Nr 105765L w m. Pilaszkowice Pierwsze zaplanowana na lata 

2020 – 2021, na realizację której przewidziano środki w wysokości 742.115,00 zł. Do 

końca 2021 r. zrealizowano wydatki w kwocie 729.150,59 zł (w 2021 r. wydano 

729.150,59 zł na planowane w wysokości 742.115 zł), 

12. przebudowa drogi gminnej Nr 105760L w m Rybczewice Pierwsze zaplanowana na lata 

2020 – 2021, na realizację której przewidziano środki w wysokości 555.533,00 zł. Do 
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końca 2021 r zrealizowano wydatki w kwocie 522.726,71 zł (w 2021 r. wydano 

522.726,71 zł na planowane w wysokości 537.575 zł), 

13. przebudowa drogi gminnej Nr 105772L w m. Zygmuntów zaplanowana na lata 2021 – 

2022, na realizację której przewidziano środki w wysokości 975.641,00 zł. Do końca 

2021 r. zrealizowano wydatki w kwocie 0,00 zł (w 2021 r. wydano 0,00 zł na planowane 

w wysokości 975.641 zł), 

14. projekt „Klub Seniora w Gminie Rybczewice” którego realizację zaplanowano na lata 

2018 – 2021, na realizację którego przewidziano środki w wysokości 766.140 zł. Do 

końca 2021 r. zrealizowano wydatki w kwocie 643.680,67 zł (w 2021 r. wydano 

140.284,02 zł na planowane w wysokości 254.508,00 zł), 

15. program „Czyste powietrze” którego realizację zaplanowano na lata 2021 – 2022, na 

realizację którego przewidziano środki w wysokości 30.000 zł. Do końca 2021 r. 

zrealizowano wydatki w kwocie 9.652,76 zł (w 2021 r. wydano 9.652,76 zł na planowane 

w wysokości 21.000,00 zł). 
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Projekty z udziałem środków unijnych oraz inwestycje z udziałem środków budżetu państwa realizowane w 2021 roku 

 

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Rybczewice za 2021 rok 

Lp. Nazwa i cel Od Do 

Łączne 

nakłady 

finansowe 

Nakłady 

poniesione 

do 

31.12.2020 

Plan na 

1.01.2021 

Plan na 

31.12.2021 

Wykonanie na 

31.12.2021 

Wykonanie 

planu w % 

Stopień 

zaawansowania 

realizacji 

zadania w % 

1 Przedsięwzięcia razem   16 570 653,00 4 180 570,32 8 876 624,00 10 762 859,00 7 183 377,75 66,74 68,58 

1.a - wydatki bieżące   796 140,00 503 396,65 170 262,00 275 508,00 149 936,78 54,42 82,06 

1.b - wydatki majątkowe   15 774 513,00 3 677 173,67 8 706 362,00 10 487 351,00 7 033 440,97 67,07 67,90 

1.1 

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami 

realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 

1240 z późn. zm.): 

  10 807 359,80 3 357 097,04 5 596 252,00 6 196 379,80 4 117 477,73 66,45 69,16 

1.1.1 - wydatki bieżące   766 140,00 503 396,65 170 262,00 254 508,00 140 284,02 55,12 84,02 

1.1.1.1 Klub Seniora w Gminie Rybczewice - Poprawa jakości życi osób starszych 2018 2021 766 140,00 503 396,65 170 262,00 254 508,00 140 284,02 55,12 84,02 

1.1.2 - wydatki majątkowe   10 041 219,80 2 853 700,39 5 425 990,00 5 941 871,80 3 977 193,71 66,94 68,03 

1.1.2.1 
Modernizacja zabytkowego Dworu w Rybczewicach Drugich - Poprawa 

infrastruktury zabytkowego Dworu 
2017 2021 2 765 125,00 1 437 270,40 1 439 898,00 1 361 414,00 1 329 083,47 97,63 100,04 

1.1.2.2 
Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości 

Rybczewice Drugie - Zagospodarowanie zespołu parkowego 
2017 2021 772 141,80 619 618,93 328 386,00 271 536,80 220 618,93 81,25 108,86 

1.1.2.3 
Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości 

Rybczewice Drugie - Zagospodarowanie zbiornika wodnego 
2017 2022 1 414 232,00 15 000,00 712 114,00 712 114,00 31 467,81 4,42 3,29 

1.1.2.4 

Kompleksowa modernizacja 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 - Poprawa jakości zaopatrzenia w wodę 

mieszkańców 

2018 2021 1 796 158,00 756 819,93 1 437 094,00 1 059 369,00 967 648,10 91,34 96,01 

1.1.2.5 
OZE w gminie Rybczewice - Poprawa jakości powietrza w gminie 

Rybczewice 
2019 2021 1 475 498,00 24 991,13 1 475 498,00 1 475 498,00 1 413 375,40 95,79 97,48 

1.1.2.6 
Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rybczewice - Poprawa 

infrastruktury oświetlenia ulicznego 
2019 2022 789 125,00 0,00 33 000,00 33 000,00 15 000,00 45,45 1,90 

1.1.2.7 
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rybczewice 

- Poprawa infrastruktury odprowadzania ścieków 
2021 2022 508 423,00 0,00 0,00 508 423,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2.8 

Kształtowanie przestrzeni publicznej w gminie Rybczewice poprzez 

wykonanie tężni solankowej oraz placu na zajęcia artystyczne - Poprawa 

jakości życia mieszkańców 

2019 2023 520 517,00 0,00 0,00 520 517,00 0,00 0,00 0,00 
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1.2 
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 

partnerstwa publiczno-prywatnego: 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1 - wydatki bieżące   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2 - wydatki majątkowe   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 

w pkt 1.1 i 1.2): 
  5 763 293,20 823 473,28 3 280 372,00 4 566 479,20 3 065 900,02 67,14 67,49 

1.3.1 - wydatki bieżące   30 000,00 0,00 0,00 21 000,00 9 652,76 45,97 32,18 

1.3.1.1 
Program "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza w gminie 

Rybczewice 
2021 2022 30 000,00 0,00 0,00 21 000,00 9 652,76 45,97 32,18 

1.3.2 - wydatki majątkowe   5 733 293,20 823 473,28 3 280 372,00 4 545 479,20 3 056 247,26 67,24 67,67 

1.3.2.1 
Modernizacja boiska sportowego w m. Rybczewice - Poprawa infrastruktury 

sportowej 
2019 2021 240 000,00 80 000,00 160 000,00 160 000,00 153 750,00 96,09 97,40 

1.3.2.2 
Modernizacja zabytkowego Dworu w Rybczewicach Drugich - Poprawa 

infrastruktury zabytkowego Dworu 
2017 2021 1 252 875,00 327 058,81 861 696,00 861 696,00 849 894,22 98,63 93,94 

1.3.2.3 
Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości 

Rybczewice Drugie - Zagospodarowanie zespołu parkowego 
2017 2021 312 614,20 162 639,59 75 579,00 138 604,20 125 986,37 90,90 92,33 

1.3.2.4 
Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości 

Rybczewice Drugie - Zagospodarowanie zbiornika wodnego 
2017 2022 406 388,00 3 450,00 159 190,00 159 190,00 0,00 0,00 0,85 

1.3.2.5 

Kompleksowa modernizacja 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 - Poprawa jakości zaopatrzenia w wodę 

mieszkańców 

2018 2021 395 866,00 243 329,86 292 306,00 292 306,00 135 529,49 46,37 95,70 

1.3.2.6 
OZE w gminie Rybczewice - Poprawa jakości powietrza w gminie 

Rybczewice 
2019 2021 141 081,00 6 995,02 141 081,00 141 081,00 130 074,46 92,20 97,16 

1.3.2.7 
Przebudowa drogi gminnej Nr 105761L w m. Częstoborowice i Rybczewice 

Drugie - Poprawa infrastruktury drogowej 
2020 2021 413 240,00 0,00 343 240,00 413 240,00 398 305,42 96,39 96,62 

1.3.2.8 
Przebudowa drogi gminnej Nr 105765L w m. Pilaszkowice Pierwsze - Poprawa 

infrastruktury drogowej 
2020 2021 742 115,00 0,00 702 115,00 742 115,00 729 150,59 98,25 98,25 

1.3.2.9 

Przebudowa drogi gminnej Nr 105760L w miejscowości Rybczewice Pierwsze 

- finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 

Poprawa infrastruktury drogowej 

2020 2021 555 533,00 0,00 537 575,00 537 575,00 522 726,71 97,24 97,24 

1.3.2.10 
Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rybczewice - Poprawa 

infrastruktury oświetlenia ulicznego 
2019 2022 181 499,00 0,00 7 590,00 7 590,00 3 450,00 45,45 1,90 

1.3.2.11 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rybczewice 2021 2022 116 441,00 0,00 0,00 116 441,00 7 380,00 6,34 6,34 
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- Poprawa infrastruktury odprowadzania ścieków 

1.3.2.12 
Przebudowa drogi gminnej Nr 105772L w m. Zygmuntów - Poprawa 

infrastruktury drogowej 
2021 2022 975 641,00 0,00 0,00 975 641,00 0,00 0,00 0,00 
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INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 
 

Wartość początkowa majątku Gminy Rybczewice na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosiła 41.540.621,03 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2021 r. 

stanowiła kwotę 58.759.683,02 zł, co oznacza wzrost o 14,01 % w stosunku do 31 grudnia roku poprzedzającego. W skład majątku wchodzą środki 

trwałe wg grup rodzajowych, środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz udziały w spółkach prawa handlowego. 

 

Zestawienie zmian wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych wg grup rodzajowych oraz inwestycji w budowie 

 
 

 

L.p. 

Grupa Wartość brutto 

Numer Nazwa Stan na dzień 

01.01.2020 r. 
Zwiększenia Zmniejszenia Stan na dzień 

31.12.2020 r. 

1 0 GRUNTY 4.290.117,00 282.900,00 0,00 4.573.017,00 
 

2 
 

1 

BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO 

LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE 

PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO 

19.925.846,47 3.943.306,90 0,00 23.869.153,37 

3 2 
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 

17.889.700,78 5.211.579.40 0,00 23.101.280,18 

4 3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE 120.740,81 293.444,00 0,00 414.184,81 

5 4 
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO 

ZASTOSOWANIA 813.983,24 0,00 0,00 813.983,24 

6 5 
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE 

36.914,00 0,00 0,00 36.914,00 

7 6 URZĄDZENIA TECHNICZNE 3.902.688,53 1.180.884,55 0,00 5.083.573,08 
8 7 ŚRODKI TRANSPORTU 512.680,44 0,00 0,00 512.680,44 

 
9 

 
8 

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, 

GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 

 

26.837,59 0,00 0,00 26.837,59 

10  ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (INWESTYCJE) 4.018.712,17 7.455.190,30 11.148.241,16 325.661,31 

 Razem 51.540.621,03 18.367.303,15 11.148.241,16 58.759.683,02 
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Zestawienie udziałów w spółkach prawa handlowego na dzień 31.12.2019 r. 

 

UDZIAŁY w SPÓŁCE WIRTUALNE POWIATY: 

Wkład pieniężny 5.172 udziałów po 50,00 zł 258.600,00 

Wkład niepieniężny (środki trwałe) brak. Udziały po ………. Zł 0,00 

RAZEM: 4.432 udziałów po 50,00 zł 258.600,00 

PODSUMOWANIE 258.600,00 
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Rok Mienie komunalne 

2014 17 984 838,53 

2015 19 043 384,74 

2016 19 499 551,44 

2017 18 088 382,31 

2018 23 399 414,32 

2019 28 498 855,09 

2020 32 781 263,79 

2021 42 000 729,58 

 

Na wykresie oraz w tabeli powyżej przedstawiona został wartość mienia komunalnego 

w latach 2014 -2021. 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 42.000.729,58 w roku 2021. W stosunku do roku poprzedniego 

wartość mienia komunalnego wzrosła o 28,12 % co wiąże się z realizacją inwestycji 

gminnych. 

 

PRZYCHODY I ROZCHODY 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku przychody budżetu gminy wyniosły 2.861.287,47 zł na 

planowane w wysokości 5.163.599 zł, w tym: 

− wolne środki        -      1.094.495,75 

− niewykorzystane środki       -      1.632.546,19 

− niewykorzystane środki związane z realizacją projektów UE -           84.245,53 

− spłata pożyczki długoterminowej     -           50.000,00 

  

 

17 984 838,5319 043 384,7419 409 551,44
18 088 382,31

23 399 414,3224 498 855,09
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Na dzień 31 grudnia 2021 r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów 

bankowych oraz zobowiązań zaliczanych do długu innych niż kredyty i pożyczki wynosił 

4.605.822,82 zł, na które składają się kredyty: 

 

1. Kredytu zaciągniętego w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach dnia 26 czerwca 

2020 r. w kwocie 4.600.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu 

budżetu gminy. Stan zobowiązań z powyższego kredytu na koniec okresu 

sprawozdawczego zamyka się kwotą 4.600.000,00 zł. 

2. Zobowiązania zaliczane do długu inne niż kredyty i pożyczki spłacane wydatkami 

bieżącymi których stan na koniec okresu sprawozdawczego zamyka się kwotą 5.822,82 zł. 

 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. rozchody zamknęły się kwotą 50.000,00 zł na planowane 

w wysokości 50.000 zł na co złożyło się udzielone pożyczki długoterminowe w kwocie 

50,000 zł, w tym: 

1. Pożyczka długoterminowa dla OSP Rybczewice   -    50.000,00 

 

Rok Zadłużenie Gminy 

2014 4 065 600,00 

2015 4 189 000,00 

2016 2 710 400,00 

2017 2 032 800,00 

2018 1 355 200,00 

2019 2 569 071,08 

2020 4 608 260,68 

2021 4 605 822,82 
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Na wykresie oraz w tabeli powyżej przedstawiona został wysokość zadłużenia Gminy 

w latach 2014 -2021. Jak wynika z przedstawionych danych zadłużenie Gminy 

w przedstawionym okresie wykazuje początkowo tendencję spadkową od kwoty 

4.065.600,00 zł w roku 2014 do kwoty 1.355.200,00 zł w roku 2018, a następnie tendencję 

wzrostową o kwoty 1.355.200,00 zł w roku 2018 do kwoty 4.605.822,82 zł w roku 2021.
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PODSUMOWANIE 

Podsumowując realizację budżetu gminy w 2021 roku należy stwierdzić, że zarówno 

dochody budżetowe jak i wydatki realizowane były zgodnie z planem, a mianowicie dochody 

budżetowe zrealizowano w 95,95 %, natomiast wydatki budżetowe zrealizowano w 79,00 %. 

Globalnie na dzień 31 grudnia 2021 r. budżet gminy zamknął się niedoborem budżetowym w 

wysokości 130.031,69 zł przy zaplanowanym niedoborze budżetowym w wysokości 

5.113.599 zł. 

Wynik budżetu 

 

 

Planowany wynik: 

DEFICYT 

 

-5.113 599,00 

Wykonanie: 

DEFICYT 

 

    -130 031,69 

 

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 2021 wyniósł 0,71 % 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 17,91 %. 

 
 

V. INWESTYCJE 

Inwestycje na wodociągach 2021r. 

 

W ramach kolejnego realizowanego przez Gminę Rybczewice zadania pn. „Kompleksowa 

modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Rybczewice dofinansowanego 

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-

2020 Oś priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Działanie 6.4 

Gospodarka wodno-ściekowaumowanrRPLU.06.04.00-06-0010/18-00 firma Pana Emila 

Majewskiego z Lublina  na obiektach stacji wodociągowych będących w zarządzie Gminy 

Rybczewice wykonała następujące  roboty budowlane : 

Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Bazar     działka nr ew. 254/2 : 

Termoizolacja budynku, 

Wymiana  stolarki okiennej i drzwiowej, 

Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem, 

Wymiana instalacji odgromowej 

Wymiana zużytych okładzin ściennych i podłogowych  

Wymiana elementów wentylacji  

Wymiana urządzeń technologicznych i rurociągów; 

Wymiana rurociągów tłocznych, głowicy i pompy głębinowej; 
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Modernizacja i rozbudowa instalacji sterowniczej, elektrycznej oraz  systemu automatyki, 

Wymiana  2 odżelaziaczy oraz aeratorów, sprężarek, chloratora 

Wymiana rurociągów oraz zasuw wodociągowych  na terenie ujęcia wody 

Wymianę ogrodzenia i bram, 

Wymiana elementów sterowania radiowego załączania pompy głębinowej  

Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w celu zapewnienia ciągłości zasilania 

 

Modernizacja pompowni wody  w miejscowości Bazar gm. Rybczewice dz. nr ew. 189  

Termoizolacja budynku . 

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 

Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem, 

Wymiana instalacji odgromowej                                                                                    

Wymiana elementów wentylacji                                                                                    

Modernizacja  istniejącej instalacji sterowniczej, elektrycznej oraz systemu monitoringu 

urządzeń  pompowni                                                                                                         

Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne                                                 

Wymiana orurowania na stal nierdzewną;                                                                        

Wymiana wyeksploatowanych urządzeń i materiałów na nowe tj sprężarek, wentylatorów, 

chloratora;                                                                                                                       

Wymiana wyeksploatowanego  zespołu pomp II stopnia podającego wodę do sieci 

wodociągowej na nowy energooszczędny agregat pompowy o większej wydajności.                                              

Wymiana wyeksploatowanych urządzeń technologicznych  w stacji wodociągowej;      

Wymiana rurociągów oraz zasuw wodociągowych prowadzonych na terenie ujęcia wody,                   

Wymiana ogrodzenia i bram                                                                                                 

Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w celu zapewnienia ciągłości zasilania  

 

Modernizacja stacji  wodociągowej w m. Rybczewice dz. nr ew. 1548/2 : 

Termoizolacja budynku . 

Wymiana  stolarki okiennej i drzwiowej, 

Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem, 

Wymiana instalacji odgromowej 

Wymiana zużytych okładzin ściennych i podłogowych  

Wymiana elementów wentylacji  

Wymiana urządzeń technologicznych i rurociągów w stacji wodociągowej; 

Wymiana rurociągów tłocznych, głowicy i pompy głębinowej; 

Modernizacja i rozbudowa instalacji sterowniczej, elektrycznej oraz  systemu automatyki, 

Wymiana zespołu pomp II stopnia podającego wodę do sieci wodociągowej, 

Wymiana zestawu hydroforowego,  sprężarek, chloratora 

Wymiana rurociągów oraz zasuw wodociągowych  na terenie ujęcia wody 

Wymiana ogrodzenia i bram, 

Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w celu zapewnienia ciągłości zasilania 
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Modernizacja pompowni wody  w miejscowości  Stryjno Pierwsze  gm. Rybczewice dz. 

nr ew. 1036/3  

Termoizolacja budynku. 

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami 

Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem, 

Wymiana instalacji odgromowej                                                                                    

Wymiana elementów wentylacji                                                                               

Modernizacja instalacji sterowniczej, elektrycznej oraz systemu monitoringu urządzeń,                                                                                                       

Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne                                                 

Wymiana orurowania na stal nierdzewną;                                                                        

Wymiana  urządzeń i materiałów na nowe tj sprężarek, wentylatorów,                          

Wymiana zespołu pomp II stopnia podającego wodę do sieci wodociągowej  

Wymiana urządzeń technologicznych  w stacji wodociągowej; 

Wymiana rurociągów oraz zasuw wodociągowych prowadzonych na terenie ujęcia wody, 

Wymiana ogrodzenia i bram 

Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w celu zapewnienia ciągłości zasilania  

 

Wartość wykonanych robót wyniosła  brutto 1 846 000 zł ( słownie :  jeden milion osiemset 

czterdzieści sześć tysięcy złotych )                                                                                       

Wartość robót dodatkowych  wyniosła  116 029,06 zł ( słownie: sto szesnaście tysięcy 

dwadzieścia dziewięć złotych 06/100 ).  

Roboty zostały  odebrane  bez uwag z dniem 30 września 2021r.   

Inwestycje drogowe 2021r. 

1.„Przebudowa drogi gminnej nr 105760L w miejscowości Rybczewice Pierwsze, gm. 

Rybczewice ”  od km 0+000 ( krawędź drogi powiatowej nr 2122L wraz z  przebudową 

skrzyżowania )  do km 0+255 wykonanych przez  firmę WOD - BUD Spółka z o.o. ul. 

Piłsudskiego, 23-200 Kraśnik  w zakresie : 

Elementy i rodzaje robót 

1. Roboty przygotowawcze 

2. Roboty rozbiórkowe 

3. Roboty ziemne 

4. Obramowanie 

5. Rów kryty + studnie rewizyjne 

6.  Nawierzchnia jezdni 

7. Pobocza + umocnienie skarp 

8. Utwardzenie  zjazdów 

9. Oznakowanie i urządzenia BRD 

10. Przebudowa skrzyżowania z drogą 

powiatową  nr  2122L 
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Z dniem 31.05.2021r. r.  roboty zostały  odebrane bez uwag.  

2. Przebudowa drogi gminnej nr 105765L w miejscowości Pilaszkowice Pierwsze , gmina 

Rybczewice na odcinku 910 mb  wykonana przez  Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo 

Handlowe „ PRIMA BUD „  ul. Wiśniowa 5A,  27-600 Sandomierz   w zakresie : 

Elementy i rodzaje robót 
Ilość 

1. Roboty przygotowawcze 
910 mb 

2. Roboty rozbiórkowe 
690 m/2 

3. Roboty ziemne 
1581 m/3 

4. Nawierzchnia jezdni 
3 340 m/2 

5. Pobocza 
968 m/2 

6. Utwardzenie istniejących zjazdów 
248m/2 

7. Oznakowanie pionowe  
14 szt. 

8. Roboty wykończeniowe  
910 m/2 

 

                                                                                                                                                                                             

Roboty  dodatkowe  na odcinku od km 0+860 do km 0+940 

Elementy i rodzaje robót 
Ilość 

1. Roboty ziemne 
192 m/3 

2. Nawierzchnia jezdni 
280 m/2 

3. Pobocza 
120 m/2 

4. Roboty wykończeniowe  

 

80 m/2 
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Z dniem 19.11.2021r. r.  roboty   odebrano bez uwag. 

 

3.  „Przebudowa drogi gminnej nr 105761L w miejscowościach Częstoborowice i Rybczewice                

Drugie ”  na odcinku 525 mb wykonane przez  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. 

Peowiaków 7, 22-400 Zamość  w zakresie : 

Elementy i rodzaje robót 

 

 

Ilość 

1. Roboty przygotowawcze 
525 mb 

2. Roboty rozbiórkowe 
2100 m/2 

3. Roboty ziemne 
1124 m/3 

4. Nawierzchnia jezdni 
2 257m/2 

5. Oznakowanie pionowe  
17 szt. 

6. Roboty wykończeniowe  

 

1050m/2 

                                                                                                                                                                                           

Z dniem 19.11.2021r. r.  roboty zostały  odebrane bez uwag.  

 

 

Roboty dodatkowe na odcinku drogi od km 0+005 do km 0+100 

Przebudowa drogi gminnej nr 105761L w miejscowościach Częstoborowice i Rybczewice 

Drugie na odcinku drogi od km 0+005 do km 0+100 „  wykonane przez  Przedsiębiorstwo 

Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Peowiaków 7, 22-400 Zamość  w zakresie :  

 

Elementy i rodzaje robót 
Ilość 
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1. Roboty przygotowawcze 
95 mb 

2. Roboty rozbiórkowe 
380 m/2 

3. Roboty ziemne 
425 m/3 

4. Nawierzchnia jezdni 
340 m/2 

5. Pobocza  
143 m/2 

6. Roboty wykończeniowe  

 

95mb 

                                                                                                                                                                                                                      

Z dniem 19.11.2021r. r.  roboty zostały  odebrane bez uwag.  

 

4.  MELITOR  Sp. z o.o.  ul. Długa 5/52, 20-346 Lublin  zrealizowała w 2021r.  na terenie gminy 

Rybczewice inwestycję pod nazwą : 

Umocnienie dna wąwozu oraz odprowadzenie wód opadowych z wąwozu lessowego w ciągu drogi 

gminnej Nr 105799L w miejscowości Izdebno gm. Rybczewice od km 0+000 do km 0+045 ” 

1. Powierzchnia warstwy jezdnej materiał: płyty drogowe 

betonowe o grubości: 12,5 cm na podsypce cementowo-

piaskowej 

150,00  m/2 

2. Powierzchnia dolnej warstwy 

materiał: kruszywo łamane 0-31,5mm  o grubości: 20 cm 

 

150,00 m/2 

3. Powierzchnia górnej warstwy materiał: podsypka 

cementowo-piaskowa o grubości: 5 cm 

 

150,00 m/2 

4. Powierzchnia podbudowy pomocniczej z kruszywa 0/2  

o grubości 15 cm 

150,00 m/2 

5. Remont przepustu pod jezdnią  10,00 mb 

5. Roboty  przygotowawcze 45,00 mb 

6. Roboty ziemne 150,00 m/2 

7. Wykonanie zjazdów 18,00 m/2 

8. Pobocza z mieszanki betonowej 11,00 m/2 

7. Roboty wykończeniowe  43,00 m/2 

Razem koszt inwestycji (brutto)                                                    
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Umocnienie dna wąwozu oraz odprowadzenie wód opadowych z wąwozu lessowego w ciągu 

drogi gminnej Nr 105799L w miejscowości Izdebno gmina Rybczewice od km 0+045 do km 

0+350 ” 

1. Powierzchnia warstwy jezdnej materiał: płyty drogowe 

betonowe o grubości: 12,5 cm na podsypce cementowo-

piaskowej 

915,00  m/2 

2. Powierzchnia dolnej warstwy 

materiał: kruszywo łamane 0-31,5mm  o grubości: 20 cm 
915,00 m/2 

4. Powierzchnia podbudowy pomocniczej z kruszywa 0/2  

o grubości 15 cm 

915,00 m/2 

7. Roboty  przygotowawcze 305 mb 

8. Roboty ziemne 915,00 m/2 

Razem koszt inwestycji (brutto)                                                   199 805,65 zł  

Umocnienie dna wąwozu oraz odprowadzenie wód opadowych z wąwozu lessowego w ciągu 

drogi gminnej nr 105799L w miejscowości Izdebno, gmina Rybczewice, od km 0+350 do km 

0+396” 

1. Powierzchnia warstwy jezdnej materiał: płyty drogowe 

betonowe o grubości: 12,5 cm na podsypce cementowo-

piaskowej 

Obmiar 

138,00  m/2 

2. Powierzchnia dolnej warstwy 

materiał: kruszywo łamane 0-31,5mm  o grubości: 20 cm 

 

138,00 m/2 

3. Powierzchnia górnej warstwy materiał: podsypka 

cementowo-piaskowa o grubości: 5 cm 

 

138,00 m/2 

4. Powierzchnia podbudowy pomocniczej z kruszywa 0/2  

o grubości 15 cm 

138,00 m/2 

6. Roboty ziemne 138,00 m/2 

7. Roboty wykończeniowe  35,052 m/2 

Razem koszt inwestycji (brutto)                                                    

 

Z dniem 29.10.2021 r.  roboty zostały  odebrane bez uwag.  

MODERNIZACJE I REWITALIZACJE W 2021 R. 

 

1.Modernizacja zabytkowego dworu w Rybczewicach Drugich obejmowała następujący 

zakres prac: 
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1) wykonanie nowego pokrycia dachowego,  

2) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej  

3) wykonanie okładzin schodów, uzupełnienie ścian,  

4) remont stropów i podłogi na gruncie w piwnicy,  

5) wykonanie okładzin posadzek wewnętrznych,  

6) zabezpieczenie spękanych murów, uzupełnienie tynków wewnętrznych wraz z 

robotami malarskimi),  

7) roboty zewnętrzne (w tym m.in.: remont istniejącego tarasu, odtworzenie i 

uzupełnienie tynków na elewacji wraz z robotami malarskimi, wykonanie opaski 

odwadniającej wokół budynku, remont balkonów),  

8) wymianę instalacji wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z 

kotłownią na paliwo stałe 

 

Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie 

obejmująca przywrócenie wartości przyrodniczo-architektoniczno-użytkowych parku, w tym 

m.in.: 

1)   rozbiórkę garaży i budynków gospodarczych w pobliżu dworu, 

2)   wycinkę drzew i krzewów, 

3)   montaż elementów małej architektury, 

4)   budowę schodów terenowych do planowanego molo, 

5)   budowę ścieżek spacerowych nieutwardzonych z obrzeżem z kamienia polnego 

i z kostki brukowej imitującej bruk klinkierowy,  

6)   budowę nawierzchni dojazdowych i wokół dworu z kostki brukowej imitującej bruk 

klinkierowy, 

7)   budowę oświetlenia i monitoringu, 

8)   montaż tablic ścieżek edukacyjnych, 

9)   wykonanie nasadzeń.                                                                        

Remonty dróg gminnych w 2021r.  

1. Zakup 2 000 ton kruszywa dolomitowego 4/31  mm  zł    Firma „Madura” 

Anna Gierasińska   za kwotę 167 850 zł 

2.  Odśnieżanie dróg gminnych  oraz sługi koparką i równiarką przy robotach 

ziemnych na drogach gminnych  88 063 zł  

3. Dofinansowanie  przebudowy drogi powiatowej nr 2123 w m. Stryjno Drugie 

oraz  nr  2126 w m. Częstoborowice 171 887,53 zł.   
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VI. ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW 

Zaopatrzenie ludności w wodę odbywa się za pomocą sieci wodociągowej zasilanej z 5 ujęć: 

- ujęcie „ 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. 

- Przepompownia Stryjno Pierwsze – dostarczająca wodę dla części miejscowości Stryjno 

Pierwsze ( Anusin)  

- Przepompownia Wygnanowice – dostarczająca wodę dla wsi Choiny. 

VII. DROGI PUBLICZNE I MOSTY 

 

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 

105753L  

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

2117L 
G000004.1 

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

2117L 
G000004.2 

105754L Stryjno Pierwsze - Rybczewice Drugie G000005 
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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 nr 2122L 
G000011.1 

dr. wojewódzka nr 837 - Rybczewice Pierwsze - dr. 

powiatowa nr 2122L 
G000011.2 

dr. wojewódzka nr 837 - Rybczewice Pierwsze - dr. 

powiatowa nr 2122L 
G000011.3 

105761L 
Częstoborowice - Rybczewice Pierwsze G000012.1 

Częstoborowice - Rybczewice Pierwsze G000012.2 

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 

105770L 
Zygmuntów - Zalesie G000021.1 

Zygmuntów - Zalesie G000021.2 

105771L Zygmuntów - Antoniówka - do granicy Gminy Gorzków G000022 

105772L 
Pilaszkowice Pierwsze - Zygmuntów - dr. gminna nr 105771L G000023.1 

Pilaszkowice Pierwsze - Zygmuntów - dr. gminna nr 105771L G000023.2 

105773L dr. wojewódzka nr 837 - Popów G000024 

105774L Pilaszkowice Pierwsze - Zygmuntów G000025 

105775L Bazar - Pilaszkowice Drugie - Popów G000026 
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105776L Kolonia Wygnanowice - Bujanica G000027 

105777L we wsi Stryjno Pierwsze G000028 

105778L Stryjno Pierwsze - dr. gminna nr 105776L G000029 

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 

105785L 
Rybczewice Pierwsze - dr. gminna nr 105786L G000036.1 

Rybczewice Pierwsze - dr. gminna nr 105786L G000036.2 

105786L Rybczewice Pierwsze - Siedliska - dr. powiatowa nr 3124L G000037 

105787L 
Kolonia Stryjno - Kolonia Pasów G000038.1 

Kolonia Stryjno - Kolonia Pasów G000038.2 

105788L 
Rybczewice Drugie - dr. gminna nr 105787L G000039.1 

Rybczewice Drugie - dr. gminna nr 105787L G000039.2 

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 

105800L Pilaszkowice Pierwsze - Izdebno - dr. gminna nr 105769L G000051 

105801L Zygmuntów - do granicy Gminy Gorzków (Orchowiec) G000052 

105802L we wsi Trzcianka G000053 
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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.) 

8. 105755L  Stryjno Kolonia  1 270  mb  ( 2019 r. ) 

9. 105756L  Stryjno Kolonia  620 mb ( 2019 r. ) 

10. 105760L Rybczewice Pierwsze 1596 mb (2020r.) + II etap  255 mb ( 2021r. ) 

11. 105754L Stryjno Kolonia 870 mb (2020r.) 

12. 105761L Częstoborowice – Rybczewice Drugie   620 mb ( 2021r. ) 

 

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 

4. 105784L Stryjno Kolonia   200 mb 

5. 195761L Częstoborowice - Rybczewice Pierwsze   1600 mb 

6. 105763L Częstoborowice ( Hektary) 580 mb 



 

44 

 

7. 105762L Częstoborowice   570 mb  

8. 105800L Częstoborowice ( do Osowca ) 250 mb 

9. 105765L Pilaszkowice Pierwsze – Częstoborowice  1200 mb +  990 mb ( 2021r. ) 

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   160 mb 

15. 105771L Zygmuntów ( do Stacji wod. ) 50 mb 

16. 105772L Zygmuntów ( do Stoków ) 300 mb 

17. 105768L Izdebno ( przy zlewni ) 450 mb 

18. 105761L  Rybczewice 300 mb 

19. 105784L Stryjno Kolonia 525 mb 

20. 105757L Stryjno Pierwsze 364 mb ( 2020r.) 

21. 105799L Izdebno ( wąwóz )  396 mb ( 2021r. ) 
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OBIEKTY  MOSTOWE 

 

Kategoria dróg: wiejskie 

Zarządca dróg: Gmina Rybczewice 

  

Województwo: Świdnicki 

Powiat: Lubelskie 

Gmina: Rybczewice 

WYKAZ OBIEKTÓW MOSTOWYCH 

DLA MOSTÓW, WIADUKTÓW, ESTAKAD i KŁADEK DLA PIESZYCH 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 
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powiatowa nr 

2122L     

TA

K       

13,

5 
5,5 

  

1 4,5 

        

13,5/74

,25 

    

Swobod

nie 

podpart

y 

1 

4 
G00001

2.1 

0+6

23 
  

Częstoborowice 

- Rybczewice 

Pierwsze     

TA

K       

15,

5 
5,8 

  

1 4,3 

        

15,5/89

,9 

    

Swobod

nie 

podpart

y 

1 
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5 
G00001

5 

0+1

23 
  

Pilaszkowice 

Pierwsze - 

Zawodzie     

TA

K       

10,

3 
5,4 

  

1 5,4 

        

10,3/55

,62 

    

Swobod

nie 

podpart

y 

1 

6 
G00003

5 

0+1

03 
  

Kolonia Stryjno 

- dr. gminna nr 

105785L     

TA

K       

13,

5 
5,3 

  

1 4 

        

13,5/71

,55 

    

Swobod

nie 

podpart

y 

1 

7 
dr. 

Lokalna 

0+2

68 
  

Stryjno 

Pierwsze 

    

TA

K       

7,8 5,2 

  

1 4,2 

        

7,8/40,

56 

    

Swobod

nie 

podpart

y 

1 

8 
dr. 

Lokalna 

0+3

19 
  Stryjno Drugie 

    

TA

K       

7 5,3 

  

1 4,2 

        

7,0/37,

1 

    

Swobod

nie 

podpart

y 

1 
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VIII. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

 

1. Lokale mieszkalne 

 

 

 

Lp. 

 

Adres 

 

Lokale 

ogółem 

 

Komunalne 

 

Na czas 

trwania 

stosunku 

pracy 

 

Socjalne 
Pow. 

użytkowa 

ogółem  w 

m2 

 

1. Rybczewice Drugie 

( budynek ośrodka 

zdrowia) 

 

2 

 

2 

 

- 

 

- 

 

101,00 

2. Rybczewice  Drugie 

( budynek domu 

nauczyciela) 

 

11 

 

11 

 

- 

 

- 

 

468,52 

5. Częstoborowice 

( budynek koła 

gospodyń wiejskich ) 

 

2 

 

- 

 

- 

 

2 

 

69,00 

6. Bazar ( czworak ) 1 - - 1 59,90 

7. Pilaszkowice  Drugie 

( budynek koła 

gospodyń wiejskich ) 

 

1 

 

- 

 

- 

 

1 

 

40,00 

 

2. Lokale użytkowe w zarządzie Gminy Rybczewice 

 

1. Henryka Mańka -  Punkt Skupu Mleka remiza OSP Częstoborowice umowa  od 

20.06.2018 na okres 3 lat  

2. Krzysztof Kulpa  Sklep Wielobranżowy remiza OSP Wygnanowice umowa od dnia 

16.10.2019 na okres 3 lat.  

3. Justyna Kwiatosz  Sklep Wielobranżowy remiza OSP Częstoborowice od dnia 

01.06.2019 na kres 3 lat 
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4. 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.  

4. Budynki komunalne 

1. Budynek byłej agronomówki w Rybczewicach Drugich – użytkowany 

przez Gminny Klub Sportowy Victoria 

2. Budynek dworu w Rybczewicach Drugich – w chwili obecnej 

użytkowany na cele kulturalne i społeczne  

3. Budynek dworu w Stryjno – Kolonii w chwili obecnej nieużytkowany 

4. Budynek po Szkole Podstawowej w Pilaszkowicach Drugich w chwili 

obecnej nieużytkowany 

5. Budynek po Szkole Podstawowej w Izdebnie w chwili obecnej 

nieużytkowany 

6. Budynek OSP w Wygnanowicach 

7. Budynek OSP w Stryjno – Kolonii 

8. Budynek OSP w Częstoborowicach 

9. Budynek OSP w Podizdebnie 

10. Budynek OSP w Izdebnie 

11. Budynek OSP Pilaszkowice Pierwsze, Bazar 

12. Budynek OSP Pilaszkowice Drugie 
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WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZŁOŻONE W 2021 ROKU 

Nazwa zadania 
Źródło 

dofinansowania 

Wartość 

całkowita 

Wnioskowana 

kwota dotacji 
Opis 

1. 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 

informacyjno-

komunikacyjnych 

43 750,00 35 000,00 

Zadanie uzyskało dofinansowanie. Na potrzeby  

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 

Rybczewicach - Szkoła Podstawowa 

zaplanowano zakup pomocy dydaktycznych, 

narzędzi do terapii wraz z laptopami do diagnozy, 

terapii i kształcenia uczniów ze SPE 

 

2. Cyfrowa gmina 

Grant ze środków 

Europejskiego 

Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w 

ramach Programu 

Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata  

2014-2020 

100 410,00 100 410,00 

Celem projektu jest przygotowanie Urzędu Gminy 

Rybczewice do świadczenia w trybie zdalnym 

usług zaspokajających potrzeby mieszkańców, 

przy zachowaniu maksymalnego poziomu 

bezpieczeństwa przetwarzanych danych z 

wykorzystaniem technologii cyfrowych. W ramach 

grantu planuje się zakup sprzętu, którego obecnie 

nie posiada Urząd Gminy oraz jego konfigurację i 

wdrożenie przez firmę zewnętrzną 

3.Laboratoria przyszłości 

Środki Funduszu 

Przeciwdziałania 

COVID-19 

60 000,00 60 000,00 

Program zakłada doposażenie 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

w Rybczewicach w nowoczesne 
narzędzia i pomoce dydaktyczne, 

potrzebne w kształtowaniu i 
rozwijaniu zdolności manualnych i 

technicznych , oraz samodzielnego i 
krytycznego myślenia. Główny 
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nacisk położony jest na rozwój 
kompetencji w szeroko rozumianej 
tematyce STEAM (nauka, technika, 

inżynieria, sztuka, matematyka). 

4.Przebudowa drogi gminnej 

Nr 105803L w miejscowości 

Zygmuntów 

Rządowy Fundusz 

Rozwoju Dróg 
916 946,35 458 473,17 

Zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej w m. 

Zygmuntów na łącznej długości 629 m poprzez 

wykonanie nawierzchni z płyt betonowych typu 

IOMB. Zadanie otrzymało dofinansowanie. 

5.Remont drogi gminnej nr 

105773 L w miejscowości 

Bazar gm. Rybczewice od 

km 0+000 do km 0+790 

Rządowy Fundusz 

Rozwoju Dróg 
918 399,51 459 199,75 

Zadanie dotyczy remontu drogi gminnej w m. 

Bazar na łącznej długości 790 m poprzez 

wykonanie remontu nawierzchni z płyt 

betonowych typu IOMB. Zadanie otrzymało 

dofinansowanie . 

6.Przebudowa drogi 

dojazdowej do gruntów 

rolnych w m. Bazar, gmina 

Rybczewice 

Środki celowe budżetu 

Województwa 

Lubelskiego na budowę 

i modernizację 

(przebudowę) dróg 

dojazdowych do 

gruntów rolnych 

556 523,66 333 913,66 

Zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej nr 

105773 L w m. Bazar na odcinku o łącznej 

długości 670 m. Zadanie nie otrzymało 

dofinansowania 

7.Poprawa stanu 

zaopatrzenia w wodę w 

gminie Rybczewice 

Rządowy Fundusz 

Polski Ład: Program 

Inwestycji 

Strategicznych 

25 000 000,00 23 750 000,00 

Zadanie dotyczy przebudowy wodociągu 

Rybczewice-Karczew (wymiana istniejącej sieci, 

armatury towarzyszącej i ppoż., wykonanie 

odwiertu studni głębinowej, budowa dwóch 

zbiorników wyrównawczych o pojemności 100 m3 

każdy). Kolejnym elementem jest budowa sieci 

wodociągowej przesyłowej (magistralna) z ujęcia 

wody w m. Izdebno do stacji wodociągowej 

Podizdebno w m. Częstoborowice, o długości ok. 

2,8 km. Zadanie nie otrzymało dofinansowania 
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8.Przebudowa infrastruktury 

drogowej w gminie 

Rybczewice 

Rządowy Fundusz 

Polski Ład: Program 

Inwestycji 

Strategicznych 

22 000 000,00 20 900 000,00 

Zadanie dotyczy przebudowy siedmiu odcinków 

dróg gminnych w miejscowościach: Pilaszkowice 

Pierwsze (droga nr 105764L), Rybczewice Drugie 

(nr 105759L i nr 105788L), Rybczewice Pierwsze 

(nr 105766L), Stryjno Kolonia (nr 105784L i nr 

105754L), Rybczewice Pierwsze (nr 105761L). 

Łączna długość dróg- ok. 8 km. . Zadanie nie 

otrzymało dofinansowania 

9.Rozbudowa drogi gminnej  

Nr 105763L  

w miejscowościach 

Częstoborowice  

i Pilaszkowice Pierwsze 

Rządowy Fundusz 

Polski Ład: Program 

Inwestycji 

Strategicznych 

5 000 000,00 4 750 000,00 

Zadanie dotyczy wykonania nawierzchni jezdni z 

betonu asfaltowego na odcinku o długości ok. 2,3 

km wraz z utwardzonym poboczem, oznakowanie 

poziome i pionowe. Zadanie otrzymało 

dofinansowanie i będzie realizowane 

10.Przebudowa dróg 

uszkodzonych w skutek 

gwałtownego spływu wód 

opadowych 

Lubelski Urząd 

Wojewódzki w ramach 

środków budżetu 

państwa na zadania 

związane z usuwaniem 

skutków zdarzeń 

noszących znamiona 

klęsk żywiołowych 

 

22 336 500,00 17 869 200,00 

Złożono 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 

2658 mb, 

- droga nr 105797L w m. Częstoborowice, o 

długości 460 mb, 

- droga nr 105762L w m. Częstoborowice, o 

długości 2100 mb, 

- droga nr 105763L w m. Częstoborowice, o 

długości 2283 mb, 

- droga nr 105795L w m. Rybczewice Pierwsze, 

o długości 643 mb, 

- droga nr 105786L w m. Rybczewice Pierwsze, 

o długości 1710 mb, 
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- droga nr 105789L w m. Rybczewice Drugie, o 

długości 826 mb, 

- droga nr 105784L w m. Stryjno Kolonia, o 

długości 293 mb, 

- droga nr 105754L w m. Stryjno Kolonia, o 

długości 1205 mb, 

- droga nr 105788L w m. Rybczewice Drugie, o 

długości 934 mb, 

- droga nr 105759L w m. Rybczewice Drugie, o 

długości 1014 mb 

- droga nr 105751L w m. Wygnanowice, o 

długości 340 mb, 

- droga nr 105783L w m. Stryjno Pierwsze, o 

długości 425 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 

11.Umocnienie dna wąwozu 

oraz odprowadzenie wód 

opadowych  

z wąwozu lessowego w 

ciągu drogi gminnej nr 

123027L w miejscowości 

Częstoborowice gmina 

Lubelski Urząd 

Wojewódzki w ramach 

środków budżetu 

państwa na zadania 

związane z realizacją 

zadań wojewódzkiego 

programu likwidacji 

637 500,00 510 000,00 

Zadanie dotyczy wykonania za odcinku 420 mb 

nawierzchni z płyt żelbetowych typu IOMB, co 

zabezpieczy dno wąwozu przed rozmyciem.  

Realizacja zadania uwarunkowana jest 

zakwalifikowaniem wąwozu do dofinansowania 

ze środków rezerwy celowej budżetu państwa i  

otrzymaniem promesy  
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Rybczewice od km 0+005 do 

km 0+425 

osuwisk i ochrony 

wąwozów lessowych 

przed erozją 

12.Umocnienie dna wąwozu 

oraz odprowadzenie wód 

opadowych  

z wąwozu lessowego w 

ciągu drogi gminnej nr 

105783L w miejscowości 

Stryjno Pierwsze gmina 

Rybczewice od km 0+425 do 

km 0+695 

Lubelski Urząd 

Wojewódzki w ramach 

środków budżetu 

państwa na zadania 

związane z realizacją 

zadań wojewódzkiego 

programu likwidacji 

osuwisk i ochrony 

wąwozów lessowych 

przed erozją 

405 000,00 324 000,00 

Zadanie dotyczy wykonania za odcinku 270 mb 

nawierzchni z płyt żelbetowych typu IOMB, co 

zabezpieczy dno wąwozu przed rozmyciem.  

Realizacja zadania uwarunkowana jest 

zakwalifikowaniem wąwozu do dofinansowania 

ze środków rezerwy celowej budżetu państwa i  

otrzymaniem promesy  

13.Aktywna turystyka w 

gminie Rybczewice – piknik 

na świeżym powietrzu 

Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020, za 

pośrednictwem Lokalnej 

Grupy Działania Dolina 

Giełczwi 

63 810,24 63 810,00 

Ze względu na fakt iż regulamin konkursu 

wyklucza JST z ubiegania się o dofinansowanie, 

Wnioskodawcą jest Ochotnicza Straż Pożarna w 

Rybczewicach. W ramach operacji powstanie 

ogólnodostępna i niekomercyjna infrastruktura 

rekreacyjna i turystyczna na terenie gminy 

Rybczewice, wykorzystywana w celach 

aktywnego wypoczynku. Projekt zakłada 

wyznaczenie miejsc na zorganizowanie pikniku 

na świeżym powietrzu w gminie Rybczewice 

poprzez ustawienie: grilla ogrodowego na 

trójnogu, sprzętu rekreacyjnego: stół i ławki, kosz 

do segregacji śmieci, stojak  

na rowery; pojemnik na popiół, tablica 

informacyjna, oświetlenie (lampa solarna z 

monitoringiem) - w 3 miejscowościach 

(Częstoborowice, Zygmuntów, Pilaszkowice 

Drugie). Dodatkowo, w m. Częstoborowice, przy 



 

55 

 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH, REALIZOWANE W 2021 ROKU 

naturalnych źródełkach wód podziemnych 

wypływających na powierzchnię, ustawiony 

zostanie drewniany mostek. Projekt otrzymał 

dofinansowanie i będzie realizowany. 

14.Infrastruktura społeczna 

w gminie Rybczewice  - 

GMINNA ŚWIETLICA "DOM 

STRAŻAKA" 

Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020, za 

pośrednictwem Lokalnej 

Grupy Działania Dolina 

Giełczwi 

134 495,78 80 764,00 

Ze względu na fakt iż regulamin konkursu 

wyklucza JST z ubiegania się o dofinansowanie, 

Wnioskodawcą jest Ochotnicza Straż Pożarna w 

Rybczewicach. 

W ramach operacji powstanie ogólnodostępna 

infrastruktura zaspakajająca potrzeby społeczne, 

kulturalne i rekreacyjne, z której korzystać będą 

mogli strażacy ze wszystkich jednostek OSP z 

terenu gminy Rybczewice (w tym strażacy 

emeryci), mieszkańcy gminy oraz osoby 

odwiedzające teren objęty LSR w swoim wolnym 

czasie. W ramach projektu planowany jest 

remont i wyposażenie pomieszczeń w budynku 

OSP w Częstoborowicach. 

Z powodu braku środków, projekt został 

umieszczony na liście rezerwowej. 

Nazwa zadania 
Źródło 

dofinansowania 

Wartość 

całkowita 
Kwota dotacji Zakres i stan realizacji 

1.Innowacyjna infrastruktura 

rekreacyjna na terenie gminy 

Rybczewice - dzienne domki 

mobilne z wyposażeniem 

sportowym 

Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020, za 

pośrednictwem Lokalnej 

58 531,82 50 000,00 

Projekt zrealizowany przez Ochotniczą Straż 

Pożarną w Rybczewicach. Zakupiono dwa domki 

mobilne z wyposażeniem, sprzętem sportowym i 

rekreacyjnym (rowery, fotelik rowerowy, kijki do 

nordic walking, zestaw do badmintona, grill 

węglowy), przeznaczone jedynie na pobyt 
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Grupy Działania Dolina 

Giełczwi 

dzienny. Zamontowano 2 lampy solarne do 

oświetlenia zewnętrznego z kamerą do 

monitoringu 

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową 

2.Przebudowa drogi gminnej  

nr 105761L  

w miejscowościach 

Częstoborowice  

i Rybczewice Drugie 

Fundusz Dróg 

Samorządowych 
323 239,57 193 943,00 

Na długości 525 m wykonano nawierzchnię z 

betonu asfaltowego z obustronnym poboczem 

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową. 

3.Przebudowa drogi gminnej  

nr 105765L w miejscowości 

Pilaszkowice Pierwsze 

Fundusz Dróg 

Samorządowych / 

Rządowy Fundusz 

Inwestycji Lokalnych 

677 115,00 
406 269,00 / 

270 846,00 

Na długości 910 m wykonano nawierzchnię 

betonową z płyt betonowych typu IOMB z 

obustronnym poboczem. Zadanie zrealizowano 

zgodnie z umową 

4.Przebudowa drogi gminnej 

nr 105760L w miejscowości 

Rybczewice Pierwsze gm. 

Rybczewice 

Rządowy Fundusz 

Inwestycji Lokalnych 
512 574,84 512 574,84 

Na odcinku ok. 250 mb wykonano nawierzchnię z 

betonu asfaltowego z obustronnym poboczem. 

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową 

5.Umocnienie dna wąwozu 

oraz odprowadzenie wód 

opadowych z wąwozu 

lessowego w ciągu drogi 

gminnej nr 105799L w 

miejscowości Izdebno, gmina 

Rybczewice od km 0+045 do 

km 0+350 

Lubelski Urząd 

Wojewódzki w ramach 

środków budżetu 

państwa na zadania 

związane z realizacją 

zadań wojewódzkiego 

programu likwidacji 

osuwisk i ochrony 

wąwozów lessowych 

przed erozją 

199 805,65 159 844,00 

Na odcinku 305mb wykonano umocnienie dna 

wąwozu oraz odprowadzenie wód opadowych z 

wąwozu lessowego poprzez wykonanie 

nawierzchni z płyt żelbetowych typu IOMB.  

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową 

6.Aktywna tablica dotacja celowa z 

budżetu państwa z 
43 750,00 35 000,00 Zadanie uzyskało dofinansowanie i zostało 

zrealizowane. Na potrzeby  Zespołu Szkół 
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realizacji zadań w 

ramach Rządowego 

programu rozwijania 

szkolnej infrastruktury 

oraz kompetencji 

uczniów i nauczycieli w 

zakresie technologii 

informacyjno-

komunikacyjnych 

Ogólnokształcących w Rybczewicach - Szkoła 

Podstawowa zakupiono pomoce dydaktyczne, 

narzędzia  do terapii wraz z laptopami do 

diagnozy, terapii i kształcenia uczniów ze SPE: 

- pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii 

psychoneurologicznej - 3 szt.,  

- pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii 

procesów komunikacji - 2 komplety,  

- pomoce dydaktyczne/narzędzia do terapii dla 

uczniów z niepełnosprawnością intelekt. - 1szt.,  

- pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii 

dla uczniów mających problemy w edukacji 

szkolnej - 1 komplet,  

- laptop 5 szt. 

7.Laboratoria przyszłości 

Środki Funduszu 

Przeciwdziałania 

COVID-19 

60 000,00 60 000,00 

Doposażono Zespół Szkół Ogólnokształcących w 

Rybczewicach w nowoczesne narzędzia i 

pomoce dydaktyczne, potrzebne w kształtowaniu 

i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych, 

oraz samodzielnego i krytycznego myślenia.  

8.Modernizacja zabytkowego 

dworu w Rybczewicach 

Drugich 

Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa 

Lubelskiego na lata  

2014-2020 

3 938 386,90 2 502 485,03 

Zakończono realizację projektu polegającego na 

modernizacji i adaptacji zabytkowego pałacu w 

Rybczewicach Drugich. Budynek przeznaczony 

został na cele społeczne, kulturalne, 

centrotwórcze. Zakres prac w ramach projektu 

objął m.in.: wykonanie nowego pokrycia 

dachowego, wymianę stolarki okiennej i 

drzwiowej roboty wewnętrzne (w tym m.in.: 

wykonanie okładzin schodów, uzupełnienie ścian, 
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remont stropów i podłogi na gruncie w piwnicy, 

wykonanie okładzin posadzek wewnętrznych, 

zabezpieczenie spękanych murów, uzupełnienie 

tynków wewnętrznych wraz z robotami 

malarskimi), roboty zewnętrzne (w tym m.in.: 

remont istniejącego tarasu, odtworzenie i 

uzupełnienie tynków na elewacji wraz z robotami 

malarskimi, wykonanie opaski odwadniającej 

wokół budynku, remont balkonów), wymianę 

instalacji wodno – kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania wraz z kotłownią na paliwo stałe. 

Zadanie zrealizowane zgodnie z umową. 

9.Rewitalizacja i 

zagospodarowanie zespołu 

parkowego w miejscowości 

Rybczewice Drugie 

Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa 

Lubelskiego na lata  

2014-2020 

1 122 713,80 798 534,97 

Zakończono realizację projektu mającego na celu 

przywrócenie wartości przyrodniczo – 

architektoniczno – użytkowych parku, które w 

swoim zakresie objął m.in.: modernizacja 

istniejących alejek,  wykonanie ścieżek 

historycznych i przyrodniczo-dydaktycznych,  

budowa oświetlenia i monitoringu, modernizacja 

istniejących dróg dojazdowych oraz dojść do 

parku,  wykonanie schodów terenowych 

prowadzących do brzegu zbiornika wodnego, 

budowa elementów małej architektury, 

nasadzenia zieleni. Zadanie zrealizowane 

zgodnie z umową. 

10.Kompleksowa 

modernizacja systemu 

zaopatrzenia w wodę na 

terenie Gminy Rybczewice 

poprzez modernizację ujęcia 

wody i pompowni w m. 

Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa 

Lubelskiego na lata  

2014-2020 

2 202 570,97 1 526 733,90 

Zakończono realizację projektu mającego na celu 

modernizację budynków i wymianę urządzeń 

technologicznych na ujęciach wody i 

pompowniach w gminie Rybczewice ( stacja 

uzdatniania wody w m. Bazar, pompownia wody 

w m. Bazar, stacja uzdatniania wody w m. 
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Bazar, ujęcia wody w m. 

Rybczewice Pierwsze oraz 

pompowni w m. Stryjno 

Pierwsze gm. Rybczewice 

Rybczewice Pierwsze, pompownia wody w m. 

Stryjno Pierwsze). W ramach remontu budynków 

wykonano m.in. ocieplenie budynków, wymiana 

stolarki, pokrycia dachowego, wymiana podłóg i 

okładzin. Wymieniono na nowe urządzenia 

technologiczne na stacjach 

wodociągowych/pompowniach. Wymieniono 

ogrodzenia działek oraz ustawiono na zewnątrz 

oświetlenie OZE (lampa z panelem 

fotowoltaicznym i turbiną wiatrową). 

Zadanie zrealizowane zgodnie z umową. 

11.OZE w gminie 

Rybczewice  

Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa 

Lubelskiego na lata  

2014-2020 

1 575 145,75 922 043,12 

Zakupiono i zainstalowano kolektory słoneczne, 

piece na biomasę, pompy aerotermalne i ogniwa 

fotowoltaiczne. Łączna ilość zamontowanych 

instalacji na obiektach prywatnych w Gminie 

Rybczewice wyniesie 118 szt. (łączna moc 

zainstalowana 0,72MW) Zamontowano instalacje 

fotowoltaiczna na budynku Urzędu Gminy o mocy 

14,08 kW  . Rodzaje poszczególnych instalacji: 

kotły o mocy 15 kW - 7sztuk, kotły o mocy 25 kW 

- 9 sztuk, o mocy 36 kW 2 szt; kolektory 2-

panelowe o mocy 3,4 kW - 34 sztuk kolektory, 

kolektory 3-panelowe o mocy 5,1 kW - 1 szt., 4 

panelowe o mocy 6,8 kW - 1 szt.;sztuki 

fotowoltaika o mocy 2,10 kW - 9 sztuk; 

fotowoltaika o mocy 3,0 kW - 22 sztuk, o mocy 

4,2 kW - 21 szt, oraz 12 szt pomp 

areotermalnych o mocy 1,85 kW Dotychczasowe 

konwencjonalne źródła energii elektrycznej i 

cieplnej zostały zastąpione darmową energią 

słoneczną, biomasą i aerotermią. Realizacja 

projektu wpłynie pośrednio na wzrost 
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atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę 

warunków życia jego mieszkańców oraz 

bezpośrednio na poprawę stanu środowiska 

naturalnego. Zadanie zrealizowane zgodnie z 

umową. 
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X. OPŁATY ZA WODĘ, CZYNSZE DZIERŻAWNE, WYNAJEM LOKALI 

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 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 2021roku było 1277 umów na przyłącza wodociągowe . 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 2021 wynosiły 

343.328,35 zł. 

Zaległości na koniec roku 2021 wynosiły 22.394,33 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 ,wydano trzy postanowienia. 

Na podstawie Uchwały Nr XVIII /109/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia 

średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 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 trzem 

dzierżawcom w kwocie 4721,00 zł. Zaległości czynszu na koniec 2021 r .nie wystąpiły. 

Czynsz za wynajem mieszkań komunalnych płaci pięć osób. Naliczany jest miesięcznie i za 

rok 2021 wynosił 4293,24 zł. Zaległości za rok 2021 to kwota 701,16 zł. 

Czynsz dzierżawny za wynajem sześciu lokali za rok 2021 wynosił 41.097,62 zł. Należność 

została zapłacona w całości . Zaległości nie wystąpiły.  

Czynsz za wynajem mieszkań w Domu Nauczyciela zgodnie z podpisanymi umowami najmu 

płaci dwanaście osób . Naliczany jest miesięcznie. Za rok 2021 wynosił 63.272,64 zł . 

Zaległości nie wystąpiły. 

XI. PODATKI 

Ogólna liczba gospodarstw rolnych Gminy Rybczewice w 2021 r wynosiła 1 750 pozycje. 

Podatek rolny naliczony był na podstawie podjętej Uchwały Rady Gminy Rybczewice Nr 

XVIII/109/2020    z dnia 27 listopada 2020r. gdzie przyjęto stawkę 52,00 zł za 1 dt żyta, czyli 

2,5dt x 52, 00 zł = 130,00 zł i jest to kwota przyjęta do naliczenia podatku rolnego za 2021r. 

za jeden ha przeliczeniowy.  

Powierzchnia gospodarstw rolnych Gminy Rybczewice przedstawia się w sposób 

następujący: 

1. od 1 ha do 1,4999 ha                - 376 gospodarstw  

2. od 1,5 ha do 1,9999 ha             - 213 gospodarstw  
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3. od 2 ha do 2,9999 ha                 - 314 gospodarstw 

4. od 3 ha do 4,9999 ha                 - 331 gospodarstw  

5. od 5 ha do 6,9999 ha                 - 203 gospodarstw 

6. od 7 ha do 9,9999                      - 161 gospodarstw  

7. od 10 ha do 14,9999 ha            -    90 gospodarstw  

8. od 15 ha do 19,9999 ha            -    32 gospodarstw  

9. od 20 ha do 29,9999 ha            -    18 gospodarstw  

10. od 30 ha do 49,9999 ha           -     9 gospodarstw  

11. od 50 ha do 99,9999 ha            -     3 gospodarstw  

 

Ogólna liczba gospodarstw wg powierzchni, które nie stanowią gospodarstwa rolnego a 

naliczony jest podatek od nieruchomości przedstawia się w sposób następujący: 

od 0,00 – 0,4999 ha                - 1 089 gospodarstw 

od 0,5 – 0,999 ha                     -    528 gospodarstw  

Łączna liczba złożonych Wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2021 r. wynosi 839 szt. a kwota 

dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym wynosi 550 077,65 zł.  

Gmina na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego otrzymała 

dotację w kwocie 11 001,55 zł.  

Ogólna liczba złożonych Wniosków w sprawie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu 

nabycia gruntów rolnych w celu powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego lub 

utworzenie nowego wynosi 59 szt. 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.  

Wpłynęło 8 wniosków o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym z tytułu 

poniesionych wydatków na założenie instalacji fotowoltaicznej, na które zostały wydana 

decyzja. 

 Organ podatkowy wydał 517 szt.  zaświadczeń o stanie majątkowym z tytułu posiadanego 

gospodarstwa rolnego. 

Na podstawie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczą klasyfikację gruntów 

prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Świdniku Wydział Geodezji i Kartografii 

dokonano 210 szt. zmian geodezyjnych. 

 Dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków stanowią informację dla organów 

podatkowych, ponieważ są podstawą ustalenia 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 
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lokalizacji, w której nastąpiły zmiany jak również zestawienie odpowiednich danych 

ewidencyjnych przed zmianą jak i po zmianie. Datą zmiany treści ewidencji jest zatem data 

określenia w zawiadomieniu Starostwa i dopiero z tą datą dokonywane są zmiany geodezyjne   

I. Podstawy prawne – 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 XVIII/110/2020 Rady Gminy Rybczewice z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy 

Rybczewice na rok 2021, 

- uchwała Nr XVIII/109/2020 Rady Gminy Rybczewice z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie 

obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021r., 

- 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 XVIII/112/2020 Rady Gminy Rybczewice z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie 

obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 

2021r., 

- 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  

49 deklaracji na podatek od nieruchomości, 64 deklaracji na podatek rolny oraz 191 deklaracji 

na podatek leśny. 

Z tytułu w/w podatków w 2021r. wpłynęło 371 937,86 zł., w tym: na podatek od nieruchomości 

360 707,00 zł., na podatek rolny 5 091,00 zł.,  na podatek leśny 9 591,00 zł., z tytułu odsetek 

od w/w podatków wpłynęło 129,86 zł. 

Zaległości na koniec 2021r. wyniosły 3 619 zł., w tym podatek od nieruchomości 3310,00 zł, 

podatek rolny 309,00 zł. 

 

II. Podstawy prawne – wymiar podatku od środków transportowych- Osoby fizyczne 

 

- ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, 

- uchwała Nr XVIII/111/2020 Rady Gminy Rybczewice z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie 

określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących 

na terenie Gminy Rybczewice na rok 2021r., 

- uchwała Nr II/17/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków 

transportowych. 

 

W zakresie powszechności opodatkowania osób fizycznych podatkiem od środków 

transportowych złożonych zostało 32 deklaracji na podatek od środków transportowych  

i wydano 2 decyzje określające wysokość podatku  od środków transportowych na 2021r. oraz 

6 postanowień. Z tytułu w/w podatku wpłynęło 32 708,74 zł. w tym z tytułu odsetek wpłynęło  

923,402 zł. a z tytułu kosztów 23,20 zł. Zaległości na koniec 2021r. wyniosły 28 788,08zł.  
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III. Podstawy prawne – 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 2021r. wpłynęło 1 340 685,24zł., w tym: na podatek 

rolny wpłynęło 1 289 175,11zł.,  z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęło 35 691,00zł., na 

podatek leśny wpłynęło 437,01zł., z tytułu odsetek od w/w podatków wpłynęło 13 161,82złzł. 

Oraz z tytułu kosztów wpłynęło 2 220,30zł 

 

Zaległości na koniec 2021r. z tytułu w/w podatków wyniosły 169 409,73zł. Wystawionych 

zostało 339 upomnień oraz 57 tytułów wykonawczych. 

 

W 2021r. zostało wydanych 8 decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych oraz  

1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania podatkowego. 

 

 

IV. Podstawa prawna dotycząca wydawania zaświadczeń w sprawach podatkowych. 

 

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa 

   

W 2021r. wydanych zostało 179 zaświadczeń w sprawach podatkowych. 

 

V. Przepisy regulujące procedurę udzielania pomocy publicznej. 

 

- 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 2021r. zostało przekazanych do Ministerstwa Rolnictwa za pomocą specjalnej aplikacji 939 

decyzji dotyczących udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie. 
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XII. ROLNICTWO I GOSPODARKA GRUNTAMI 
 

ASF- (AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ) NA TERENIE GMINY RYBCZEWICE                                                 

 

 

Podstawa prawna- ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 

chorób zakaźnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967) 

 

Podstawa prawna- Załącznik Cześć I Decyzji Wykonawczej Komisji ( UE) 2018/883 z dnia 18 

czerwca 2018 r. zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie 

środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w 

niektórych państwach członkowskich. 

 

Pismo z dnia 20.05.2020 r. znak PLW.073.52.2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w 

Świdniku w sprawie zmiany obszarów objętych ASF- gmina Rybczewice - obszar objęty 

ograniczeniami (strefa czerwona) 

 

Lp. Liczba stwierdzonych przypadków 

ASF na terenie gm. Rybczewice                 

w 2021 r. 

 

Obszar 

występowania 

Podjęte działania 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawiadomienie Powiatowego Lekarza 

Weterynarii z dnia 05.03.2021 r. znak 

Zak.4512.8.4.2021- potwierdzające 

pierwszy przypadek ASF na terenie 

powiatu świdnickiego 

 

 

 

Pilaszkowice 

Drugie- obwód 

łowiecki nr 192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                       

Przeprowadzenie 

badań przez PIWET 

w Puławach 

Dzik odstrzelony 

przez Koło 

Łowieckie Nr 67 

„Krogulec” 
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UZGADNIANIE ROCZNYCH PLANÓW ŁOWIECKICH NA ROK GOSPODARCZY 

2021/2022 

 

L.p. 

 

Koło łowieckie Obwód Uwagi dotyczące 

RPŁ na lata 

2021/2022 

 

1. Nr 67 „Krogulec” 192 Zaopiniowano 

pozytywnie w dniu 

17.03.2021 r. 

 

2. 

 

Nr 151 „Żubr” 173 

191  

Zaopiniowano 

pozytywnie w dniu 

17.03.2021 r. i 

18.03.2021 r. 

 

3. Nr 17 „Jeleń” 209 Zaopiniowano 

pozytywnie w dniu 

19.03.2021 r. 

 

4.  Nr 81 „Sarna” 208 Zaopiniowano 

pozytywnie w dniu 

19.03.2021 r. 

 

 

   W 2021 roku do Wójta Gminy Rybczewice wpłynęło 25 wniosków o wydanie odpisów i 

zaświadczeń dotyczących wydania odpisów Aktów Własności Ziemi oraz zaświadczeń o ich 

ostateczności. 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA              

ZAWNIOSKOWANYCH DO SKOMUNALIZOWANIA NA RZECZ GMINY 

RYBCZEWICE  W ROKU 2018 – ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA 

ADMINISTRACYJNEGO W ROKU 2021 NA WNIOSEK GMINY RYBCZEWICE 

 

Podstawa prawna- art. 5 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. Nr 32 z 1990 r., poz. 191 ze zm.) 
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L.p. Nr 

działki 

Miejscowość Pow. w 

ha 

Suma 

powierzchni w 

ha 

Udział 

Gminy 

Rybczewice 

we własności 

Uwagi 

 

1 168/1 

 

335 

Bazar 

 

Bazar 

0,2068 

 

0,02 

 1/1 Komunalizacja 

na wniosek 

Gminy 

Rybczewice z 

dnia 

29.06.2018 r. 

Wycofanie ww. 

wniosku przez 

Gminę 

Rybczewice 

pismem z dnia 

08.10.2021 r. 

Decyzja 

Wojewody 

Lubelskiego z 

dnia 

21.10.2021 r., o 

umorzeniu 

postepowania 

w całości. 

    Razem: 0,2268 

 

  

2 228/1 Izdebno 0,04  1/1 j.w. 
 

    Razem: 0,04 

 

  

3 

 

785/11 

 

1686/8 

Rybczewice 0,10 

 

0,0665 

 

 

 

 

1/1 j.w. 
 

    Razem: 0,1665 

 

  

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA              

ZAWNIOSKOWANYCH DO SKOMUNALIZOWANIA NA RZECZ GMINY 

RYBCZEWICE W ROKU 2021 NA WNIOSEK STAROSTY ŚWIDNICKIEGO 

 

Podstawa prawna- art. 5 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. Nr 32 z 1990 r., poz. 191 ze zm.) 

L.p. Nr 

działki 

Miejscowość Pow. w 

ha 

Suma 

powierzchni w 

ha 

Udział 

Gminy 

Rybczewice 

we własności 

Uwagi 
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1 987 

 

 

Zygmuntów 

  

1,21 

 

 

 1/1 Komunalizacja 

na wniosek 

Starosty 

Świdnickiego z 

dnia 07.07.2020 

r. Decyzja 

Wojewody 

Lubelskiego z 

dnia 20.01.2021 

r. 

    Razem: 1,21 

 

  

 

 

WYKAZ POSTĘPOWAŃ  DOTYCZĄCYCH GEODEZYJNYCH PODZIAŁÓW 

NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE  GMINY RYBCZEWICE                   

 

Podstawa prawna- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami              

 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) 

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) 

Podstawa prawna- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego              

(Dz. U. z 2020 r. poz. 256) 

Lp. Nr działki Obręb ewidencyjny 

 

Uwagi 

1 3/1 Choiny 

 

Postępowanie 

zakończone 

2 785/3  Rybczewice Wniosek 

pozostawiony bez 

rozpoznania. 

Wnioskodawca nie 

uzupełnił braków 

formalnych ww. 

wniosku 

3 785/3 Rybczewice Wniosek 

pozostawiony bez 

rozpoznania. 

Wnioskodawca nie 

uzupełnił braków 

formalnych ww. 

wniosku 

4 97 Rybczewice Postępowanie 

zakończone 

5 171 Stryjno Drugie Postępowanie w toku 
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6 600/2 Częstoborowice Postępowanie 

zakończone 

7 791/1 Rybczewice 

 

Postępowanie w toku 

8  Rybczewice Postępowanie 

zakończone 

9 442 Bazar Postępowanie 

zakończone 

10 990 Rybczewice Postępowanie 

zakończone 

11 413 Wygnanowice 

 

Postępowanie 

zakończone 

12 478  Wygnanowice Postępowanie 

zakończone 
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NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZNE DO DZIERŻAWY BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ GMINY RYBCZEWICE 

  

 W 2021 roku  do Wójta Gminy Rybczewice wpłynęły wnioski o dzierżawę następujących nieruchomości będących własnością Gminy Rybczewice 

wg zestawienia w poniższej tabeli: 

Lp. Obręb: 7 Numer 

nieruchomości 

Numer księgi 

wieczystej 

Przeznaczenie w MPZP/Studium         

Gmina nie posiada aktualnego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Powierzchnia ogólna w ha 

1 Bazar 

 
 

117 LU1I/00112641/1 Tereny rolne 0,18  

2 Pilaszkowice 

Drugie 
 

1581 LU1I/00112641/1 Tereny rolne 1,0081 
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NARUSZENIE STOSUNKÓW WODNYCH NA GRUNCIE 

 

L.p. Obręb ewidencyjny 

 

Nr działki Uwagi 

1. Pilaszkowice Pierwsze 156 Postanowienie 

odmowne w sprawie 

wszczęcia 

postepowania 

administracyjnego 

 

2. Rybczewice 349/1 i 352 Decyzja o 

umorzeniu 

postępowania 

administracyjnego 
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XIII ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 

Zamówienia do 30 000 Euro 

Lp. 
Nazwa zamówienia 

Kwota brutto zł 
najkorzystniejszej oferty 

Rozstrzygnięty/Unieważniony 

1. 

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania 
inwestycyjnego pn. „OZE w gminie Rybczewice" 

24 600,00 zł 

Rozstrzygnięty 
 

Cena ofertowa: 
1. 30 000,00 zł 

2. 24 600,00 zł 

2. 

Dowóz uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Króla Jana III Sobieskiego w 

Rybczewicach Drugich w roku szkolnym 2021/2022 

 

89 337,50 zł 

Rozstrzygnięty 
 

Cena ofertowa: 
1. 83 640,00 zł 

2. 99 067,50 zł 

 

3. 

Wykonanie projektu podziału nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego 
drogi  gminnej nr 105763L  na odcinku ok. 2,2 km  w miejscowości Częstoborowice i 

Pilaszkowice Pierwsze  gm. Rybczewice 
61 106,40 

Rozstrzygnięty 
 

Cena ofertowa: 
1. 82 606,80 zł 
2. 73 600,00 zł 

3. 120 000,00 zł 
4. 41 216,00 zł 
5. 73 416,00 zł 
6. 73 416,00 zł 
7. 99 580,80 zł 
8. 61 106,40 zł 
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4. 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad pracami budowalnymi i 
instalacyjnymi w ramach projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika 

wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie 
23 000,00 zł 

Rozstrzygnięty 
 

Cena ofertowa: 
1. 32 000,00 zł 

2. 23 000,00 zł 

5. 

Inteligentny system zarządzania energią połączony z portalem internetowym  
i serwisem on-line dla klientów końcowych dla projektu: OZE w gminie Rybczewice 

24 600,00 zł 

Rozstrzygnięty 
 

Cena ofertowa: 
1. 29 520,00 zł 

2. 33 825,00 zł 

3. 8 400,00 zł. 

4. 24 600,00 zł 

6. Sukcesywną dostawę pelletu certyfikowanego drzewnego workowanego na sezon 
grzewczy 2021/2022 r 

---------------- Unieważniony 

7. Sukcesywną dostawę pelletu certyfikowanego drzewnego workowanego na sezon 
grzewczy 2021/2022 r 

---------------- Unieważniony 

8. 
Sukcesywną dostawę pelletu certyfikowanego drzewnego workowanego na sezon 

grzewczy 2021/2022 r 
66 420,00 zł. 

Rozstrzygnięty 
 

Cena ofertowa: 
1. 66 420,00 zł 

9. Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Rybczewice w sezonie zima 2021-2022 
roku - III części r. 

-------------- 
Unieważniony 

 

10 Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Rybczewice w sezonie zima 2021-2022 
roku - III części r. 

-------------- Unieważniony 

11. Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Rybczewice w sezonie zima 2021-2022 
roku - III części r. 

------------- Unieważniony 

12. Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Rybczewice w sezonie zima 2021-2022 
roku - III części r. 

------------- Unieważniony 
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13. 

Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Rybczewice w sezonie zima 2021-2022 
roku - III części r. 

36 936,00 zł 

Rozstrzygnięty 

 

Cena ofertowa: 

1. 68 040,00 zł 

2. 44 612,85 zł 

3. 64 800,00 zł (II części) 

4. 36 936,00 zł 

 

Zamówienia powyżej 30 000 Euro 

Lp. Nazwa zamówienia Kwota brutto zł 

najkorzystniejszej oferty 

Rozstrzygnięty/Unieważniony 

1. OZE w gminie Rybczewice I część:315 476,00 zł 
II część: 118 680,00 zł 
III część: 289 900,00 zł 
IV część: 644 874,48 zł 

Rozstrzygnięty 
 

Cena ofertowa: 
I część: 

1. 315 476,00 z 
2. 327 960,36 zł 
3. 385 845,12 zł 
4. 536 544,00 zł 

II część: 

1. 118 680,00 zł 

2. 148 003,20 zł 

3. 187 920,00 zł 

III część: 

1. 289 900,00 zł 

2. 332 316,00 zł 

3. 382 968,00 zł 

4. 330 104,00 zł 
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IV część: 

1. 787 605,00 zł 

2. 742 710,00 zł 

3. 644 874,48 zł 

2. Umocnienie dna wąwozu oraz odprowadzenie wód opadowych z wąwozu lessowego w 
ciągu drogi gminnej Nr 105799L w miejscowości Izdebno, gmina Rybczewice od km 

0+045 do km 0+350 

199 805,65 zł. Rozstrzygnięty 
 

Cena ofertowa: 
1. 199 805,65 zł 

2. 221 400,00 zł 

3. Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice 
Drugie 

----------------- Unieważniony 

4. Sukcesywna dostawa kruszywa łamanego dolomitowego z przeznaczeniem na remonty 
dróg na terenie Gminy Rybczewice w 2021 roku 

167 280,00zł Rozstrzygnięty 
 

Cena ofertowa: 

1. 167 280,00zł 

2. 190 896,00 zł 

5. Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice 
Drugie 

1 697 000,00 zł Rozstrzygnięty 
 

Cena ofertowa: 

1. 2 786 527,10 zł 

2. 1 998 694,80 zł 

3. 2 370 210,00 zł 

4. 1 969 000,00 zł 

6. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych na 
terenie gminy Rybczewice 

-------------------- Unieważniony 

7. Przebudowa drogi gminnej Nr 105772L w miejscowości Zygmuntów 817 950,00 zł 

 

Rozstrzygnięty 
 

Cena ofertowa: 
1. 1 399 494,00 zł 

2. 817 950,00 zł 
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8. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych na 
terenie gminy Rybczewice 

---------------- Unieważniony. 

9. Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj  
i wybuduj” dla zadania pn.: „Wykonanie tężni solankowej z utwardzonym placem 

przeznaczonym na zajęcia artystyczne 

 Unieważniony 

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

445 038,41 zł Rozstrzygnięty 
 

Cena ofertowa: 
290 307,41 zł 

445038,41 zł 
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XIV PLANOWANIE PRZESTRZENNE I OCHRONA ŚRODOWISKA 

W Gminie Rybczewice w roku 2021 zostały zrealizowane następujące zadania z zakresu 

planowania i gospodarki przestrzennej oraz ochrony środowiska: 

1. Wydano 65 decyzji o warunkach zabudowy, łączna powierzchnia terenów dla których 

wydano decyzje o warunkach zabudowy to 49.40 ha : 

• 34 – zabudowa zagrodowa, obiekty infrastruktury technicznej  

• 27 – zabudowa mieszkaniowej jednorodzinna, 

• 4 – produkcyjno-usługowa, 

2. Wydano 1 odmowę ustalenia warunków zabudowy ze względu na ochronę gruntów 

rolnych. 

3. Wydano 3 decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego, łączna 

powierzchnia terenów dla których wydano decyzje ustalających lokalizację inwestycji celu 

publicznego 28,30 ha. 

1) Budowa linii kablowych średniego napięcia  z rezerwową rurą pod światłowód, 

przebudowy słupa napowietrznej linii średniego napięcia, słupowej stacji 

transformatorowej, linii kablowych niskiego napięcia ze złączami i wlz, na działkach 

numer ew. 141, 588, 143, 146, 147, 148, 149, 150, 164, 207, 545, 157, 217, 425, 544, 

537, 538 obręb nr 0012 Wygnanowice, gmina Rybczewice. 

2) Budowa placu zabaw na terenie Placówki Opieki nad Dzieckiem i Rodziną NASZ DOM 

dla wychowanków Placówki.    

3) Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków. Parafia Rzymsko-katolicka, pw. 

Narodzenia NMP Wygnanowice 40;21-065 Rybczewice. 

4. Wydano 2 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  

5. Wydano 134 zaświadczeń o przeznaczeniu działek; 

6. Ustalono 19 numerów porządkowych dla budynków; zaktualizowano numerację 

porządkową w systemie EMUiA (ewidencja miejscowości, ulic i adresów)  

7. Wydano 4 zaświadczenia o istniejącym numerze porządkowym dla budynków z systemu 

EMUiA (ewidencja miejscowości, ulic i adresów) 

8. Przyjęto 5 zgłoszeń rozpoczęcia eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków 

o wydajności nieprzekraczającej 5 m3 na dobę w ramach zwykłego korzystania z wód; 

9. Przyjęto 1 jedno oświadczenie o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo) 
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XV OPIEKA NAD ZWIERZETAMI I WYCINKA DRZEW 

- w 2021 roku oddano 2 psy bezdomne do schroniska , 

- poniesione koszty w 2021 roku na zadania dotyczące opieki nad zwierzętami 

  bezdomnymi wynoszą – 5054,37 zł , 

 

V. Wnioski i decyzje dotyczące wycinki drzew 

 

1. Liczba złożonych wniosków przez gminę na wycinkę drzew – 6 

    ( liczba drzew wnioskowanych do wycinki 92 szt. ) 

2. Liczba wydanych decyzji na wycinkę drzew podmiotom z poza terenu gminy – 5  

    ( liczba drzew przeznaczonych do wycinki 89 szt. ) 

3. Liczba wydanych zezwoleń na wycinkę drzew właścicielom indywidualnym – 74 

 

XVI OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 

I. 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 (jednostka zawieszona) 

 

II. Wyposażenie jednostek OSP w sprzęt silnikowy 

 

1. Samochód bojowy ciężki – szt. 1 

2. Samochód bojowy średni – szt. 3 

3. Samochód bojowy lekki – szt. 7 

4. Motopompy i pompy szlamowe – szt. 16 

5. Agregaty prądotwórcze – szt. 3 

 
III. Sprzęt zakupiony w 2021 roku 

 

1. OSP Rybczewice 

 

   Hełm ochronny ROSENBAUER – 4 szt. wartość 5080,00 zł 

   Zestaw ratownictwa medycznego PSP-R1 – 1 szt. wartość 4450,00 zł 

 

Wartość zakupionego sprzętu wynosi 9530,00 zł  

 

Innowacyjna infrastruktura rekreacyjna 

 

    Wykonano dwa domki letniskowe – wartość 26 600,00 zł 

    Wyposażenie domków – wartość 12 931,84 zł 
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    Wykonanie lamp solarnych – wartość 18 999,98 zł 

 

    Wartość wykonanej inwestycji – 58 531,82 zł 

 

2. OSP Częstoborowice 

 

   Ubranie specjalne NOMEX 4 kpl. – wartość 8756,00 

    Buty specjalne 4 pary – wartość 1756,00 

   Sprzęt ochrony osobistej  – wartość 1320,00 

 

Wartość zakupionego sprzętu wynosi –11439,00 zł  

 

3. OSP Pilaszkowice-Bazar 

 

   Ubranie specjalne NOMEX 5 kpl. – wartość 10 945,00 zł 

Radiotelefon nasobny szt. 2 – wartość 4200,00 zł 

 

Wartość zakupionego sprzętu wynosi 15 145,00 zł 

4. OSP Wygnanowice 

 

   Hełmy ochronne Calisia szt. 6 – wartość 5010,00 zł 

    

5. OSP Stryjno 

 

Ubranie specjalne NOMEX 2 kpl. – wartość 2500,00 zł 

Kominiarka szt. 2 – wartość 160,00 zł 

 

Wartość zakupionego sprzętu wynosi 5160,00 zł  

 

6. OSP Izdebno 

 

Ubranie specjalne NOMEX 2 kpl. – wartość 4378,00 

Kominiarka szt. 1 – wartość 80,00 zł 

 

Wartość zakupionego sprzętu wynosi 5080,00 zł  

 

 

7. OSP Podizdebno 

 

   Hełmy ochronne Calisia szt. 6 – wartość 5010,00 zł 

    

 

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w 2021 roku pozyskano środki finansowe 

zewnętrzne  w wysokości 106 800,00 zł 
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XVII. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE I DŁUŻNICY ALIMENTACYJNI 

 

1.  ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE  

Świadczenie wychowawcze jest programem finansowany ze środków budżetu państwa. 

Wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku.  Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze 

przysługuje na wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na wysokość dochodów 

uzyskiwanych przez rodzinę. 

Rządowy program „Rodzina 500 +” w Gminie Rybczewice w okresie od 01.01.2021 r. do 

31.12.2021 r.: 

- liczba dzieci, na które było przyznane świadczenie wychowawcze – 493   

- liczba wypłaconych świadczeń - 5912 

- liczba rodzin – 292 

- kwota wypłaconych świadczeń – 2.954 219,60 zł 

 

 

2. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 

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 

samorządu jest przekazywanie Komornikom informacji oraz podjęcie działań, mających na 

celu poprawę skuteczności egzekucji alimentów.  

 

Liczba dłużników alimentacyjnych: 26 

Kwota zaległości dłużników na dzień 31.12.2021 r.: - 1.813 159,69 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. 2021 r. poz.877 ze zm. ) na dzień 31.12.2021 r.: - 148 036,04 zł. 

 

XVIII 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. 

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-rodzina-500-od-1-lipca-2019-bez-kryterium-dochodowego2
https://www.gov.pl/web/rodzina/program-rodzina-500-od-1-lipca-2019-bez-kryterium-dochodowego2
https://www.gov.pl/web/rodzina/program-rodzina-500-od-1-lipca-2019-bez-kryterium-dochodowego2
https://www.gov.pl/web/rodzina/program-rodzina-500-od-1-lipca-2019-bez-kryterium-dochodowego2
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 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 do grudnia 2021 nie mogła być wyższa 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). Od stycznia 2022 r. kryterium dochodowe wynosi 600 zł na osobę w 

rodzinie i 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej. 

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 2021- 25 uczniów na podstawie decyzji administracyjnej otrzymało pomoc 

materialną o charakterze socjalnym tzn. stypendium szkolne.  Ze względu na przekroczenie 

kryterium dochodowego 5 uczniom odmówiono prawa do stypendium szkolnego.   

Wydatki z tego tytułu są zadaniem własnym gminy i w roku 2021 wyniosły 15 326,40 zł.  

Na dofinansowanie zadania z dotacji celowej w 2021 r. gmina otrzymała z budżetu 

państwa  12 260,00 zł, wkład własny gminy Rybczewice wyniósł 3 066,40 zł.  

 

XIX. 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 2020 r. przyznano 23 stypendiów dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Króla 

Jana III Sobieskiego w Rybczewicach Drugich.  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 

5,0  i/lub osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, artystycznych lub zawodach 

sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim) 

Stypendia wynosiły 200 zł dla ucznia , łącznie wypłacono w 2021 r. stypendia dla 16 uczniów 

w ogólnej kwocie 3 800 zł 
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Ponadto wyróżniono 3  najlepszych sportowców Gminy Rybczewice w 2020 r. przyznając 

każdej z osób  bony finansowe po 300 zł  

 

1. Mateusz Pawelec 
GLKS Victoria 

Rybczewice 

- posiada umiejętność 

strzału z każdej pozycji 

- niejednokrotnie swoją 

grą przechylał szalę 

zwycięstw drużyny. 

Powołany do drużyny 

wojewódzkiej „Junior 

Młodszy” 

2. Alicja Skorek 
GLKS Victoria 

Rybczewice 

- posiada dużą umiejętność 

dryblingu jak na swoją 

kategorię wiekową 

- podstawowa 

zawodniczka w 

rozgrywkach LZPN                            

w kategorii „Młodzik 

Młodszy”. Wyróżniony 

obrońca w rozgrywkach 

 „Młodzik Młodszy” 

LZPN 
 

3. 

 

Antoni Plesz 
 

GLKS Victoria 

Rybczewice 

- bramkarz świetnie 

„czytający” grę 

- wyróżnia się doskonałą 

współpracą z zespołem 

- lider zespołu. Najlepszy 

bramkarz turnieju                                      

o puchar Wójta Gminy 

Żółkiewka w 2021 r.. 

 

 

XX. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI, 

STOWARZYSZENIAMI I MŁODOCIANI PRACOWNICY 

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w Gminie Rybczewice w 2021 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. 
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Nazwa zadania 

 

Nazwa organizacji Przyznana 

kwota dotacji 

 

Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i 

dorosłych w piłce nożnej oraz udział we 

współzawodnictwie sportowym 

 

Gminny Ludowy Klub 

Sportowy Victoria 

55 000,00 zł 

 

Festyn naukowy w ZSO w Rybczewicach 

 

Stowarzyszenie wspierania 

Aktywności Lokalnej w 

Gminie Rybczewice 

3 000,00 zł. 

Organizacja wypoczynku letniego dla 

młodzieży z programem profilaktycznym  

Diakonia Ruchu Światło – 

Życie Archidiecezji 

Lubelskiej  

850 zł 

 

STOWARZYSZENIA  

Udzielono wsparcia finansowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybczewicach w kwocie 58 

531,82  zł z czego 50 000 zł była to pożyczka a kwota 8 531,82 zł.  stanowiła dotacje na wkład 

własny do projektu współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie 

pn. „Innowacyjna infrastruktura rekreacyjna na terenie gminy Rybczewice - dzienne domki 

mobilne z wyposażeniem sportowym ”  

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 2021 

r. na robotach publicznych było zatrudnionych 5 osób. 

XXI. GOSPODARKA ODPADAMI 

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach, odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych realizowany był przez firmę EKO-KRAS Sp. z,o,o,  Na terenie Gminy opłata za 

gospodarowanie odpadami naliczana była od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. 
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W roku 2021 stawki kształtowały się następująco: 14 zł/mieszkańca/miesiąc. Opłatę należało 

uiszczać do 15 dnia każdego kwartału bez wezwania.  

Na terenie Gminy Rybczewice zorganizowano Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych, który otwarty był w każdy poniedziałek w godz. 15.00-17.00 oraz w 

każdy piątek w godz. 8.00-10.00.   

Według regulaminu zbiórka selektywna opierała się na zbieraniu frakcji takich jak: 

papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne i metal oraz odpady ulegające biodegradacji. Zbiórka 

selektywna w przypadku domów jednorodzinnych prowadzona była w workach które 

dostarczane były nieodpłatnie przez firmę. Odpady niesegregowane były zbierane w pojemniki 

dostarczane przez firmę. 

Właściciele nieruchomości mogli oddać do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych odpady takie jak:  

• odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, 

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

• meble i inne odpady wielkogabarytowe,  

• przeterminowane leki,  

• chemikalia (m.in. farby, lakiery, puszki po farbach / lakierach), • zużyte baterie i 

akumulatory (inne niż przemysłowe i samochodowe), 

 • zużyte opony,  

• odpady zielone  

• tekstylia i odzież, 

 • lustra, szyby, porcelana, fajans, doniczki;  

• tworzywa sztuczne,  

• papier i tektura (np. tapety). 

Zużyte baterie zbierane były w Urzędzie Gminy Rybczewice oraz w sklepach na terenie 

gminy. Przeterminowane leki zbierane na GPSZOK oraz w aptekach. 
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Środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są wykorzystywane 

wyłącznie na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi. 

 Z pobieranych opłat gmina pokrywała koszty funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, który obejmuje koszty:  

• odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;  

• obsługi administracyjnej tego systemu;  

• edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 

komunalnymi. 

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. do Urzędu Gminy zostało 

złożonych 176 druków deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi): 

- 29 nowych deklaracji (w tym deklaracje sezonowe), 

- 23 deklaracji o wygaśnięciu obowiązku opłaty (w tym deklaracje sezonowe), 

- 124 korekt deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

W/ g złożonych deklaracji w 2021 roku w Gminie Rybczewice było 2730 osób objętych 

systemem gospodarki odpadami. 

 

Koszty jego funkcjonowania przedstawiały się następująco:  

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2021r. do 

31.12.2021r. 

1. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 451 841,74 zł 

2. Zaległości na dzień 31.12.2021 r.: 71 230,99 zł 

3. Nadpłaty na dzień 31.12.2021 r.: 4 574,65  zł 

 

 

Wystawione upomnienia w 2021 roku: 

1. Ilość wystawionych upomnień – 147 na kwotę 69 071,68 zł. 

 

 

Ilość odpadów komunalnych podana w Mg wytworzonych na terenie Gminy Rybczewice w 

2021 roku 
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Kod odpadu Rodzaj odpadu 

Ilość odpadów 

odebranych z posesji 

terenu gminy [Mg] 

Ilość odpadów 

odebranych GPSZOK 

[Mg] 

20 01 01 Papier i tektura 8,5500 1,7600 

20 01 02 Szkło 48,5500  

16 01 03 Zużyte opony 9,0600  

17  09 04 

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne 

niż wymienione w 17 09 01, 

17 09 02 i 17 09 03 

1,4800 

 

5,7000 

20 01 02 Szkło 46,6100  

20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne 

i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 

01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki (5) 

1,5200 

 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne 

i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 

01 23 i 20 01 35 

1,9300 

 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 38,4900  

20 02 01 
Odpady ulegające 

biodegradacji 
0,4000 

 

20 02 03 
Inne odpady nieulegające 

biodegradacji 
19,1200 

 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 
214,7300 
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20 03 07  Odpady wielkogabarytowe 21,3700 7,1100 

20 01 34 
Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33 
0,1100 

 

20 01 21* 
Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające freony 
0,0100 

 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 1,3600  

 

Całkowita ilość wytworzonych odpadów w roku 2021 na terenie Gminy Rybczewice wynosi 

427,86 Mg. 

 

4. USUWANIE AZBESTU 

Wyroby zawierający azbest oznaczone są kodem  17 06 05* - materiały konstrukcyjne 

zawierające azbest, czyli:  

- płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa, 

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie. 

 

W roku 2021 mieszkańcy mogli skorzystać z programu finansowania bezpłatnego 

usuwania azbestu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Urząd Gminy 

Rybczewice zbierał wnioski od mieszkańców, którzy są zainteresowani dofinansowaniem 

kosztów demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest 

a następnie przekazał je do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Lublinie.. Wyrób usuwany był bezpośrednio z dachu jako zlecenie demontażu lub 

odbierany z gruntu. 

XXII.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 i producentów produktów 

regionalnych, dzięki którym stoisko promocyjne, które prezentujemy na różnych wydarzeniach 

przyciąga mnóstwo gości i zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem.  
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Wydarzenia kulturalne z udziałem Gminy Rybczewice w 2021 roku: 

1. 8 sierpnia festyn pn. ,,Piknik Wawrzyńca" w Żółkiewce 

2. 15 sierpnia – VII Wojewódzkie Święto Ziół w Boniewie gm. Fajsławice 

3. 21 sierpnia potańcówka KGW "Rybczewice" w ramach ogólnopolskiego programu 

#SzczepimySię z KGW. 

4. 22 - Półfinał konkursu Kobieta Gospodarna Wyjątkowa w Lublinie KGW 

„Rybczewice” zajęły I miejsce w kategorii „Ciasto jak dawniej”, a KGW 

„Marysieńki” z Pilaszkowic III miejsce w/w kategorii w powiecie świdnickim. 

5. 22 sierpnia  – III Jarmark Królewski w Rybczewicach – Szarlotka Marysieńki  

6. 29 sierpnia Gmina Rybczewice uczestniczyła w Dożynkach Powiatowych, które 

odbyły się w Mełgwi. 

7. 31 sierpnia - Złote Gody – jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego w Urzędzie 

Gminy Rybczewice 

8. 8 września – Gminne Uroczystości Odpustowo-Dożynkowe w Wygnanowicach 

9. 17 października obchody 100-lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w   

Rybczewicach. 

10. 4 września  – Gala finałowa konkursu Kobieta Gospodarna Wyjątkowa odbywająca 

się w Chełmie wyróżnienie dla KGW „Marysieńki” z Pilaszkowic 

 

Przedstawiciele władz samorządowych uczestniczyli ponadto w takich uroczystościach 

kościelnych i wydarzeniach jak: 

- uchwalenie Konstytucji 3 Maja 

- obchody Święta Niepodległości,  

Ponadto w ramach współpracy Gminy z innymi instytucjami i stowarzyszeniami pani Wójt 

brała udział w następujących wydarzeniach: 

  

1. Wójt Gminy Rybczewice oraz druhowie z Jednostki OSP KSRG Rybczewice włączyli 

się do akcji charytatywnej dla Wiktorii Bednarz - do wspólnej licytacji, która 

obejmowała czas spędzony ze strażakami w jednostce OSP, w tym przejazd wozem 

strażackim, pokaz samochodu, sprzętu i wyposażenia oraz strażacką maskotkę.  

2. "SERCE Z POTRZEBY SERCA" -  22 marca zainstalowane w centrum Rybczewic 

serca na nakrętki. 

3. 12 września odbyły się powiatowe zawody drużyn OSP w Trawnikach 

4. 4 listopada przyjęliśmy delegację ukraińskich samorządowców i pracowników 

administracyjnych miasta Zdołbunów. 

 

Gmina Rybczewice publikuje na Facebooku wszystkie bieżące informacje o wydarzeniach, 

inwestycjach i innych kwestiach bezpośrednio dotyczących naszej lokalnej społeczności.  
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W 2021 roku został wydany 1 numer bezpłatnego pisma samorządu terytorialnego „Wieści  

z Rybczewic” w nakładzie 600  egzemplarzy, wydruku w firmie Comernet  

Sp. z o.o. 

Gmina Rybczewice tworzy i wydaje również ulotki promocyjne lokalnych twórców, których 

biografie i dzieła można znaleźć na stronie internetowej Urzędu. Wydawane są również ulotki 

promujące realizowane przez Gminę projekty. 

 

XXIII. FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

1. GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

W 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach  zrealizował 

zadania wynikające z ustawy o świadczeniach  rodzinnych. 

 Świadczeniami rodzinnymi są:  

) 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 1 462 świadczeń na kwotę  175 879,00 zł. w tym: 

- dzieci do ukończenia 5-tego roku życia -  251 świadczeń na kwotę  23 845,00 zł. 

- dzieci powyżej 5 roku życia do ukoń.18 lat – 1041 świadczeń na kwotę  129 084,00zł.    

- powyżej 18 roku do 21 roku  - 170 świadczeń na kwotę  22 950,00 zł. 

- osoby powyżej 21roku do ukończenia 24 roku – 0 świadczeń na kwotę 0 zł.  

-  dodatki do zasiłków rodzinnych - wypłacono 246 świadczeń na kwotę 7 629,73 zł.                      

z tego: 

- z tyt. urodzenia dziecka 6 świadczeń na kwotę 6 000,00 zł. 

- z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 13 świadczeń, 

na kwotę  5 200,00 zł. 

- z tyt. samotnego wychowywania dziecka - 143 świadczeń na kwotę  27 599,00 zł. 

- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 119 świadczeń na                  

kwotę 22 967,00 zł. 

-   dodatek na podjęcie nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania – 400 świadczeń, na 

kwotę 32 880,00 zł. 

-  z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego -  92 świadczeń na kwotę 9 200,00 zł. 
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- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej- 311 świadczeń, na kwotę 29 545,00 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 997 świadczeń na kwotę 215 193,00 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   306 świadczeń na kwotę 600 845,00 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 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 136  świadczeń na kwotę 20 215,00 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 18 świadczeń na kwotę   18 000,00 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; 
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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. 

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 39 świadczeń na kwotę 35 056,00 zł. 

W 2021 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 140 świadczeń na kwotę 86 280,00 zł.  
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Świadczenie usług w ramach opłacania składki na ubezpieczenie społeczne , świadczenie 

usług w ramach opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające: 

- świadczenie pielęgnacyjne - 271 składek na kwotę  112 663,00 zł. 

- specjalny zasiłek opiekuńczy - 136 składek na kwotę 20 215,00 zł. 

- zasiłek dla opiekuna -  107 składek na kwotę 3544,00 zł. 

 

 

W 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach  zrealizował zadania 

wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007r.,o pomocy  osobom uprawnionym do 

alimentów. 

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 216 świadczeń na kwotę 96 750,00 zł. z tego na osobę uprawnioną w wieku: 

- od 0-17 lat - 141 świadczeń na kwotę 63 050,00 zł.   

- od 18 -24 lat – 75  świadczeń na kwotę 33 900,00 zł. 

 

Realizacja zadań za 2021 r. na podstawie ustawy o pomocy społecznej  z dnia 12 marca 2004 

r., (tekst jednolity - Dz. U. z 2020, poz. 1876 tj. ). 

- liczba rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych – 41 ,liczba osób w rodzinach 83, 

- liczba rodzin objętych pomocą w formie pracy socjalnej – 73, liczba osób w rodzinach 164, 

realizowanej przez 2,5 etatu pracownika socjalnego. 

- praca socjalna prowadzona w środowisku  - 35 rodzin, liczba osób w rodzinie  85, 

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;  
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- 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 -  10 osób ( 111 świadczeń ) , liczba osób w rodzinie 13 , kwota 

świadczeń 58 766,00 zł,  

2. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za  osoby  pobierające  zasiłek  stały  z 

pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu 

- 6 osób, liczba składek 72, kwota zrealizowanych świadczeń 4 180,00 zł. 

3. Zasiłek okresowy; 

- zasiłek okresowy przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od 

kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 701 zł. 

- zasiłek okresowy przysługuje rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego 

rodziny tj. 528 zł na osobę w rodzinie. 

  Łączna liczba udzielonych świadczeń -  12 rodzin (54 świadczeń )  liczba osób w rodzinie 37, 

kwota zrealizowanych świadczeń 24 862,00 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  - 33 , liczba osób w rodzinach 67 , liczba wydanych 

decyzji 33 ,kwota 46 036,00 zł  

W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  osobie  albo  rodzinie  przekraczającej  ustawowe 

kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy. 

 Z tej formy pomocy skorzystało  11 rodzin , liczba osób w rodzinach 19 , kwota świadczeń 
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 8 150,00zł, 

5. Posiłek w szkole dla dzieci; 

Łączna liczba rodzin objętych pomocą – 2 , liczba osób korzystających z posiłku 4 , liczba osób 

w rodzinach 9, kwota świadczeń 2 055 00 zł. Do  zasiłku  uprawnione  są  osoby, i rodziny,  

których dochód uzyskiwany nie przekracza 150% ustawowego kryterium dochodowego tj. 

1051,50 zł dla osoby samotnej oraz 792,00 zł na osobę w rodzinie.  

Zapewnienie schronienia w ośrodku interwencji kryzysowej 1 rodzina , 3 osoby w rodzinie. 

 

    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 2 osoby, 24 świadczenia, kwota 68 972,00 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. 1542,20 zł dla osoby 

samotnie gospodarującej oraz 1 161,60 zł na osobę w rodzinie –objętych pomocą 248 osób  

z terenu Gminy Rybczewice. 

W  roku  2021  GOPS  Rybczewice  organizował  wypoczynek letni  dla  dzieci  z  rodzin,  które 

spełniały kryterium dochodowe według ustawy o pomocy społecznej. 5  dzieci z terenu gminy 

korzystało z wypoczynku letniego. 

Pracownicy socjalni GOPS Rybczewice  w ramach prowadzonej procedury " Niebieskiej Karty" 
realizują  pracę  socjalną  z  osobami  doświadczającymi  przemocy        rodzinie    - liczba rodzin 
objętych pomocą  9. 

Zakres pracy GOPS Rybczewice obejmuje również;                                                                                      
-sprawienie pogrzebu,                                                                                                                                                                                                       
- objęcie ubezpieczeniem 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               z terenu 
gminy ,  

- 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. 

 

  W zakresie swoich działań GOPS ma powierzone zadanie z zakresu finansowania wypłat 
dodatków energetycznych  realizowanych na podstawie zapisów ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997r Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2020r., poz. 833 ze zm.), w 2021r 
 
Kto może korzystać z tej formy wsparcia:  
1.  Odbiorca wrażliwy  energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. 
Przez odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej należy rozumieć osobę: 

• której przyznano dodatek mieszkaniowy; 
• która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej 

zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym; 
• która zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 

2.  Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii 

elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w 

gospodarstwie domowym, ogłaszanej na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. d. 

3.  Wysokość limitu, o którym mowa w ust. 2, wynosi: 

1) 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez 

osobę samotną; 

2) 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 

osób; 
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3) 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co 

najmniej 5 osób. 

4.  Minister właściwy do spraw energii ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, 

w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor 

Polski", wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki 

przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej.  

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 

2021 r. dla gospodarstwa domowego: 

• prowadzonego przez osobę samotną wynosi 10,94 zł/miesiąc; 

• składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,19 zł/miesiąc; 

• składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,23 zł/miesiąc; 

Wymagane dokumenty: 

• wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego  

• kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z 

przedsiębiorstwem energetycznym.  

Należy pamiętać, że: 

• podczas składania wniosku należy okazać pracownikowi oryginały dokumentów; 

• pracownik GOPS może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to 

niezbędne do rozpatrzenia sprawy. 

   Realizacja  zadania  z  zakresu  dodatku mieszkaniowego  obecnie w  dobie  trwającej 
epidemii rozszerzony został zakres wsparcia finansowego dla osób , które straciły pracę 
o dopłatę do czynszu.  

        W 2021 roku nikt z mieszkańców Gminy nie ubiegał się o tę formę wsparcia.   
 
 
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach  w związku ze stanem epidemicznym kraju w 
trosce o bezpieczeństwo osób starszych  przystąpił  do  ogólnopolskiego  programu  
wspierającego  ochronę  zdrowia  i  życia  osób  powyżej    70  -tego  roku  życia    pn.  ,,Wspieraj 
Seniora”, w  2021r. 
Zakres  działania  to  realizacja  usługi  wsparcia  polegającej  w  szczególności  na  dostarczeniu  
zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby  , w tym artykuły spożywcze,  środki 
higieny osobistej dla osób w wieku powyżej 70 lat i więcej , którzy ze względu na trwający stan 
epidemii pozostają w swoich domach.  
   Osoby potrzebujące mogły kontaktować się z ogólnopolską infolinią uruchomioną w ramach 
programu ,, Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów w godzinach 8 -21 pod nr. tel: 22 505 
11 11  
   Za pośrednictwem systemu Centralnej Aplikacji Statystycznej dane osób są przekierowane 
do  konkretnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  ze  względu  na  miejsce  zamieszkania  osoby 
potrzebującej.  
   Pracownik socjalny kontaktuje się telefonicznie z osobą potrzebującą ustalając indywidualne 
jego potrzeby i oczekiwania.   
   Została  również  nawiązana  współpraca  z  lokalnymi  sklepami  ,  które  zadeklarowały 
dostarczanie  zakupionych  niezbędnych  zakupów  ,  również  punkt  apteczny  wyraził  wolę 
współpracy w zakresie dostarczania niezbędnych leków .  
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 Środki na  realizacje  tego wsparcia przekazuje osoba potrzebująca  i   pracownik socjalny na 
podstawie opracowanego wewnętrznie regulaminu realizuje zadanie. 
 
             Realizacja zadania z zakresu ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.o dodatkach 

mieszkaniowych ( Dz.U.2001, Nr. 71, poz. 734) w 2021r.  

Komu przysługuje dodatek : 

1.Dodatek mieszkaniowy, z zastrzeżeniem art. 7ust. 3 i 4,  niniejszej ustawy przysługuje: 
- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych; 
- najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach; 
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze 
prawo do lokalu mieszkalnego; 
 - osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach 
stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych; 
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym 
wydatki związane z jego zajmowaniem; 
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący 
im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu. 
- Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z tytułów wymienionych w 
ust. 1. 
 
2.Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w: 

1/domu pomocy społecznej, 

2/młodzieżowym ośrodku wychowawczym, 

3/schronisku dla nieletnich, 

4/zakładzie poprawczym, 

5/zakładzie karnym, 

6/szkole, w tym w szkole wojskowej–jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne 

całodobowe utrzymanie. 

 Art.3.ust 1. Cytowanej powyżej ustawy  dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, o 

których mowa wart. 2ust. 1, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka 

gospodarstwa domowego w okresie 3miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o 

przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w 

gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, 

obowiązującej w dniu złożenia wniosku, z zastrzeżeniem art. 6ust. 8. 

1.Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, o którym mowa wart.2 ust.1, jeżeli w okresie 

3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny 

dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie 

przekroczył w gospodarstwie : 

a/  jednoosobowym – 40% 

b/ wieloosobowym – 30%  

- przeciętnego wynagrodzenia  w gospodarce narodowej , obowiązującego w dniu złożenia 

wniosku.   

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji wydawana jest decyzja administracyjna i  

następuje realizacja świadczenia.  
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W 2021r ., brak było wniosków do realizacji tej formy wsparcia.  

 

Sprawozdanie z realizacji zadania w ramach ,, Karty Dużej  Rodziny” 

Korzyści wynikające z posiadana Karty Dużej Rodziny 

Lista zniżek:  

- 10% rabat w sklepach Carrefour, 

- 15% taniej w leczenia w placówkach LUX MED., 

- darmowy dostęp do parków narodowych, 

- zniżki na przejazdy kolejowe POLREGIO, 

- zniżki w opłatach paszportowych, 

- rabat na prąd w sieci Enea, 

- tańsze loty Lot-em, 

- zniżka do kin Cinema 2D,  

- rabat na prąd w sieci Energa, 

- bezpłatna karta ,, Rodzina do kina” w Multikinie, 

-specjalna oferta dla posiadaczy Karty dużej Rodziny w PGNIG -12, 300zł na zakup kotła 

gazowego, 

- rabat na paliwo w stacjach Orlen, 

- rabat na paliwo w stacjach Circle K, 

- rabat na paliwo w LOTOS oraz zniżki na wszystkie produkty gastronomiczne,  

- lepsze warunki konta, kredytu i lokaty w Credit Agicole, 

- rabaty na zakupy w Świecie Książki,  

- 10% rabat na zakupy w Lidlu,  

- 30% zniżki w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych, 

- zniżki na przejazdy rodzinne PKP Intercity, 

- zniżki na OC i AC i NNW w Link 4, 

- zniżki Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni, 

- zniżki Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, 

- zniżki w kolejach Wielkopolskich,  

- lepsze warunki ofert w Banku Pekao S.A,  

- zniżka na zakupy w Martes Sport,  

-tańszy sprzęt w sklepach Partner AGD RTV,  

- niższy abonament w sieci Play, 

- zniżka  10% w sklepach Coccodrillo, 

- zniżka na pakiet medyczny lub darmowe ubezpieczenie dziecka w Aviva.  

W 2021r., KDR otrzymało 6 rodzin , były to zarówno karty papierowe jak i elektroniczne.  

 

   Realizacja zadań z  zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r . o wspieraniu rodziny i 

pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 447) 

                                                     

       Działania wspierające , utrzymanie rodziny w pełnym składzie , szeroko rozumiana 

pomoc pracowników socjalnych to główne założenia realizacji ustawy .  
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      W 2021r., asystent rodziny podejmował działania  w jednej rodzinie  , w których było 1 

dziecko, z uwagi na wydane przez Sąd Rejonowy w Lublinie z siedzibą w  Świdniku IV Wydział  

Rodzinny i Nieletnich.  Aby osiągnąć zamierzony cel dla każdej z tych rodzin opracowano 

indywidualny plan 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 : 

  

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdniku, ( udział w ocenie dzieci) 

- Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Świdniku, ( Koordynator Rodzinnej Pieczy 

Zastępczej ),  

- policja, 

- kuratorzy Sądu Rodzinnego i Nieletnich; 

- Sąd Rejonowy Lublin Wschód z siedzibą w Świdniku,  

- Rodzinne Ośrodki Diagnostyki,  

- poradnie specjalistyczne zalecone przez lekarzy prowadzących.   

Finansowanie działań;  

- pobyt dzieci – 4 w rodzinie zastępczej zawodowej ,1 dziecka w rodzinie zastępczej 

niezawodowej , 1 dziecko w rodzinie spokrewnionej,  koszt łączny    62 635,89   zł.  

- asystent rodziny -  2 243,00 zł  

 

                Realizacja zadania z zakresu ustawy z 4 listopada 2016r., wsparcie kobiet w ciąży  

i rodzin ,, Za życiem” (Dz.U. 2020. 1329 tj. )  

 

 Ustawa określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do:  
1) świadczeń opieki zdrowotnej;  
2) instrumentów polityki na rzecz rodziny.  

 Ustawę stosuje się do świadczeniobiorców oraz osób uprawnionych do świadczeń opieki 

zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.1)). 

I.  Wsparcie, jest realizowane przez:  
1) zapewnienie dostępu do informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz 
kobiety w ciąży,  
2) zapewnienie kobietom w ciąży dostępu do diagnostyki prenatalnej,  
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3) zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla kobiety w okresie ciąży, 
porodu i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji 
niepowodzeń położniczych na zasadach określonych w przepisach odrębnych.  
 
II .  Wsparcie, obejmuje  zapewnienie:  
1) dostępu do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę;  
2) jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i 
nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które 
powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;  
3) odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem 
dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną 
chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w 
czasie porodu;  
4) dostępu do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie 
albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie 
rozwoju dziecka lub w czasie porodu;  
5) możliwości przeprowadzenia porodu w szpitalu III poziomu referencyjnego;  
6) innych świadczeń, w tym w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.  
 
III. Ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, 

 które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,  stwierdza w 
zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 
posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i 
ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub 
chirurgii dziecięcej.  
Uprawnienia, o których mowa powyżej, na rzecz kobiety w ciąży oraz dziecka obejmują w 
szczególności:  
1) diagnostykę prenatalną;  
2) świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i leczenia 
szpitalnego, w tym zabiegi wewnątrzmaciczne;  
3) wsparcie psychologiczne;  
4) rehabilitację leczniczą;  
5) zaopatrzenie w wyroby medyczne;  
6) opiekę paliatywną i hospicyjną;  
7) poradnictwo laktacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem matek dzieci urodzonych przed 

ukończeniem 37 tygodnia ciąży lub urodzonych z masą urodzeniową poniżej 2500 g. 

   Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie, o którym mówi 
ustawa  przyznaje się, na to dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł.  
2. Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo 
opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.  
3. Prawo do jednorazowego świadczenia ustala się na wniosek osób, o których mówi ustawa.  
4. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia 
narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.  
5. Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną 
nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.  
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6. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub 
zaświadczeniem wystawionym przez położną. Przepisy wydane na podstawie art. 9 ust. 8 
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111) 
stosuje się odpowiednio.  
7. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami 
dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.  
8. Systemy teleinformatyczne stosowane w urzędach administracji publicznej realizujących 
zadania w zakresie jednorazowego świadczenia stanowią integralne części systemów 
teleinformatycznych stosowanych do realizacji świadczeń rodzinnych określonych w ustawie 
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.  
9. Do finansowania jednorazowego świadczenia mają zastosowanie przepisy o finansach 
publicznych.  
10. Jednorazowe świadczenie i koszty jego obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z 
budżetu państwa.  
11. Koszty obsługi, o których mowa w ust. 10, w przypadku organu właściwego w rozumieniu 
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, wynoszą 3% otrzymanej 
dotacji na jednorazowe świadczenie.  
 
W 2021r. brak było wniosków do realizacji tej formy wsparcia.   
 

Sprawozdanie z realizacji zadań – Klub Seniora w gminie Rybczewice za 2021r. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach przystąpił do  realizacji projektu                              

w  ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa  Lubelskiego  na  lata  2014-

2020 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 30 czerwca  2022 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 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.  
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W  2021r.,  mimo  przerw  spowodowanych  pandemią  udało  się  w  Klubie  Seniora 

zrealizować  część    zaplanowanych  godzin  zajęć  tj:  Poradnictwo  prawne 18 godzin, 

poradnictwo psychologiczne 70 godziny,  zajęcia  fitness  150 godziny    ,  zajęcia  – terapia 

kulinarna w wymiarze 108 godzin, szkolenie z pierwszej pomocy 25 godzin, warsztaty grupowe 

i indywidualne- bezpieczeństwo w sieci 46,5 godziny  , warsztaty grupowe i indywidualne – 

zdrowy tryb życia diety zrealizowano 27 godzin. Warsztaty grupowe i indywidualne zdrowy 

tryb  życia  – kosmetyki i higiena osobista 13 godzin, warsztaty grupowe i indywidualne – 

symptomy chorób , profilaktyka zdrowotna – 20 godzin.  

W okresie od 1 stycznia 2021 do 31.12.2021 zrealizowano 4  wyjazdy integracyjne tj;  

- zwiedzanie zespołu pałacowo – parkowego w Kozłówce; 

- warsztaty wyjazdowe – Fabryka Bombek – Nowa Dęba; 

- wyjazd do kina – Lublin; 

- 4 dniowy wyjazd nad morze – Gdańsk- Gdynia – Sopot- Hel – Malbork.    

 

     Realizacja zadań z zakresu działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2021r.  

  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 „ .  

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 2021 roku rozpatrywanych było 5 ,, 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  
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  5  ,, Niebieskich Kart” .    

- wobec trzech  ,,Niebieskich Kart ” aktywnych ( monitorowanych, realizujące indywidualny 

plan pomocy).  

-  liczba formularzy A sporządzonych przez pracownika socjalnego -  2 

- liczba formularzy A przekazanych według właściwości miejscowej - 0 

- liczba formularzy A przekazanych przez funkcjonariuszy policji – 3 

- liczba formularzy C sporządzonych przez członków zespołu ( z ofiarą przemocy) – 3 

- liczba formularzy D sporządzonych przez członków zespołu ( ze sprawcą przemocy )- 2 

- liczba osób poddanych różnym formom poradnictwa i wsparcia psychologicznego – 8 

- 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, 

- wnioski o podjęcie działań względem sprawców przemocy skierowanych do Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych dotyczące kwestii leczenia uzależnienia od 

alkoholu bez ich zgody -2  

 
 

XXIII.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 oraz dary. Gminna Biblioteka  

Publiczna w Rybczewicach udostępnia swoje 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 
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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 

biblioteki jest rozwój zainteresowań , dlatego w bibliotece organizowane są różnego rodzaju 

warsztaty. Biblioteka w miarę możliwości stara się również włączać w różne akcje 

ogólnopolskie promujące czytelnictwo. W 2021 roku zorganizowane były: 

 

• Gminna Biblioteka zorganizowała konkurs fotograficzny pt.: "Zaczytani w 

Rybczewicach", trwający od 11.05 do 15.06.2021 r. Tematem konkursu było 

wykonanie fotografii promującej czytanie, inspirującej do lektury, zachęcenie 

do kreatywnego spojrzenia na książki, a także promocję gminy Rybczewice. 

• Gminna  Biblioteka Publiczna w Rybczewicach odwiedza w siedzibie ZSO 

przedszkolaków z teatrzykiem kamishibai. W czerwcu i lipcu zajęcia odbyły 

się we wszystkich grupach przedszkolnych. Dzieci miały okazję wysłuchać 

bajek tj.:”Królowa pszczół”, „Królewna śnieżka” oraz „O wilku i siedmiu 

koźlątkach”. Dzieci z zaciekawieniem i skupieniem śledziły losy bohaterów 

opowieści, wpatrując się w zmieniające się karty teatrzyku, a następnie po 

wysłuchaniu opowieści wykonywały różne prace plastyczne. W roku szkolnym 

2021/2022 Biblioteka rozpoczęła cykl spotkań z bajką terapeutyczną 

kamishibai. Pierwsza bajka, którą czytaliśmy we wszystkich grupach to 

„Misiowe sposoby na nocne strachy”. Po wysłuchaniu bajki i omówieniu jej, 

dzieci wykonały opaski z misiem.  

• W lipcu z okazji „Światowego Dnia Psa” Biblioteka zorganizowała już po raz 

drugi w Przedszkolu Ekoludek w ZSO Rybczewice zajęcia pt. „Pies-przyjaciel 

człowieka”. Dzieci miały okazję dowiedzieć się jak zajmować się swoim psim 

przyjacielem, a także jak zachowywać się wobec obcych psów. Po zajęciach w 

sali, dzieci razem z opiekunami poszli na plac zabaw szukać gości, którym były 

polskie owczarki podhalańskie oraz spaniel kontynentalny papillon . Dzieci 

mogły wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Wizyta czworonożnych 

przyjaciół cieszyła się ogromnym entuzjazmem. 



 

105 

 

• Biblioteka wzięła udział w projekcie Cyfrowe GOK-i w podregionie 

lubelskim, dzięki któremu zostały zorganizowane zajęcia w dniach 9-13 

sierpnia 2021r. dla dzieci i młodzieży z zakresu dziennikarstwa online oraz 

bezpieczeństwa w sieci. 12 lipca odbył się festyn promujący projekt na terenie 

naszej gminy. W ramach eventu odbyły się : warsztaty programistyczne dla 

dzieci, zabawy z animatorami oraz quizy z nagrodami. 

• Biblioteka w sierpniu br zorganizowała konkurs plastyczno-literacki „Kartka z 

wakacji” dla dzieci w przedziale wiekowym 6-12 lat. Celem konkursu było 

przybliżenie najmłodszym ciekawych miejsc na spędzenie wakacji, 

kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych, rozwijanie 

zainteresowania podróżami po Polsce i świecie, a także umiejętność 

przeniesienia swoich wspomnień na kartkę papieru. Na konkurs wpłynęło ponad 

60 prac. 

• We wrześniu Gminna Biblioteka zorganizowała dla dzieci z klas I-III zajęcia z 

zakresu pierwszej pomocy. Dzieci miały okazję poznać bardzo ciekawą osobę 

- Ratownika Medycznego. Gość przeprowadził szkolenie z pierwszej pomocy 

przedmedycznej, każdy z uczestników mógł spróbować swoich sił przy masażu 

serca oraz przy ułożeniu poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Ratownik 

opowiedział o swojej pracy, a także odpowiedział na pytania zadawane przez 

uczniów. Z zajęć skorzystało 60 dzieci. 

• W ramach współpracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Króla Jana III 

Sobieskiego w Rybczewicach Drugich, Biblioteka prowadzi klub 

„PapieroweLove” z papieroplastyki oraz rękodzieła. W ramach zajęć dzieci i 

młodzież poznają różne techniki plastyczne. W tym roku udało się zrealizować 

zajęcia z tworzenia kwiatów z krepiny, kartek bożonarodzeniowych oraz 

dekoracji świątecznych. Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, nabywają 

nowe umiejętności, a także rozwijają kreatywność i zdolności artystyczne. 

• Działalność w mediach społecznościowych 

 Prowadzenie Facebooka biblioteki- podlinkowywanie różnych wydarzeń  

  kulturalnych jak np.: spektakle online, wirtualne zwiedzanie, udostępnianie 

  linków do darmowych e-booków czy audiobooków, spotkań z autorami,  

  filmów instruktażowych, branie udziału w akcjach. 

• Od września 2021 r w Biblioteka już kolejny rok bierze udział w  
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 ogólnopolskiej akcji „Mała książka-Wielki człowiek” , dzięki której można 

 odebrać wyprawkę czytelniczą na dobry czytelniczy start przez dzieci w wieku 

 3-6 lat. Projekt jest bezpłatny, organizowany przez Instytut Książki i 

 finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

 

Księgozbiór na koniec 2021 r. liczył  11412 woluminów. W roku 2021 zakupiono ze 

środków własnych 247  książek na sumę 7000 zł oraz ze środków ministerialnych 131   

książek na sumę 4000 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 użytkowników.  

Aktywnych czytelników w bibliotece w 2021 roku było 221 osób. Wypożyczono 

łącznie 2366 woluminów, w tym 1752 książek dla dorosłych, 405 dla dzieci oraz 114 

woluminów z niebeletrystyki. Z czytelni na miejscu skorzystano 245 razy. W bibliotece 

zatrudniona jest jedna osoba na pełnym etacie oraz jedna na 1/8 etatu. Biblioteka czynna była 

w 2021 roku od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy.  Biblioteka już 

kolejny rok uczestniczy w ogólnopolskiej akcji „Wielki Człowiek- Mała Książka” , w ramach 

której dostała do przekazania wyprawki czytelnicze dla dzieci w wieku 3-6 lat. Kampania 

organizowana jest przez Instytut Książki i finansowana przez Ministerstwo Kultury i 

dziedzictwa Narodowego. A także zakwalifikowała się w 2020 roku do projektu Cyfrowe 

GOKI dzięki któremu otrzymała w ramach projekt pięć przenośnych komputerów wraz z 

oprogramowaniem, a w 2021 roku zostały zorganizowane warsztaty komputerowe dla dzieci 

z terenu naszej gminy.  

 

 

 

XXIII.3. ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH im. KRÓLA JANA III 

SOBIESKIEGO 

 Funkcjonowanie ZSO w Rybczewicach w   2021 roku uzależnione było w dalszym 

ciągu od istniejącej sytuacji epidemiologicznej w kraju w związku z epidemią COVID-19. 

W dobie koronawirusa szkolne życie stało się mocno skomplikowane. Był to czas 

wytężonej pracy, praktycznie każdego dnia należało podejmować różne ważne decyzje. Jedne 



 

107 

 

z nich dotyczyły organizacji nauczania, inne organizacji pracy, a kolejne odnosiły się do 

zapewnienia warunków optymalnego funkcjonowania szkoły, zwłaszcza sanitarnych aby 

nikogo nie narażać na możliwość komplikacji zdrowotnych. 

Praca w placówce odbywała się zgodnie z założonym planem, realizowane były 

wszystkie zadania wynikające z działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.  

Szkoła pracowała dla dzieci  i uczniów, dbając o ich rozwój intelektualny, wychowanie i 

bezpieczeństwo, dostosowując na bieżąco pracę szkoły do ciągle zmieniającej się sytuacji 

epidemiologicznej. 

W ramach ZSO funkcjonowały: 

a/ Szkoła Podstawowa – 12 oddziałów; 

b/Oddziały przedszkolne – 2 oddziały; 

c/ ZWP  „Ekoludek” – 2 oddziały; 

Szkołą zarządzał: 

Dyrektor ZSO i V-ce Dyrektor 

Szkoła posiadała wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, łączenie 34 nauczycieli 

w tym: 

 25 nauczycieli dyplomowanych; 

6 nauczycieli mianowanych; 

1 nauczyciela kontraktowego; 

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: 

1 sekretarz szkoły; 

1 referent administracyjny; 

1 konserwator; 
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6 sprzątaczek; 

Do  zespołu uczęszczało  286 uczniów: 

a/ Szkoła Podstawowa - 199 uczniów 

c/ ZWP ” Ekoludek” – 50 uczniów 

Szkoła podejmowała szereg działań służących rozwojowi dzieci i poprawie jakości 

kształcenia  poprzez: 

         - uczestniczenie nauczycieli w szkoleniach wewnętrznych  i zewnętrznych  oraz 

dokształcanie się poprzez udział w różnych formach kursów, szkoleń, warsztatów; 

 - współpracę szkoły z rodzicami oraz różnego rodzaju instytucjami i stowarzyszeniami; 

- diagnozy edukacyjne, analizy egzaminów zewnętrznych oraz egzaminów próbnych; 

- promowanie szkoły na zewnątrz (strona internetowa, gazetka szkolna, uroczystości, udział w 

konkursach); 

 -    konkursy; 

  -  prowadzenie projektów i innowacji; 

 -  organizowanie wycieczek;  

 -  umożliwianie dzieciom i młodzieży korzystania z dodatkowych zajęć;   

 -  troskę o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży; 

 -  szeroko rozumianą profilaktykę; 

 -  pracę nad kształtowaniem postaw, norm społecznych, wartości obywatelskich i 

patriotycznych. 

KONKURSY : 

•  Koncert Kolęd i Pastorałek 

Polska tradycja zna ponad 500 kolęd i pastorałek. Większość z nich liczy sobie 200 albo 300 

lat. Są wciąż żywe i chętnie śpiewane. Tajemnica ich popularności to jeszcze jeden sekret tej 

wspaniałej, cichej nocy – nocy Narodzenia Pana. 
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Już po raz piąty w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Króla Jana III Sobieskiego w 

Rybczewicach odbył się Konkurs Kolęd i Pastorałek „Hej Kolęda, Kolęda”- tym razem on-line. 

Na  konkurs młodzi wykonawcy przygotowali swoje występy.  

•  Konkurs pięknego czytania 

 Dnia 22 stycznia 2021 roku w klasie trzeciej został zorganizowany konkurs pięknego 

czytania. W konkursie uczestniczyli wszyscy uczniowie z klasy. Podczas konkursu uczniowie 

głośno czytali fragmenty prozy. 

Oceniając brano pod uwagę płynność i bezbłędność czytanego tekstu, prawidłową dykcję i 

intonację czytanego tekstu oraz ogólny wyraz artystyczny. 

 

•  Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii” 

 Dnia 28 stycznia 2021 roku został rozstrzygnięty Klasowy Konkurs Ortograficzny „Mistrz 

Ortografii”. 

 Celem konkursu było szerzenie wśród uczniów nawyków pracy nad poprawnością 

ortograficzną. 

W konkursie uczestniczyli wszyscy  uczniowie z kl. III.  

Uczniowie pisali dwa dyktanda, pełne „pułapek” ortograficznych. W trudnej rywalizacji 

zwycięzcami zostali ci, którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad pisowni i 

umiejętnością ich zastosowania w praktyce. 

•  Konkurs pt.: „Mistrz tabliczki mnożenia i dzielenia” w kl. III 

  4 października 2020 r. w szkole obchodzono Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, w 

związku z tym świętem w kl. III został zorganizowany konkurs pt: „Mistrz tabliczki mnożenia 

i dzielenia”. Wzięli w nim udział wszyscy uczniowie z klasy. Celem konkursu było 

rozwijanie zainteresowań matematycznych dzieci, inspirowanie do doskonalenia tabliczki 

mnożenia oraz kształtowanie umiejętności współzawodnictwa podczas zabawy. W 

wyznaczonym czasie uczniowie rozwiązywali test z tabliczki mnożenia w zakresie 100.  

•  Najlepsi szachiści z kl. 1-3 

 Dnia 19 marca 2021 r. zostały rozdane nagrody dla uczniów z kl.1-3 najlepiej grających w 

szachy. Z uwagi na pandemię koronawirusa nie odbyły sie rozgrywki międzyklasowe. 

Wyłoniono natomiast z każdej klasy uczniów, którzy  pasjonują się grą w szachy i potrafią 

pokonać swoich kolegów. 

 Wszyscy uczniowie kl.1-3 od początku roku 2020/2021 uczestniczą w zajęciach szachowych 

i wszyscy mieli szansę na zwycięstwo.  

•  Wiosna słowem malowana - konkurs 

Polska wiosna inaczej wygląda na wsi, w lesie, na polach, a inaczej w mieście, na ulicy, w 

ogrodzie. Wiosna pozwala na dłuższe spacery, zabawy na boisku, wyprawy na działkę, nad 
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rzekę, do parku. Zrobiło się rojno i gwarno, pojawiły się nowe ptaszki i inne zwierzaczki, 

przyroda  budzi się życiem. Z tej okazji w szkole odbył się konkurs poezji o wiośnie. 

 Konkurs odbył się na dwóch poziomach klasy młodsze mogły popisywać się recytacją wierszy 

o wiośnie zaś uczniowie  klas IV- VIII samodzielnie układali i pisali wiersze o wiośnie. 

Udział w konkursie recytatorskim klas I – III wzięło  28 uczniów. Jury przyznało 11 nagród i 

wyróżnień, laureaci otrzymali dyplomy i nagrody. Wszyscy pozostali uczestnicy również 

otrzymali upominki.  

•  SZKOLNY SUKCES! 

 Uczeń klasy 8b Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach 

w konkursie przedmiotowym z historii dla uczniów szkół podstawowych województwa 

lubelskiego organizowanym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 

2020/2021 został laureatem tego konkursu. 

•  Eliminacje gminne OTWP 2021 

W dniu 28 kwietnia 2021 roku odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju 

Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Tegoroczny Turniej z racji panującej 

sytuacji został przeprowadzony w formie  on-line. 

Do eliminacji gminnych przystąpiło 10 uczniów z grupy młodszej tzn. klasy IV-VI. 

Uczestnicy Turnieju mieli do rozwiązania test jednokrotnego wyboru składający się z 25 

pytań. Pytania konkursowe obejmowały zagadnienia historii PSP, środków gaśniczych, 

sprzętu gaśniczego oraz organizacji PSP i OSP. 

•  Międzynarodowy Dzień Lasów - lekcja przyrody w kl.IIA 

  „Rośnie las, piękny las. 

My o niego dbamy …” 

Dnia 23 marca 2021 roku uczniowie klasy IIA uczestniczyli w ciekawej lekcji przyrody 

przeprowadzonej przez  pracownika Nadleśnictwa Swidnik 

Spotkanie miało charakter online i zostało zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia 

Lasów przez Nadleśnictwo Świdnik. Dzieci z klasy IIA z ogromnym zaciekawieniem 

wysłuchały informacji na temat lasu i jego mieszkańców. Mali przyrodniczy z zapartym tchem 

słuchali opowieści o lesie i uważnie obserwowali prezentowane materiały utrwalając swoje 

wiadomości dotyczące gatunków drzew i funkcji lasu. Dzieci dowiedziały się o pracy leśnika, 

piętrach lasu i procesie fotosyntezy. 

Potem przyszedł czas na zagadki, krzyżówkę i pytania , dzieci aktywnie uczestniczyły w 

zadaniach przygotowanych przez prowadzącą zajęcia o lesie. 

Wszyscy otrzymali upominki – książki o drzewach i ekologiczne breloczki. 
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•  Konkurs wiedzy "Bezpieczna droga do szkoły" 

Dnia 20 maja 2021 roku odbył się w naszej szkole konkurs wiedzy z bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły”. Adresatami turnieju byli uczniowie 

klas drugich i klasy trzeciej. Celem konkursu było utrwalenie podstawowych zagadnień z 

zakresu wychowania komunikacyjnego oraz rozwijanie poczucia odpowiedzialności za 

bezpieczeństwo własne i innych w drodze do szkoły. 

•  DZIEŃ ZIEMI W KLASIE 2B 

 "Moja planeta jest całkiem nie z tej ziemi 

Moja planeta nie ma ceny 

Moja planeta jest rano niewyspana 

Moja planeta jest tam gdzie Ty i mama…” 

Dzień Ziemi to bardzo dobra okazja, aby zastanowić się nad losem naszej planety.  

Z okazji Światowego Dnia Ziemi zorganizowano w klasie 2B konkurs plastyczny pt. ,,Plakat 

na Dzień Ziemi”. Tematem konkursu było wykonanie plakatu promującego planetę Ziemia z 

uwzględnieniem postaw ekologicznych. 

•  Konkurs matematyczny "Mistrz tabliczki mnożenia" 

W czerwcu 2021 roku odbyła się kolejna edycja konkursu „Mistrz tabliczki mnożenia”. 

Adresatami konkursu byli uczniowie klas drugich i klasy trzeciej. Głównym jego celem było 

rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych wśród uczniów edukacji 

wczesnoszkolnej oraz popularyzacja umiejętności sprawnego mnożenia w zakresie 100. 

Zadaniem uczestników konkursu było poprawne podanie wyniku mnożenia w zakresie 100 

oraz rozwiązanie zadań z treścią. Wszyscy pracowali wytrwale i z ogromnym 

zaangażowaniem. O zwycięstwie zadecydowała poprawność i czas wykonanych obliczeń. 

•  Konkurs "Mistrz pięknego czytania" 

 7 czerwca 2021 r. odbył się w bibliotece szkolnej konkurs ,,Mistrz pięknego czytania”  dla 

klas II i III. 

Cele konkursu: 

- promocja czytelnictwa, 

- kształtowanie umiejętności pięknego czytania, 

- budzenie zainteresowań wartościową literaturą dziecięcą, 

- stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności oraz porównanie ich z 

umiejętnościami innych, 

- propagowanie kultury czytelniczej, 

- wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu, 

- uczenie rywalizacji w miłej atmosferze. 



 

112 

 

Komisja oceniała: płynność i bezbłędność czytania, dykcję oraz interpretację czytanego 

tekstu. 

  

•  KONKURS pt. ,,KWIATKI NA DZIEŃ MATKI” 

W dniu 31.05.2021r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu pt. ,, Kwiatki na Dzień Matki”. 

Konkurs miał na celu rozwój umiejętności plastycznych i kreatywności uczniów  oraz 

uwrażliwienie dzieci na istotę święta „Dnia Matki”. Adresatami konkursu byli uczniowie klas 

1-3 szkoły podstawowej.  

•  Spektakularny sukces uczniów naszej szkoły w Ogólnopolskim Konkursie Języka 

Angielskiego FOX 

Dzięki wynikom Karola i Kacpra nasza szkoła znalazła się na bardzo wysokim  trzecim 

miejscu w kategorii klasy ósme w rankingu 100 szkół w Polsce z najlepszymi wynikami. 

2 kwietnia 2021 r. miała miejsce kolejna edycja  Ogólnopolskiego Konkursu 

Języka Angielskiego „FOX”  pod patronatem naukowym Instytutu Filologii Angielskiej oraz 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

  W konkursie wzięło udział dwóch uczniów naszej szkoły z klasy VIII „B”. Chłopcy zostali 

finalistami tego konkursu uzyskując najwyższe wyniki (9 stanin) oraz zdobywając nagrody 

rzeczowe. Chłopcy brali udział w Foxie rokrocznie od piątej klasy i każdego roku uzyskiwali 

coraz wyższy wynik. Przez ten czas chłopcy przeczytali wiele książek w języku angielskim 

oraz przerobili dziesiątki testów konkursowych z poprzednich lat. Ich systematyczna i ciężka 

praca, determinacja i chęć rozwijania swoich zainteresowań doprowadziła do ogromnego 

sukcesu. Zdobyta wiedza bardzo przydała się podczas egzaminu ósmoklasisty, gdzie również 

uzyskali najwyższe wyniki. Konkurs  Fox wymaga nie tylko wiedzy ale stanowi również 

intelektualne wyzwanie. Udział w tym konkursie daje uczniom możliwość sprawdzenia 

swoich umiejętności językowych, wiedzy językowej oraz kulturoznawczej. Ze względu na 

swoją zawartość i urozmaicony charakter - co jest odbiciem złożoności językowej oraz 

naturalnej nieprzewidywalności sytuacji językowych - zadania stanowią wyzwanie oraz 

pobudzają dociekliwość.   Uczniowie- pasjonaci języka angielskiego przygotowywali się do 

konkursu na zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczyciela. 

•  Konkurs plastyczno - literacki pt.: „Życzenia dla Ojczyzny” 

W 103 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę uczniowie klas I – VIII naszej szkoły 

uczcili składając Ojczyźnie życzenia. Wzięli bowiem udział w konkursie plastyczno- 

literackim na najpiękniejsze życzenia dla Polski. 

Cele konkursu: 

- wspieranie postaw patriotycznych dzieci, 

- pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w związku ze 103 rocznicą odzyskania przez 

Polskę Niepodległości w roku 2021, 

Propagowanie treści patriotycznych poprzez edukację polonistyczną i plastyczną uczniów 

zostały osiągnięte. 
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• XX edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” - 

ETAP PARKOWY 

  Uczniowie z klasy VIII wzięli udział w XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy 

Parki Krajobrazowe Polski”.  Etap parkowy konkursu odbył się w siedzibie Dyrekcji Zespołu 

Parków Krajobrazowych w Lublinie. Naszą szkołę reprezentowała czteroosobowa drużyna. Po 

raz kolejny nasi uczniowie uzyskali I miejsce, co oznacza, że będą reprezentować 

Krzczonowski Park Krajobrazowy na etapie wojewódzkim konkursu. Dwóch naszych uczniów 

uzyskało najwyższe wyniki spośród wszystkich piszących test. 

 

• Konkursy organizowane w bibliotece szkolnej w 2021 roku. 

8 listopada 2021 r. rozstrzygnięto konkurs plastyczno – literacki ,,Książka, którą warto 

przeczytać…”. 

Cele konkursu: 

 - propagowanie czytelnictwa, 

 - promocja literatury, 

 -  rozwijanie talentów literackich i plastycznych. 

Zadaniem uczestników  konkursu było wykonanie plakatu, na którym uczniowie umieszczali 

ilustrację swojej ulubionej książki oraz hasło zachęcającego koleżanki  i kolegów do jej 

przeczytania.  

Akcja ,,Poranki z bajeczką” 

25 października 2021 r. zakończyła się w przedszkolu akcja ,,Poranki z bajeczką”. Celem akcji 

było propagowanie literatury dla dzieci. Miłość do książek należy pielęgnować od 

najmłodszych lat. Dlatego od września do października bibliotekarz czytał w przedszkolu 

baśnie i bajki w każdej wolnej chwili. Zajęcia czytelnicze uatrakcyjnił teatrzyk z pacynkami, 

który cieszył się dużym zainteresowaniem dzieci. Przedszkolaki z wielką  radością słuchały 

czytanych bajek, a także odpowiadały na pytania związane z nimi. Wykonywały także ilustracje 

do czytanych bajek. 

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego w zerówce 

20 października 2021 r. rozstrzygnięto  w zerówce konkurs plastyczny ,,Moja ulubiona 

książka”. 

Celem konkursu było: 

- propagowanie czytelnictwa, 

-  kształtowanie wrażliwości odbioru utworów literackich, 

- rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności, 

- wzmacnianie wiary we własne siły. 

Zadaniem dzieci było wykonanie ilustracji do swojej ulubionej książki, dowolną techniką. 

Niespodzianka dla pani bibliotekarki… 

29 września 2021 r. klasa 3B i wręczyła pani bibliotekarce piękny plakat w podziękowaniu za 

jej pracę. Uczniowie dziecięcymi słowami wyraziły jak postrzegają panią bibliotekarkę oraz jej 
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pracę. Pani bibliotekarka była bardzo wzruszona. Nie ma piękniejszego prezentu niż ten, który 

dzieci wykonają samodzielnie.         

                                

 

 Dzieci z zerówki  w bibliotece szkolnej 

21 września 2021 r. dzieci z zerówki po raz kolejny odwiedziły bibliotekę szkolną i miały 

okazję poznać tajniki pracy bibliotekarza. Mogły także przypomnieć sobie jak należy traktować 

książki oraz w jaki sposób zachować się podczas takich odwiedzin. Na początku dzieci 

wysłuchały wiersza ,,W bibliotece” i odpowiadały na pytania związane z nim. Następnie 

obejrzały wystawkę nowych książek w bibliotece. Dzieci miały  okazję wziąć książkę do ręki i 

oglądać piękne kolorowe ilustracje. Bibliotekarz pozwolił także dzieciom zwiedzić bibliotekę. 

Każde dziecko znalazło w bibliotece swój ,,ulubiony kącik czytelniczy”. Na koniec zajęć 

bibliotecznych  dzieci otrzymały naklejki z ulubionymi postaciami bajkowymi oraz 

zwierzętami. Nie zabrakło również ,,słodkiej niespodzianki”.  

Pierwsze kroki uczniów kl. I w bibliotece szkolnej 

17 września  2021r. uczniowie klasy I odwiedzili bibliotekę szkolną. Podczas lekcji 

bibliotecznej poznali regulamin biblioteki, zasady bezpieczeństwa w bibliotece oraz prośby 

książki. 

Dzieci zapoznały się także z pracą bibliotekarza, księgozbiorem i zasadami korzystania z 

zasobów bibliotecznych. Miały okazję posłuchać książki pt. ,,Wizyta w bibliotece”. 

Narysowały także swoje ulubione bajkowe postacie. W nagrodę każdy uczeń mógł wybrać i 

postawić  sobie pieczątkę  z baśniową postacią na swoim rysunku. Następnie z zachowaniem 

zasad bezpieczeństwa, pierwszoklasiści samodzielnie wybrali i wypożyczyli swoje pierwsze 

książeczki oraz zwiedzili bibliotekę. Dzięki przygotowanej specjalnie dla nich  lekcji 

bibliotecznej wiedzą już jak można wypożyczać książki, gdzie znaleźć ulubione bajki i co 

jeszcze oprócz czytania ma w swojej ofercie biblioteka. Na zakończenie zajęć na dzieci czekała 

słodka niespodzianka 

Spotkania Koła Przyjaciół Biblioteki  

Od 8 września 2021r. w bibliotece szkolnej rozpoczęły się zajęcia Koła Przyjaciół 

Biblioteki, 

 w których uczestniczy 12 uczniów.  Celem spotkań w ramach KPB jest: 

- pogłębianie zainteresowań czytelniczych i poznawczych uczniów, 

- wzbogacanie wiedzy uczniów dotyczącej biblioteki i jej zasobów, 

- zapoznanie uczniów z pracami organizacyjno – technicznymi biblioteki i zasadami jej 

funkcjonowania, 
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- rozwijanie uzdolnień literackich, plastycznych i organizacyjnych. 

Spotkania koła odbywają się w środy i czwartki.  Podczas pierwszych zajęć uczniowie 

samodzielnie wykonali kartę członka Koła Przyjaciół Biblioteki, na której wpisują daty 

spotkań koła. Ponadto uczniowie: 

- wyszukiwali informacje na dany temat w zbiorach biblioteki szkolnej, 

- ćwiczyli umiejętność pięknego czytania, czytając fragmenty swoich ulubionych książek, 

- pomagali w porządkowaniu i foliowaniu książek, 

- wykonywali plakaty czytelnicze pod hasłem ,,Moja ulubiona książka”, 

- przygotowali wystawkę książek z okazji święta ,,Październik Miesiącem Bibliotek 

Szkolnych”, 

- sporządzili listę książek do zakupu na II semestr.  

Październik Miesiącem Bibliotek Szkolnych 

z tej okazji biblioteka szkolna zaprasza uczniów do udziału 

w akcji czytelniczej i konkursie plastyczno – literackim. 

Akcja ,,Drzewko czytelnicze”   
Cele akcji: 
- promocja czytelnictwa, 

- zachęcanie uczniów do czytania, 

- kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat. 

Regulamin akcji: 

1. Akcja skierowana jest do uczniów klas III – VIII. 

2. Czas trwania akcji od 06.10. 2021r. – do 15.11.2021 r. 

3. Zadaniem uczniów jest czytanie książek w czasie trwania akcji  (poza lekturami 

obowiązkowymi, wyznaczonymi przez nauczyciela). 

3. Na zakończenie akcji  bibliotekarz zaprosi każdą klasę na spotkanie do biblioteki na którym 

chętni uczniowie: 

- przedstawią swoje ulubione książki oraz zachęcą swoich kolegów i koleżanki z klasy do ich 

przeczytania, 

-  umieszczą autora i tytuł swojej  ulubionej książki na drzewku czytelniczym. 

4. Dla uczniów, którzy w ciekawy sposób opowiedzą o swoich książkach przewidziane są 

nagrody. Ważna jest także ilość przeczytanych książek (nie mniej niż 3 pozycje).  

Bardzo proszę rodziców o aktywny udział w kształtowaniu zainteresowań czytelniczych 

własnych dzieci i dopingowaniu ich do czytania! 

 Konkurs plastyczno – literacki ,,Moja ulubiona książka” 
Cele konkursu: 
- propagowanie czytelnictwa, 

- promocja literatury, 

- rozwijanie talentów literackich i plastycznych. 

Regulamin konkursu: 
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VIII. 

2. Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie swojej ulubionej książki w formie 

plakatu. Należy pamiętać, aby na plakacie umieścić: autora i tytuł książki, ilustrację oraz 

hasło zachęcające koleżanki i kolegów do przeczytania tej książki.     

3. Technika pracy dowolna – format A3.  

4. Prace należało składać  w bibliotece szkolnej  do 20 października 2021r. 
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Celem konkursów było: 

- promowanie czytelnictwa, 

- rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci, 

- rozwijanie zdolności plastycznych, manualnych dzieci, 

-zwrócenie uwagi na czytelną, płynną i kształtną grafikę pisma. 

 

PROJEKTY I IINOWACJE 

• Innowacja pedagogiczna „Śladami przyrody, kultury, tradycji i historii naszej 

Ojczyzny” 

Czas trwania innowacji  2020/2022 

Adresatami innowacji są uczniowie klas IV – VIII  

Cel ogólny: 

Wychowanie uczniów w duchu patriotyzmu, poszanowania historii, tradycji i kultury 

narodowej oraz wartości środowiska przyrodniczego. 

  

Cele szczegółowe: 

- wyposażenie ucznia w zasób wiedzy o własnym regionie jak też sąsiednich w powiązaniu 

z całym krajem, 

- poznanie kraju ojczystego, kształtowanie szacunku dla pracy ludzkiej, rozbudzenie 

zainteresowań tradycją narodową, współczesnością i przyszłością, 

- poszerzenie wiedzy zdobytej w czasie zajęć lekcyjnych, rozwijanie aktywności poznawczej 

oraz zainteresowań różnymi dziedzinami życia praktycznego, 

- wprowadzenie ucznia w świat wartości środowiska, 

- rozwijanie indywidualnych zainteresowań, zdolności obserwacyjnych oraz umiejętności 

dostrzegania zjawisk przyczynowo – skutkowych. 

W ramach innowacji organizowane są wycieczki edukacyjne. Zdobytą podczas wycieczek 

wiedzę uczniowie wykorzystują do wykonania zadań (kart pracy) przygotowanych przez 

nauczycieli z różnych przedmiotów (np. języka polskiego, geografii, historii, plastyki ). 

Dokumentują odwiedzane miejsca w formie zdjęć (gazetki na korytarzu szkolnym) oraz 

prezentacji 

 Innowacja służy realizacji zadań z podstawy programowej, programu wychowawczo – 

profilaktycznego szkoły 

• PROGRAM INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ 

,,Z KSIĄŻKĄ ZA PAN BRAT” 

Program przeznaczony jest dla uczniów klas pierwszych. Jego głównym założeniem jest 

popularyzowanie czytelnictwa. Podjęte działania mają na celu wdrożenie dzieci do częstych 

kontaktów z książką i przygotowanie ich do samodzielnego czytania oraz czytania ze 

zrozumieniem. Przebywanie z książką jest ważną i pożądaną formą spędzania czasu, 

zwłaszcza w obecnej rzeczywistości wśród tak wielu zagrożeń ze strony telewizji czy 

komputerów. Ważne, aby zainteresować ucznia czytaniem na poziomie szkoły podstawowej. 

Uczeń powinien mieć zapewniony kontakt z książką np. poprzez udział w zajęciach, na 

których czytane są na głos przez nauczycieli fragmenty lektur  lub udział w zajęciach 

prowadzonych w bibliotece szkolnej.        
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CEL GŁÓWNY: 

- promocja literatury i czytelnictwa wśród uczniów. 

Założeniem programu jest kształcenie nawyków czytelniczych uczniów, rozwijanie 

 i poszerzanie wiedzy o świecie, wspomaganie rozwoju emocjonalnego i moralnego dzieci 

oraz kształtowanie postaw dziecka. 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

-  zachęcanie uczniów do sięgania po literaturę piękną i książki popularnonaukowe, 

- poprawa stanu czytelnictwa uczniów, 

- rozwijanie wyobraźni dziecięcej, odwoływanie się do dziecięcych uczuć i wrażliwości,   

- przygotowanie do poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów, 

- doskonalenie umiejętności językowych, 

- wyrabianie nawyków pożytecznego spędzania wolnego czasu.  

  

                    

• Projekt edukacyjny w kl. I pt.: „Listopadowe inspiracje teatralne”. 

W listopadzie 2021r. w kl. I odbył się cykl zajęć edukacyjnych związanych z teatrem, które 

dotyczyły następujących zagadnień: 

- Za kulisami teatru. 

- Kto pracuje w teatrze. 

- Kurtyna w górę. 

Uczniowie wysłuchali opowiadania „Pan Śrubka”, które mówiło o tym, jak uczniowie w 

klasie Hani i Henia przygotowali przedstawienie teatralne. 

Listopadowa tematyka zachęciła uczniów do zorganizowania podobnego przedstawienia 

teatralnego. 

Uczniowie zostali podzieleni na trzy zespoły, każdy zespół tworzył kukiełki do swojej 

wymyślonej bajki. Dzieci same wymyślały role i teksty dla swoich kukiełek. Kukiełki 

wykonywali z drewnianych łyżek, kolorowych ścinków materiału, włóczki i kolorowego 

papieru. 

Inspiracją dla uczniów były znane bajki: Smok wawelski, O rycerzu, który uratował 

Księżniczkę, Śpiąca Królewna.  

Finałowym efektem było zaprezentowanie się przed klasą ze swoim przedstawieniem. 

Aktorzy zajęli miejsca na scenie i w grupach przybliżyli widzom przygody swoich bohaterów. 

Emocje, zarówno wśród występujących,  jak i widowni, były ogromne! Wszystkie spektakle 

zakończyły się gromkimi brawami. 

 

• Projekt edukacyjny ,,Bogactwa naturalne Polski’’ - 2021/22 

 Na początku grudnia 2021 r. uczniowie klasy 3B poszerzali swoją wiedzę na temat bogactw 

naturalnych realizując projekt edukacyjny ,,Bogactwa naturalne Polski’’. 

Klasa została podzielona na 3 zespoły, które miały za zadanie przygotować materiały dotyczące 

węgla kamiennego i brunatnego, soli kamiennej i kredy. 

Zespoły kolejno prezentowały na lekcjach efekty swojej pracy. Opowiadały o występowaniu 

złóż, sposobie wydobywania i wykorzystywania bogactw. Robiły doświadczenia dotyczące 

rozpuszczalności, badały twardość, określały przezroczystość przyniesionych próbek. Swoje 

spostrzeżenia notowały na kartach obserwacji. 

Uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem i pomysłowością w zaprezentowaniu 

wyszukanych informacji: 
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-przynosili na zajęcia węgiel kamienny, brunatny, drzewny, leczniczy, sól w różnej postaci i 

kredę. 

-przygotowywali notatki o bogactwach, 

-drukowali ilustracje 

-przygotowywali pomoce w postaci planszy 

-korzystając z komputera prezentowali filmiki, zdjęcia wraz ze stosownymi opisami. 

W ten sposób zdobyta wiedza z pewnością zaprocentuje w toku dalszej nauki. 

 

   

• Projekt edukacyjny TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE 

Projektem zostały objęte dzieci klasy IIIB. 

Realizacja - grudzień 2021 r. 

Głównym celem projektu było zapoznanie uczniów z tradycjami bożonarodzeniowymi 

kultywowanymi w Polsce i innych krajach. 

W ramach realizacji projektu uczniowie podjęli następujące działania: 

-spotkanie ze św. Mikołajem, 

-poznanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia w Polsce i innych krajach, wykorzystując 

dostępne źródła informacji, 

-uczestnictwo w warsztatach plastycznych z udziałem Pani z Koła Gospodyń Wiejskich z 

Marysina. (wykonanie ozdób świątecznych), 

-poznanie i śpiewanie kolęd, 

-ubieranie choinki własnoręcznie wykonanymi ozdobami, 

- zapoznanie się z treścią baśni H. CH. Andersena ,,Dziewczynka z zapałkami’’ analizowanie 

treści ze szczególnym uwzględnieniem przesłania o konieczności udzielania wsparcia 

drugiemu człowiekowi, 

-ozdabianie pierników świątecznych do obdarowania innych (włączenie do akcji pomocy 

Libanowi), 

-przygotowanie inscenizacji ,,Merry Christmas everyone”, 

-wzięcie udziału w szkolnym konkursie literacko plastycznym ,,Tradycje 

bożonarodzeniowe’’, 

-uczestniczenie w klasowej wigilii z zachowaniem tradycji i obyczajów związanych z 

wieczerzą wigilijną. 

Zajęcia były prowadzone metodą projektu. Dały dzieciom dużo emocji oraz okazji do 

współdziałania w grupie, aktywnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach.  

Cele zostały osiągnięte. Dzieci pogłębiły swoją wiedzę na temat tradycji bożonarodzeniowych, 

rozwinęły swoją kreatywność, zdolności i umiejętności. 
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• Projekt edukacyjny pt.: „Podróże po Polsce” 

W drugim semestrze roku szkolnego 2021/2022 uczniowie klasy IIIA uczestniczyli w 

projekcie edukacyjnym pt.: „Podróże po Polsce”.  

Celem projektu było: 

• poznanie wybranych miast w Polsce; 

• rozwijanie  kompetencji językowych; 

• doskonalenie umiejętności korzystania z programów komputerowych i  Internetu; 

• rozwijanie postaw patriotycznych i wzmacnianie poczucia dumy narodowej; 

• tworzenie własnego przewodnika po wybranym mieście. 

Projekt realizowany był na zajęciach  edukacji polonistycznej, przyrodniczej i informatycznej. 

Rozpoczął się w lutym, a zakończył w połowie marca. Zajęcia projektowe rozpoczęły się od 

tematyki związanej z Krakowem. Następnie uczniowie dokonali wyboru miasta i rozpoczęli 

pracę. Z ogromnym zapałem wcielili się w role przewodników turystycznych i wyruszyli w 

wirtualną podróż po naszym kraju. Samodzielnie wyszukiwali i zapisywali informacje 

dotyczące wybranego przez siebie miasta. Formatowali i drukowali kolejne strony swoich 

przewodników.  

Trzecioklasiści stworzyli przewodniki turystyczne następujących miast Polski: Warszawy, 

Gdańska, Lublina, Torunia, Wrocławia, Zakopanego, Szczecina i Chełma. W przygotowanych 

materiałach znalazły się informacje o położeniu miast, ich herby, zabytki oraz legendy.  

Zajęcia projektowe zakończył blok tematyczny „W krainie tysiąca jezior”. Do najciekawszych 

miast Polski dołączyły Elbląg, Olsztyn, Giżycko i Mikołajki. 

W czasie trwania projektu uczniowie klasy IIIA zwiedzili wirtualnie wybrane miasta Polski. Po 

przeprowadzonych zajęciach wszyscy celująco odpowiadali na postawione przez nauczycieli 

pytania: Z czego słynie Warszawa, Kraków czy Zakopane?, Z czym kojarzy ci się Gdańsk i 

Wrocław?. Trzecioklasiści bezbłędnie wskazywali miasta na mapie Polski oraz opowiadali 

legendy. 

Na zakończenie projektu uczniowie wspólnie wykonali gazetkę ścienną „Podróże po Polsce”.  

Dzięki działaniom projektowym uczniowie poznali nasz przepiękny kraj- Polskę. Swoją wiedzą 

podzielimy się z innymi uczniami  szkoły a przewodniki będą dostępne w szkolnej bibliotece. 

• Projekt edukacyjny pt.: „Uczymy się”. 

 

Projekt zapoczątkowany był w pierwszym semestrze roku szkolnego 2020/2021 miał na celu 

wsparcie uczniów w rozwijaniu, przyswajaniu i utrwalaniu umiejętności polonistycznych i 

matematycznych, oraz promowaniu systematycznego uczenia się i pracy nad własnym 

rozwojem i osiąganiu jak najwyższych efektów w nauce. 

Uczniowie przystąpili do konkursu „Mistrz tabliczki mnożenia”, który był  kierowany do 

uczniów kl. II-III. 

Następny konkurs zorganizowany był przez bibliotekarkę szkolną dotyczył pięknego czytania 
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uczniów kl. II-III. 

Kolejny konkurs dotyczył bezpieczeństwa na drodze, przeznaczony również dla uczniów kl. 

II- III. 

W związku z tym, że uczniowie kl. III po pierwszym etapie kształcenia piszą test kompetencji 

trzecioklasistów, również zostali zmotywowani do osiągnięcia jak najwyższych postępów w 

nauce. Za najwyższe noty z testu, jak i za zdobycie najwyższych miejsc w wyżej opisanych 

konkursach uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców, a po 

teście kompetencji trzecioklasistów nagrody zostały ufundowane przez wychowawczynię kl. 

III. 

 

  

WYCIECZKI: 

• Wycieczka do Zamościa kl. I-III 

  22 czerwca 2021 roku o godzinie 810 uczniowi klas I-III wyruszyli na jednodniową wycieczkę 

do Zamościa. 

Już w autokarze uczniowie wysłuchali bardzo ciekawych informacji na temat tego 

niezwykłego miasta. W rolę naszego przewodnika wcieliła się Pani Grażyna Guz. Ciekawa 

lekcja przyrody odbyła się w Ogrodzie Zoologicznym, w którym dzieci zobaczyły zwierzęta z 

różnych stron świata. Podziwiały małpy, kucyki, zebry, hipopotama, pawie, bociany i inne 

ptaki. Pomimo upału dotarły do żyrafy, która z ogromną gracją pozowała do zdjęć. 

Następnym punktem wycieczki było zwiedzanie Starego Miasta. Podczas przejażdżki 

melexem podziwiali Zamojską Starówkę w całej okazałości. Po kolei obejrzeli niezwykłe 

kamieniczki, Synagogę, Katedrę oraz Pomnik Jana Zamoyskiego. 

• Poleski Park Narodowy - spotkanie z niezwykłą przyrodą 

 21 września 2021 roku uczniowie naszej szkoły wyruszyli na wycieczkę do Poleskiego Parku 

Narodowego. Program wycieczki był niezwykle bogaty. Na początku uczniowie odwiedzili 

siedzibę parku w Urszulinie, a od przewodnika dowiedzieli się o życiu i zwyczajach żółwia 

błotnego, niezwykłego mieszkańca parku. Następnie przeszli ścieżką przyrodniczą „Dąb 

Dominik”. Zobaczyli rosiczkę, las porośnięty bagnem, żurawinę spleję poleską, czyli 

niezwykle grzęski teren dający uzdrawiającą borowinę. Nad jeziorem Moszne zachwycali się 

kluczem lecących żurawi i podziwiali panoramę parku. Obiad zjedli uczniowie w 

trzygwiazdkowym zajeździe „Drob” w Urszulinie. Ostatnim punktem wycieczki było 

zwiedzanie muzeum Poleskiego Parku Narodowego w Załuczu Starym. 

Pamiątki przywiezione z wycieczki to przedmioty (magnesy, kubki, maskotki, foldery, 

widokówki) z wizerunkiem mieszkańców parku. 

• Wycieczka do Chełma - kl. I-III 

 

  8 października 2021 roku dzieci z klas 1-3 wyjechały na wycieczkę do Chełma.  
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Na początku odwiedziły Chełmskie Podziemia Kredowe. Pan przewodnik zaprosił dzieci do 

wspólnego zwiedzania zabytkowej kopalni kredy. Labirynt tajemniczych chodników został 

wykuty w pokładach kredy. Spacer prawie dwukilometrową trasą, którą dzieci pokonały w 

czasie 50 minut dostarczył im niezapomnianych wrażeń. Podczas tej wędrówki zapoznały się z 

ekspozycjami geologicznymi, archeologicznymi i historycznymi. Największą atrakcją dla 

dzieci było spotkanie z legendarnym władcą i opiekunem kredowego labiryntu-duchem 

Bieluchem.  

Następnie z przewodnikiem dzieci udały się na spacer po Rynku Staromiejskim. Widziały 

pozostałości dawnego Ratusza z XV wieku, kamienicę starosty chełmskiego z XVIII wieku i 

zrekonstruowaną studnię miejską.  

Kolejnym punktem wyjazdu był Zespół Katedralny, w którego skład wchodzą: Bazylika 

Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Pałac Biskupów Unieckich i Dzwonnica.   

Na Górze Chełmskiej podziwiały panoramę Chełma i okolic.  

• Wyjazd do kina 

 

  We wtorek   12.10.2021 r. 44 uczniów  z naszej szkoły wyjechało Lublinie do kina Plaza w 

na film pt. „Fatima” w  reżyserii Marco Pontecorvo. Jest rok 1917. Świat pogrążony jest w 

mrokach Pierwszej Wojny Światowej Troje dzieci z Fatimy doświadcza niezwykłego 

spotkania, ich oczom ukazuje się Matka Boża, by przekazać im przepowiednie dla świata. 

Relacje dzieci z tego wydarzenia spotykają się z wielkim sceptycyzmem zarówno osób 

świeckich jaki i przedstawicieli Kościoła. Nikt nie traktuje poważnie dziecięcych opowieści. 

A jednak wieść o cudownych wydarzeniach w Fatimie roznosi się coraz dalej. Tysiące 

pielgrzymów przybywają do wioski, a cud fatimski zaczyna odmieniać ich losy, wywierając 

przemożny wpływ także na instytucję Kościoła i na cały świat. 

W drodze powrotnej uczniowie zwiedziliśmy ruiny barokowego zboru kalwińskiego w 

Piaskach. Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XVI w. stanowiło jedno z 

głównych ognisk ruchu reformacyjnego na Lubelszczyźnie.  

 

ZAJĘCIA DODATKOWE REALIZOWANE W SZKOLE PODSTAWOWEJ: 

1.Warsztaty plastyczne; 

2.Zajęcia taneczne w kl.1-3SP oraz grupa przedszkolna 

3.Kółko filatelistyczne; 

4.Kółko teatralne - Laboratorium historii bliskiej; 

5.SKS w SP dla dziewcząt; 

6. SKS w SP dla chłopców; 
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 7.Szkolne Koło Wolontariatu;   

8. Kółko przyrodnicze; 

9.Koło biblioteczne; 

10.Innowacje-szachy  

11. Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z j.angielskiego; 

12. Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki; 

13.Szkolna Kasa Oszczędności; 

14.Zajęcia z robotyki. 

Zajęcia dodatkowe w ZWP i oddziałach przedszkolnych: 

1. Rytmika; 

2. Gry i zabawy ruchowe; 

 

Zaspakajane były również wszelkie potrzeby uczniów wynikające z pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w ramach wszystkich cykli edukacyjnych. 

Szkoła wspierała uczniów i motywowała ich poprzez specjalistyczną pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną, którą był objęty każdy uczeń, zgodnie z indywidualnymi 

potrzebami poprzez: 

1. Terapię logopedyczną; 

2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; 

3. Zajęcia indywidualne wynikające z orzeczenia; 

4. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; 

5. Zajęcia rewalidacyjne; 

6. Terapię dysleksji; 

7. Trening koncentracji uwagi; 

8. Zajęcia rozwijające uzdolnienia; 

9. Porady, konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli; 
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Szkoła dysponowała specjalistami z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej takimi 

jak: psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog.  

Pomimo tego trudnego okresu pandemicznego pomoc psychologiczno-pedagogiczna  była  

także  prowadzona podczas nauczania zdalnego.  

Biblioteka  w czasie nauczania zdalnego realizowała swoje zadania stosując zasady reżimu 

sanitarnego. 

Jak co roku kadra pedagogiczna dbała o promocję naszej szkoły w środowisku lokalnym 

jak i poza nim. W tym roku ze względu na sytuacje epidemiologiczną i zmieniony 

harmonogram pracy szkoły miało to mniejszy wymiar. Pomimo tego w szkole odbywały się 

wycieczki, konkursy, uroczystości, innowacje i projekty  w wymiarze zarówno stacjonarnym 

jak i on-line.  

Szczegółowe sprawozdania  znajdują się na stronie internetowej szkoły. 

Ze względu na reżim sanitarny i ograniczenie kontaktów mniej owocna była współpraca 

szkoły z innymi instytucjami.  

W ramach projektu „Zdalna szkoła ” i „Zdalna szkoła plus”  placówka  została 

doposażona w 33 laptopy, które wspierały nauczanie w okresie kształcenia na odległość. 

 

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rodziców i uczniów Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Rybczewicach została nawiązana współpraca on-line                           ze  

Szkołą Języków Obcych „Victory” w Świdniku.   

 

 Szkoła  współpracowała  ze Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności Lokalnej w 

Rybczewicach czego efektem był Festyn Naukowy – Robotyka dla klas 1-3 SP.  

Współpracując z Gminną Biblioteką Publiczną w Rybczewicach i i Fundacją VCC,  

w ramach projektu Cyfrowe GOKI uczniowie brali udział w warsztatach online i/lub 

stacjonarnych z zakresu kompetencji cyfrowych. 

Moduł 1: Dziennikarstwo online – 15h lekcyjnych 

Moduł 2: Bezpieczne zachowanie w sieci – 15h lekcyjnych 

Na zajęciach były poruszane zagadnienia m.in.: prowadzenie konta na kanale YouTube oraz 

portalach społecznościowych, tworzenie bloga i strony internetowej,  a także tematyka 

związana z bezpieczeństwem w sieci (złośliwe oprogramowania, grooming, fake news, 

cyberprzemocy i. in)  i praw autorskich. 
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Szkolenie prowadzone były z udziałem doświadczonych trenerów w wymiarze 30h. 

Warsztaty odbywały się na platformie e-learningowej i/lub stacjonarnie. 

Uczestnikami części praktycznej były dzieci i/lub młodzież w wieku 10-18 lat. 

 W ramach kilkuletniej już współpracy z Gminnym Ludowym Klubem Sportowym 

„Victoria” Rybczewice mimo pandemii, bezpłatnie były udostępniane  obiekty sportowe ( 

Orlik, salę gimnastyczną) do celów treningowych oraz do przeprowadzania sparingów i 

turniejów. 

    W szkole  działało Szkolne Koło Wolontariatu, które  obejmowało swoim patronatem 

akcje charytatywne. Zorganizowano zbiórkę na rzecz Hospicjum im. Małego Księcia w 

Lublinie poprzez nagranie montażu słowo- muzycznego, który później został zaprezentowany 

w kościołach w Częstoborowicach, Pilaszkowicach i Wygnanowicach.        W ramach tego 

przedsięwzięcia zebrano 5 281 zł.  

    W miarę możliwości realizowane były  przedsięwzięcia o charakterze profilaktycznym, 

we współpracy z policją, Kuratorem sądowym, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Gminną 

Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Teatrem Kurtyna z Krakowa. 

 W drugim semestrze odbyły się trzy spektakle profilaktyczne teatru Kurtyna z Krakowa 

w formie on-line dla uczniów klas 0-8.  Dla  dzieci klas 0-3 szkół podstawowych przeznaczone 

było widowisko pt. „Kraina przygód”, dla klas 4-5 widowisko „Impreza”, dla klas  6-8 „ Powód 

do życia”. Uczniowie razem ze swoimi wychowawcami obejrzeli spektakle, następnie omówili 

poruszane w nich zagadnienia oraz sformułowali wnioski. 

 Kolejnym działaniem profilaktycznym zorganizowanym stacjonarnie w szkole były 

warsztaty  dla uczniów klas 6-8. Tematem tych warsztatów było: ”Wakacje bez środków 

odurzających”. Warsztaty te zostały zorganizowane przez Gminną Komisję do Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

      Odpowiednie i efektywne nauczanie w ZSO w Rybczewicach możliwe było dzięki 

odpowiedniej bazie lokalowej oraz bazie techniczno -dydaktycznej, która stale była rozwijana 

i unowocześniana. Szkoła dysponowała: 

· bezpiecznym placem zabaw dla dzieci, 

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

ORLIK, 
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· boiskiem do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, oświetleniem oraz budynkiem 

socjalnym (szatnia, natryski) –ORLIK, 

·  salą gimnastyczną z pełnym wyposażeniem,  

·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, filmoteką oraz biblioteczką dla rodzica; 

- Centrum Multimedialnym i Informatycznym; 

· funkcjonalnymi  klasami  wyposażonymi w  TIK, 

·stołówką, 

· gabinetami: pielęgniarki szkolnej. psychologa szkolnego, logopedy oraz specjalisty do 

zajęć korekcyjno- kompensacyjnych. 

W PEŁNI RUSZYŁY ZAJĘCIA Z ROBOTYKI. W oczach uczniów widać było tą tęsknotę za 

próbami konstruowania różnego rodzaju pojazdów, odwzorowywania pewnych sytuacji. 

Zajęcia robotyki rozwijają kreatywność, umiejętność rozwiązywania napotykanych problemów 

oraz współpracę w grupach. 

Wzorem roku poprzedniego współpracujące ze szkołą Stowarzyszenie Wspierania Aktywności 

Lokalnej w Gminie Rybczewice wspomogło szkołę w pozyskaniu środków pieniężnych z 

Urzędu Gminy w Rybczewicach. Za te fundusze zostały zakupione dwa zestawy Lego® Spike 

Essential™, będące nieoficjalnym następcą wykorzystywanego przez nas zestawów Lego® 

WeDo. 

W dniu 21 października 2021 przygotowano festyn naukowy, prezentujący niektóre możliwości 

budowanych i programowanych robotów. Ze względu na obostrzenia pandemiczne, festyn 

mógł się odbyć jedynie dla społeczności szkolnej. Uczniowie starszych klas bardzo chętnie 

podchodzili do stanowisk, dopytywali o zasadę działania robotów, oglądali przygotowane 

prezentacje. Następnie z 4 robotami uczniowie byli  w klasach 1-3 oraz w 2 grupach Zespołu 

Wychowania Przedszkolnego. Zaprezentowali łazika kierowanego przez czujnik odchylenia, 

tamę wodną reagującą poprzez czujnik zbliżenia, robota do minigolfa prezentującą zasady 

fizyczne siły uderzenia oraz model wejścia do parku rozrywki reagującego na przyłożenie 

odpowiedniego koloru do czujnika kolorów. 

Udział szkoły/ nauczycieli w projektach i programach: 
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- Projekt „Lekcja Enter” - 14 nauczycieli 

- Aktywna Tablica 2021                                                                                                                    

( 5 laptopów Lenovo, 2 tablety, mikrofon,  środki dydaktyczne i oprogramowanie w ramach 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej na kwotę 35 000 zł) 

- Laboratorium Przyszłości 

 ( Wirtualne Chemiczne Laboratorium Empiriusz – NOWA ERA – 29 900 zł, Zestaw 

podstawowy + robotyka - BAMBINO-30 100 zł). 

-  szkoła została zakwalifikowana do projektu pt.”Wsparcie szkoleniowe dla pracowników 

placówek edukacyjnych w zakresie korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających 

lub wspierających pracę zdalną”; 

( 4 nauczycieli + członek kadry kierowniczej); 

 

W 2021 roku w szkole w ramach doposażania i modernizacji bazy zakupiono:: 

- 3 monitory interaktywne 

- urządzenie wielofunkcyjne; 

- monitor dotykowy 27 cali; 

- 2 regały do biblioteki szkolnej; 

- program terapeutyczny „Bystra Sowa”; 

- sprzęt sportowy ; 

- krzesła ( 30 sztuk ); 

- renowacja ORLIKA; 

- zabawki do ZWP i Oddziałów przedszkolnych . 

Szkoła pracowała w systemie jednozmianowym. 

 

 

 

 


