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WSTĘP 

 

 

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu 

zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania                             

i kontrolowania niektórych organów publicznych, wprowadziła szereg zmian                                            

w prawie samorządowym m.in. obowiązek sporządzenia raportu o stanie 

gminy, powiatu, województwa.  

Obecnie, zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku                                     

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) zarząd powiatu, co 

roku do dnia 31 maja, przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.                           

W myśl ust. 3 cyt. ustawy, rada powiatu może określić w drodze uchwały 

szczegółowe wymogi dotyczące raportu. 

W związku z powyższym Rada Powiatu w Zamościu podjęła dnia                                         

29 marca 2019 roku Uchwałę Nr VI/56/2019 w sprawie określenia 

szczegółowych wymogów raportu o stanie powiatu, która określa zakres oraz 

terminy dotyczące przygotowania dokumentu. 
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I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU ZAMOJSKIEGO 

 

Powiat zamojski jest jednym z największych powiatów województwa 

lubelskiego. Zajmuje trzecie miejsce z  obszarem 1870,29 km². Położony jest                   

w południowej części województwa na granicy trzech regionów geograficznych 

Wyżyny Lubelskiej, Wyżyny Zachodniowołyńskiej oraz Roztocza. 

Ludność powiatu zamojskiego wynosiła 108 tys. osób i wykazuje lekką 

tendencję spadkową. Pod względem ludności powiat zamojski znajduje się nadal 

na czwartym miejscu wśród powiatów województwa lubelskiego za powiatami: 

lubelskim, puławskim, bialskim. 

Na terenie powiatu zamojskiego funkcjonuje piętnaście administracyjnych 

jednostek samorządowych w tym; trzy miejsko-gminne oraz dwanaście 

gminnych: 

1) Miasto i gmina Krasnobród 

2) Miasto i gmina Szczebrzeszyn 

3) Miasto i gmina Zwierzyniec 

4) Gmina Adamów 

5) Gmina Grabowiec 

6) Gmina Komarów Osada 

7) Gmina Łabunie 

8) Gmina Miączyn 

9) Gmina Nielisz 

10) Gmina Sitno 

11) Gmina Skierbieszów 

12) Gmina Stary Zamość 

13) Gmina Radecznica 

14) Gmina Sułów 

15) Gmina Zamość 

 

Działalność gospodarcza wykazywała tendencję wzrostową w sektorze 

prywatnym. Na stan 31 grudnia 2017r. zarejestrowanych było 6625 podmiotów 

działalności gospodarczej.  

Największa grupa to podmioty prowadzące działalność gospodarczą 5385 tj. 

84,1% pozostałe to spółki cywilne, handlowe, spółdzielnie, fundacje. Najwięcej 

podmiotów gospodarczych prowadzi działalność w handlu i naprawach, 

następnie to przemysł, budownictwo, transport, hurtownie, magazyny, hotele, 

restauracje. 

Dobre warunki glebowe sprawiają, ze powiat zamojski w przeważającej 

części jest terenem rolniczym i leśnym. Na ogólną ilość gruntów rolnych 

187.029 ha użytki rolne zajmują 135.424 ha tj.72,4% ogólnej powierzchni,                   

w tym największy udział mają grunty orne, lasy, łąki i pastwiska oraz sady. 

Lesistość powiatu wynosi 23,3%. Tereny leśne wraz z Roztoczańskim Parkiem 
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Narodowym, Krasnobrodzkim, Szczebrzeszyńskim i Skierbieszowskim Parkiem 

Krajobrazowym są skarbnicą przyrody powiatu zamojskiego.  

Liczba gospodarstw rolnych wynosi 16,7 tys. z czego 3,6 tys. to obiekty do                   

1 ha. Pogłowie zwierząt utrzymuje tendencję spadkową, szczególnie dotyczy to 

zmniejszenia pogłowia trzody chlewnej. 

Pozytywnym zjawiskiem jest systematyczne zmniejszanie się stopy 

bezrobocia. Na koniec 2014 roku wynosiła ona 14,7% obecnie 8,9% na dzień     

31 lipca 2018 roku. 

Ukształtowanie terenu, krajobraz, warunki klimatyczne, unikalna flora                       

i fauna, zabytki historyczne, sakralne i dworskie oraz ludowe a także bogactwo 

lasów i parków, zalew Nielisz, zbiorniki wodne, szlaki turystyczne, obiekty 

hotelowo-wypoczynkowe w Zwierzyńcu, Szczebrzeszynie, innych 

miejscowościach, uzdrowisko- Krasnobród stanowią doskonałą bazę 

turystyczną, rekreacyjną i wypoczynkową. 
 

II. FINANSE POWIATU ZAMOJSKIEGO 

 

1. Dochody budżetu wyniosły 85 272 490,92 zł, co stanowi 100,4% rocznego 

planu, z tego: dochody bieżące – 67 697 546,69 zł, dochody majątkowe – 

17 574 944,23 zł.  

Struktura dochodów w podziale na źródła:  

- dotacje celowe: 28 241 693,15 zł 

- subwencja ogólna: 26 767 066,00 zł 

- udziały w podatkach dochodowych: 13 332 393,85 zł 

- dochody jednostek budżetowych: 16 931 337,92 zł 

 

2. Wydatki budżetu wyniosły 90 275 864,51 zł, co stanowi 96,3% rocznego 

planu,  z tego: wydatki bieżące – 65 638 483,06 zł, wydatki majątkowe – 

24 637 381,45 zł. 

 

Struktura wydatków: 

Lp. Wyszczególnienie Kwota (w zł) 

1. WYDATKI BIEŻĄCE 65 638 483,06 

1.1 Wynagrodzenia i składki 30 401 462,63 

1.2 Świadczenia dla osób fizycznych 725 275,72 

1.3 Obsługa długu publicznego 173 764,09 

1.4 Dotacje celowe 4 422 836,33 

  - dla jednostek sektora finansów publicznych 3 509 474,59 

  - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 913 361,74 
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1.5 Pozostałe wydatki na zadania statutowe 29 915 144,29 

2. WYDATKI MAJĄTKOWE 24 637 381,45 

2.1 Roboty, dokumentacja, pozostałe nakłady 23 730 639,55 

2.2 Zakupy inwestycyjne 292 494,00 

2.3 Dotacje na inwestycje 614 247,90 

Razem (poz. 1 + poz. 2) 90 275 864,51 

 

Wykaz wybranych zrealizowanych inwestycji:  

 Przebudowa mostu w miejscowości Kitów w ciągu drogi powiatowej                      

Nr 3203L Nielisz - Gruszka Duża - Tworyczów wraz z dojazdami na terenie 

gm. Sułów – 2 368 323,97 zł 

 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3207L Rozłopy - Szperówka w ramach 

"Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 

2016 - 2019" – 4 940 212,93 zł 

 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3220L Stary Zamość - Krzak w ramach 

"Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 

2016 - 2019" – 4 646 248,34 zł 

 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3247L droga krajowa  17 - Pniówek - 

Suchowola - Maciejówka w ramach projektu "Wygodniej, szybciej, 

bezpieczniej" - poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej 

województwa lubelskiego - "Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020" – 1 551 960,77 zł 

 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3230L Skierbieszów - Grabowiec - 

Hrubieszów na odcinku Skierbieszów - Grabowiec - etap I w ramach 

"Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020" -  3 992 580 zł 

 „Poprawa dostępności przygranicznej infrastruktury drogowej w powiatach: 

zamojskim (Polska) i sokalskim (Ukraina) połączona z promowaniem 

rozwiązań proekologicznych” w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej EIS Polska–Białoruś–Ukraina 2014 – 2020 – 3 158 883,63 

zł, na odcinku Zubowice – Kotlice, 

 Projekt pn."e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa 

Lubelskiego" - w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020" – 858 651,94 zł 
 

3. Pozostałe podstawowe wskaźniki: przychody – 12 347 576,27 zł, rozchody – 

3 300 000,00 zł. Budżet zamknął się  deficytem w wysokości 5 003 373,59 zł. 

Deficyt jest niższy o 3 822 484,41 zł, tj. o 43,3% od wielkości planowanej.  
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4. Na finansowanie wydatków wykorzystano m.in. środki pochodzące z budżetu 

Unii Europejskiej w wysokości 8 008 861,00 zł. 

5. Na koniec roku niewymagalne zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów 

długoterminowych wyniosły 13 500 000,00 zł.  

6. Jednostki samorządu terytorialnego przekazały powiatowi dotacje w łącznej 

wysokości 6 191 951,84 zł. Powiat przekazał innym jednostkom samorządu 

terytorialnego dotacje celowe w łącznej wysokości 3 634 722,49 zł. 

Główne założenia i zadania budżetowe zostały w 2018 roku zrealizowane. 

Płynność finansowa powiatu była zachowana. Obsługa zaciągniętych kredytów 

bankowych przebiegała zgodnie z harmonogramami i umowami kredytowymi. 

Na koniec roku powiat nie posiadał zobowiązań wymagalnych z tytułu 

wydatków budżetowych.  

Na finansowanie zadań pozyskano w trakcie roku znaczne dodatkowe 

środki ze źródeł zewnętrznych, które kierowane były głównie na zadania             

w zakresie remontów oraz inwestycji drogowych. Budżet zamknął się niższym 

niż planowany deficytem. Wygospodarowane w ten sposób „wolne środki” 

wykorzystane zostaną w trakcie bieżącego roku budżetowego. 

 

III. INWESTYCJE I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

 

1. Inwestycje drogowe 

Powiat Zamojski administruje drogami powiatowymi o długości ponad 766 

km. Stąd znacząco duży procent inwestycji Powiatu to inwestycje drogowe. 

Samorząd własnych środków posiada niewiele, dlatego zdeterminowany jest                        

w pozyskiwaniu zewnętrznych funduszy inwestycyjnych. Ponieważ komfort 

komunikacyjny mieszkańców, turystów i potencjalnych inwestorów w gminach 

powiatu zamojskiego jest dla Powiatu bardzo istotny, aplikuje i z sukcesem 

zdobywa środki krajowe i unijne. Dzięki temu Powiat Zamojski zrealizował 

bądź realizuje obecnie kilkanaście inwestycji poprawiających standard 

techniczny szlaków komunikacyjnych. Wsparciem finansowym inwestycji 

drogowych powiatu są samorządy gmin, które partycypują w kosztach 

modernizacji dróg przebiegających po ich terenie. 

Wybór przedsięwzięć drogowych do realizacji i aplikacji o środki na ich 

realizację, zgodny jest z dokumentami strategicznymi Powiatu w tym obszarze 

działania. W raportowanym roku były to:  Strategia Rozwoju Powiatu 

Zamojskiego na 2007-2020 oraz Plan rozwoju sieci drogowej Powiatu 

Zamojskiego na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2030). 
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Powiat Zamojski w 2018r. złożył 9 wniosków o dofinansowanie zadań 

drogowych, w tym do: Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 

Drogowej (2 wnioski), rezerwy celowej z budżetu państwa na dofinansowanie 

zadania związanego z likwidacją skutków klęsk żywiołowych (3 wnioski), 

Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów 

poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej (2 wnioski), rezerwy 

subwencji ogólnej budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji mostowych      

(1 wniosek) oraz Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (1 wniosek). Wszystkie 

przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. 

Dzięki aplikowaniu do ww. programów oraz realizacji zadań,                                   

o dofinansowanie, których Powiat aplikował w 2017r. (z realizacja w 2018r.),                        

a także ze środków własnych budżetu powiatu i współpracujących gmin - nową 

nawierzchnię zyskało ponad 62 km dróg powiatowym m.in. droga relacji Stary 

Zamość-Krzak, Rozłopy-Szperówka, Skierbieszów-Wolica Uchańska (PROW 

2014-2020), droga w m. Grabowiec, Grabowczyk i Ornatowice oraz w Hutkach.  

Z rezerwy subwencji ogólnej przebudowany został kolejny most, tym razem                  

w miejscowości Kitów w gminie Sułów. Ponadto na długości ok. 11,8 km 

wybudowano, przebudowano i wyremontowano chodniki przy drogach 

powiatowych.  

Powyższe wiązało się z poniesieniem kosztów w wysokości około 30,2 mln 

złotych, przy czym dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych wyniosło blisko 

16,3 mln złotych, co stanowiło ok. 54%. 

Podpisane zostały również umowy z wykonawcami na dwie duże inwestycje 

ze środków unijnych z dwuletnim okresem realizacji 2018-2019, do których 

Powiat przygotowywał się już w latach ubiegłych. Wnioskował do 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-

2020 oraz Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020.                  

W ramach tych środków przebudowane są kolejne ponad 30,5 km dróg 

powiatowych: na odcinku Kalinowice-Pniówek-Suchowola-Krasnobród 

przebiegającym przez teren trzech gmin: Zamość, Adamów, Krasnobród oraz 

drogę Kotlice-Zubowice na terenie gminy Komarów-Osada i Miączyn. Wartość 

tych dwóch inwestycji to blisko 30 mln złotych. 

Za aplikowanie o środki zewnętrzne, ich rozliczenie i raportowanie 

odpowiedzialny jest Wydział Organizacyjny i Promocji Powiatu - wieloosobowe 

stanowisko ds. promocji i rozwoju powiatu oraz zarządzania ruchem na drogach. 
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Za rzeczowe wykonanie robót drogowych odpowiada Zarząd Dróg 

Powiatowych w Zamościu. Szczegóły dotyczące realizacji wszystkich zadań 

drogowych zamieszczone są w Sprawozdaniu z wykonania planu rzeczowo-

finansowego na drogach powiatowych powiatu zamojskiego za 2018r.  

Ponadto Wydział Organizacyjny i Promocji Powiatu (wieloosobowe 

stanowisko ds. promocji i rozwoju powiatu oraz zarządzania ruchem na 

drogach) realizuje działania z zakresu ustawy o drogach publicznych i ustawy 

prawo o ruchu drogowym. 

2. Współdziałanie w zakresie BRD 

Wykonano analizę bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych                      

i gminnych, nad którymi nadzór sprawuje Starosta Zamojski. Na terenie powiatu 

nie stwierdzono miejsc szczególnie niebezpiecznych tzw. „czarnych punktów”. 

W powiecie rozpatrzono 50 wniosków dotyczących potrzeby zmian                                 

w organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych. W większości 

wnioski dotyczyły: lokalizacji przystanków autobusowych, wprowadzenia 

ograniczenia prędkości i tonażu, wyznaczenia obszarów zabudowanych, 

ustawienia luster, znaków zakazu zatrzymywania się i wyznaczenia nowych 

przejść dla pieszych. 

W powiecie zatwierdzono 155 zmian czasowych organizacji ruchu 

związanych z prowadzeniem robót w pasie drogowym dróg powiatowych                              

i gminnych. Zatwierdzono również 100 stałych organizacji ruchu lub ich 

zmian i skontrolowano w terenie wprowadzone oznakowanie według tych 

projektów. 

Ponadto, zgodnie z rocznym planem kontroli przeprowadzono dwukrotnie 

(wiosną, jesienią) przegląd wszystkich dróg w zakresie prawidłowości 

zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach, na 

których zarządzającym ruchem jest Starosta Zamojski. 

Zaopiniowano również zmiany stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniach dróg 

powiatowych i gminnych z drogami wojewódzkimi nr 837 i 843 oraz drogami 

krajowymi nr 17 i 74. 
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3. Zaliczenie dróg do określonej kategorii 

Rozpatrzono 5 wniosków o przekwalifikowanie dróg tj. o zaliczenie dróg do 

określonej kategorii, pozbawienie dróg określonej kategorii oraz wyrażenia 

opinii dotyczącej ustalenia przebiegu istniejących dróg. 

4. Wykorzystanie dróg publicznych w sposób szczególny 

Starosta Zamojski wydał 2 decyzje na wykorzystanie dróg w sposób szczególny 

(Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Kolarstwie Szosowym oraz 

Memoriał im. Feliksy Poździk w kolarstwie szosowym) oraz 12 uzgodnień                  

w tym zakresie m.in. na biegi uliczne wyścigi rowerowe, pielgrzymki 

organizowane na drogach powiatowych i gminnych. 

 

IV. ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

 

Według danych Urzędu Statystycznego w Lublinie użytkowanie gruntów                          

w powiecie zamojskim na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiło ogółem 186984 ha. 

Użytki rolne razem: 135337 ha, w tym: grunty orne 105907 ha, sady 1557 ha, 

łąki 18147 ha, pastwiska 2523 ha, lasy 43641 ha, natomiast pozostałe grunty 

8006 ha. 

W 2018 roku wpłynęło do Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska                   

393 wnioski w sprawie wydania decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej, 

(z czego 4 uchylono, 1 zmieniono, 2 wnioski wycofano). 197 wniosków nie 

wymagało rozstrzygnięcia w formie decyzji administracyjnej i rozpatrzone 

zostały w formie pisma.  

Wydano 189 decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej, z czego                   

66 decyzji z naliczeniem opłat wynikających z przepisów ustawy o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych. Wpłaty wraz z odsetkami zasiliły w roku 2018 

budżet województwa lubelskiego kwotą 539 249 zł. Część środków 

pochodzących z wpływów za wyłączenia gruntów przyznawanych jest corocznie 

gminom na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.                  

W roku 2018 przyznana kwota wyniosła 530 000 tys. złotych i wykorzystana 

została (przy udziale środków własnych gmin) na budowę ponad 5 km dróg. 

Ogółem wyłączono z produkcji rolnej w bieżącym roku 5,28 ha gruntów 

rolnych z tego najwięcej, bo 3,63 ha w gminie Zamość, (co stanowi 70% 

wszystkich wyłączonych gruntów). Tendencja ta utrzymuje się corocznie                       

i wynika z bezpośredniego sąsiedztwa gminy z miastem Zamość, co wpływa na 

skupienie większości inwestycji, głównie mieszkaniowych, na terenie gminy.  
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Dla gruntów położonych na terenie gminy Krasnobród nie wydano                        

w 2018 roku żadnej decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej, co wynika                   

z charakteru i niskich klas bonitacyjnych gleb na terenie gminy i nie objęciu ich 

ochroną w świetle ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

W 2018 roku wpłynęło blisko 240 podań, wniosków i pism, związanych                                                       

z szeroko rozumianymi zagadnieniami prawa ochrony środowiska, ochrony 

przyrody, ustawy o odpadach. Wiele z tych spraw wymagało przeprowadzenia 

dodatkowych czynności, takich jak zbieranie danych i dokonywanie analiz 

stanów rzeczywistych  i projektowanych, przeprowadzania oględzin w terenie 

oraz uzyskiwania stanowisk innych organów i instytucji. 

 W omawianym okresie nie przeprowadzono postępowań w sprawie ocen 

oddziaływania przedsięwzięcia na etapie wydawania decyzji o warunkach 

zabudowy oraz pozwoleń na budowę.  

W zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniom prowadzono ok.                         

45 postępowań w sprawie zgłoszenia i wydawania pozwoleń na wprowadzanie 

gazów i pyłów do powietrza dla instalacji energetycznych opalanych m.in. 

węglem kamiennym, koksem, drewnem, słomą, olejem itp. i innych niż 

energetyczne oraz 1 postępowanie w sprawie określenia konieczności 

wydawanie pozwolenia na emitowanie hałasu. 

 Realizując zapisy ustawy o ochronie przyrody prowadzono                                  

78 postępowań w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew lub 

krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gmin. 

W 2018 roku w ramach porządkowania gospodarowania odpadami 

Starosta Zamojski udzielił 6 zezwoleń, w tym: - pozwolenia na wytwarzanie 

odpadów, zezwolenia na działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów, zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub 

transportu odpadów. 

V. WSPIERANIE RODZINY, PIECZY ZASTĘPCZEJ ORAZ 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

Rodziny, które potrzebują wsparcia ze strony Powiatu Zamojskiego, mogą 

się zwrócić do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, w którym 

funkcjonuje poradnictwo specjalistyczne w tym: 

 Poradnictwo psychologiczne i rodzinne – świadczone osobom                             

i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia                       

w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na 

posiadany dochód. Z poradnictwa w 2018 roku skorzystało 25 osób, 

liczba podjętych oddziaływań – 114. Poradnictwo rodzinne, w tym 
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małżeńskie: liczba rodzin objętych poradnictwem rodzinnym - 5, liczba 

spotkań - 14. 

 Poradnictwo prawne – osoby zainteresowane mogą skorzystać z tego 

rodzaju wsparcia w każdy wtorek w godzinach 14.00-16.00 w pokoju 

poradnictwa specjalistycznego, znajdującego się na II piętrze w budynku 

Starostwa Powiatowego w Zamościu. Termin spotkania można ustalić 

osobiście w pok. 115 tut. Centrum lub telefonicznie pod nr tel. 84 53 

00 942. W 2018 roku w PCPR w Zamościu nie odnotowano udzielonych 

porad prawnych, osoby korzystały z nieodpłatnej pomocy prawnej. 

 Poradnictwo socjalne – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie                   

w Zamościu omawiane poradnictwo świadczone jest przez pracowników 

socjalnych w ramach ich obowiązków służbowych. Osoby 

zainteresowane mogą skorzystać z tego rodzaju wsparcia telefonicznie 

lub osobiście w siedzibie Centrum codziennie w godzinach urzędowania, 

tj. pon. 7:30-15:30, wt. 8:00-16:00, śr.-pt. 7:30-15:30. Na bieżąco osoby 

zainteresowane informowano o możliwości skorzystania ze wsparcia 

socjalnego, w każdej z 15 gmin Powiatu Zamojskiego. 

 

Powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata                        

2014 – 2020.  
Została opracowana i realizowana ,,Powiatowa strategia rozwiazywania 

problemów społecznych na lata 2014-2020” ze szczególnym uwzględnieniem 

programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, 

których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, 

dokonywana po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami. 

Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony 

ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017 – 2020. 
      Realizując obowiązek wynikający z art. 6 ust. 3 pkt. 1 ustawy                                   

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Zamościu opracowało ,,Powiatowy program przeciwdziałania przemocy                   

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017 – 2020”. 

Program wytycza kierunki działań w obszarze przeciwdziałania problemowi 

przemocy w rodzinie, w szczególności o charakterze diagnozującym, 

informacyjnym, edukacyjnym, interwencyjnym, wspierająco-terapeutycznym, 

korekcyjno-edukacyjnym. Skorelowany jest z ,,Krajowym Programem 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020”. 

W omawianym okresie sprawozdawczym został wdrożony system wsparcia 

dla osób pracujących bezpośrednio z osobami stosującymi przemoc w formie 

grup wsparcia. Spotkania prowadzone były przez psychologa, odbywały się 

cyklicznie w PCPR w Zamościu, uczestnikami byli członkowie Zespołów 

Interdyscyplinarnych z terenu powiatu zamojskiego. 

Odbyło się 11 spotkań, w których wzięło udział 21 osób. W celu 

zapewnienia współpracy w zakresie tworzenia i skutecznej realizacji 
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ustawowych zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dnia                       

20 stycznia 2017 r. zawarto porozumienie o współpracy z Powiatem Zamojskim 

i Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności BONA FIDES w Lublinie, które 

obowiązywało również w 2018 roku. 

 

 Z poszczególnych zadań wynikających z zapisów zawartych w w/w 

Programie wynika konieczność opracowania i realizacji poniższych programów: 

1) ,,Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie w powiecie zamojskim na lata 2017-2020” -

edycja 2018 r. - realizowany był przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej                      

w Szczebrzeszynie. W wyniku prowadzonego naboru do udziału zgłosiło się 

8 chętnych osób (2 kobiety, 6 mężczyzn). Program ukończyły 4 osoby                   

(2 kobiety, 2 mężczyzn); 
2) ,,Powiatowego programu profilaktycznego mającego na celu udzielenie 

specjalistycznej pomocy zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania 

prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach 

zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie zamojskim na lata 2017- 

2020”, który był realizowany przez jednostki tj.: Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Zamościu, Ośrodek Interwencji Kryzysowej                                     

w Szczebrzeszynie, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2                             

w Zamościu, Dom Dziecka Nr 1 w Zwierzyńcu, Dom Dziecka Nr 2                        

w Zwierzyńcu, Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawcza                 

w Łabuniach, Zespół Szkół Nr 2 im. dr Zygmunta Klukowskiego                             

w Szczebrzeszynie. W 2018 r. uczestniczyło 2 113 osób. Uczestnikami byli 

głównie rodzice lub opiekunowie, dzieci i młodzież. W zakresie w/w 

Programu prowadzone były: warsztaty, szkolenia, pogadanki, prelekcje.                   

W zakresie wzmocnienia kompetencji zawodowych osób realizujących 

zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w OIK                              

w Szczebrzeszynie zostało zorganizowane i przeprowadzone szkolenie pt.: 

,,Współczesne społeczeństwo, a zjawisko przemocy- pomoc i wsparcie”,                   

w którym uczestniczyło 67 osób; 

3) ,,Powiatowego programu terapeutycznego i pomocy psychologicznej dla 

osób dotkniętych przemocą w rodzinie w powiecie zamojskim na lata 2018-

2020”, który został przekazany do Ośrodka Interwencji Kryzysowej celem 

realizacji. W okresie sprawozdawczym brak było osób chętnych do 

uczestnictwa, program nie był realizowany; 

4) ,,Powiatowego programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie w powiecie zamojskim na lata 2018-2020”, 

który został przekazany do Ośrodka Interwencji Kryzysowej celem 

realizacji. W okresie sprawozdawczym brak było osób chętnych do 

uczestnictwa, program nie był realizowany. 
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Piecza zastępcza 

W powiecie zamojskim funkcję organizatora rodzinnej pieczy zastępczej pełni, 

zgodnie z Zarządzeniem Starosty Zamojskiego Nr 43/2011 z dnia 6 października 

2011 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, w którym 

utworzono Zespół do spraw rodzinnej pieczy zastępczej. 

Rodzina zastępcza sprawuje całodobową opiekę nad dziećmi, których rodzice 

zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej lub gdy władza ta została im ograniczona. 

Zapewnia wychowanie, kształcenie, dostęp do przysługujących świadczeń 

zdrowotnych, umożliwia kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi dziecku. 

Na terenie powiatu w 2018r. funkcjonowało 55 rodzin zastępczych, w tym: 34 

rodziny zastępcze spokrewnione, 19 rodzin zastępczych niezawodowych, 2 

rodziny zastępcze zawodowe, w których przebywało 84 dzieci. W 2018 r. z obcych 

powiatów, w placówkach opiekuńczo – wychowawczych powiatu zamojskiego 

przebywało 15 dzieci oraz 16 dzieci w rodzinach zastępczych.  

Każda rodzina zastępcza funkcjonująca na terenie powiatu zamojskiego objęta 

była wsparciem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu – 

Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Działania te polegały w szczególności na 

pomocy w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej, zapewnieniu dostępu 

do specjalistycznej pomocy psychologicznej, opracowaniu indywidualnego planu 

pomocy dziecku w porozumieniu z asystentem rodziny, wysłuchaniu dziecka, 

jeżeli jego wiek i stopień dojrzałości na to pozwalały, a także zgłaszaniu dzieci z 

uregulowaną sytuacją prawną do ośrodka adopcyjnego. 

 

Warsztaty terapii zajęciowej 
    Na terenie Powiatu Zamojskiego działa pięć warsztatów terapii zajęciowej 

obejmujących opieką rehabilitacyjną 194 osoby niepełnosprawne. Organizatorami 

tych warsztatów są Miasta i Gminy z terenu Powiatu Zamojskiego: Warsztat 

Terapii Zajęciowej w Dominikanówce - Gmina Krasnobród, Warsztat Terapii 

Zajęciowej w Wolicy Brzozowej - Gmina Komarów Osada, Warsztat Terapii 

Zajęciowej w Rozłopach - Gmina Sułów, Warsztat Terapii Zajęciowej                    

w Zwierzyńcu - Gmina Zwierzyniec, Warsztat Terapii Zajęciowej w Lipinie Starej 

- Gmina Skierbieszów. 

       Warsztaty terapii zajęciowej to wyodrębnione organizacyjnie i finansowo 

placówki stwarzające osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy 

możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub 

przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia, działają na 

podstawie Regulaminu organizacyjnego warsztatu zatwierdzonego przez jednostki 

prowadzące warsztaty. Są to placówki pobytu dziennego, zajęcia w warsztatach są 

prowadzone zgodnie z indywidualnymi programami rehabilitacji i terapii 

przygotowanymi dla każdego uczestnika warsztatu przez radę programową 

Indywidualny program rehabilitacji zawiera formy i zakres prowadzonej 

rehabilitacji a także metody służące rozwojowi umiejętności wykonywania 

czynności życia codziennego, zaradności osobistej, psychofizycznych sprawności 
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oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, 

umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęciu pracy oraz 

formy współpracy z rodziną i najbliższym otoczeniem uczestnika.  

 

Tabela 1. Finansowanie działalności warsztatów w 2018 roku. 

Lp. Nazwa warsztatu 

terapii zajęciowej 

Dofinasowanie. 

PFRON 

Dofinansowanie 

Starostwo  

Dofinansowanie 

Gmina, Miasto  

100 % 

kosztów 

działalności 

2018 roku 

1. WTZ 

Dominikanówka 

40 uczestników 

663.840  zł 55.858 zł 

 

44.471 zł 

 

762.169 zł 

 

2. WTZ Wolica 

Brzozowa 

40 uczestników 

663.840 zł 55.398  zł 31.279 zł 

 

750.517 zł 

 

3. WTZ Rozłopy                    

38 uczestników 

630.648 zł 53.547 zł 

 

31.988 zł 716.183 zł 

4. WTZ Zwierzyniec                   

36 uczestników 

597.456 zł 51.695 zł 45.046 zł 

 

694.197 zł 

5. WTZ Lipina Stara               

40 uczestników 

663.840 zł 55.398 zł 19.217 zł 

 

738.455 zł 

 

 194 uczestników 3.219.624 zł 271.896 zł 172.001zł 3.663.521 zł 

 

Koszt rehabilitacji 194 uczestników w 2018r. wyniósł 3.663.521 zł w tym środki 

PFRON 3.219.624 zł, środki z budżetu Powiatu Zamojskiego 271.896 zł oraz 

środki z budżetu Gmin 172.001 zł.  

 

Tabela 2.Kadra oraz wynagrodzenia warsztatów.  
Lp. Nazwa warsztatu  

terapii zajęciowej 

Pracownicy Etaty Kadra              

administracyjna 

kierownik,  

księgowa  

Kadra 

zaangażowana 

w proces 

rehabilitacyjny 

instruktor  

terapii 

zajęciowej, 

psycholog, 

rehabilitant, 

pielęgniarka 

Kadra  

pomocnicza 

pracownik 

gospodarczy 

kierowca 

Kwota 

funduszu  

wynagrodzeń 

osobowych 

brutto 

1. WTZ   

Dominikanówka 

14 11,4 2 10 2 462.896 

2 WTZ  

Wolica 

Brzozowa 

16 13,5 2 11 3 486.820 

3 WTZ Rozłopy 14 11,5 2 10 2 405.067 
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4. WTZ 

Zwierzyniec 

15 10,25 2 10 3 447.199 

5 WTZ Lipina 

Stara 

15 12,15 2 10 3 460.797 

Razem 74 58,8 10 51 13 2.262.779,00 

 

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 2018. 

 

Tabela 3. 

Zadanie Liczba 

umów 

Kwota wypłacona 

A1- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do 

posiadanego samochodu 

1 7 565,00 zł 

A2 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B 2 2 452,00 zł 

B1 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego 8 45 471,00 zł 

B2 dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi 

nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego 

2 4 000,00 zł 

C2 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej 

posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie 

elektrycznym 

5 11 100,00 zł 

C3 pomoc w zakupie protez kończyny, w której 

zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. 

protezy co najmniej na III poziomie jakości 

C3- zwrot kosztów dojazdu do experta (kontynuacja 

umów z 2017 roku) 

1 

 

 

2 

12 100,00 zł 

 

 

400,00 zł 

D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej 

poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka 

przebywającego w żłobku lub w przedszkolu albo pod 

inna tego typu opieką) 

2 3 508,00 zł 

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie 

wyższym   

39 92 312,00 zł 

Razem 60+2 178 908,00 zł 

 

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2018 roku. 

 

Tabela 4. 

Zadanie Liczba 

umów 

Kwota wypłacona 

Obszar D – likwidacja barier transportowych - 

„Likwidacja barier transportowych w Warsztacie 

Terapii Zajęciowej w Rozłopach” 

1 220 416,00 zł 

Obszar D - „Likwidacja barier transportowych  

w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Komarowie 

1 70 000,00 zł 
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Osadzie z siedzibą w Wolicy Brzozowej  

Obszar D - „Likwidacja barier transportowych  

w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Lipinie Starej” 

1 80 000,00 zł 

      

 

VI. FUNKCJONOWANIE STAROSTWA POWIATOWEGO                             

W ZAMOŚCIU ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

 

Starostwo Powiatowe w Zamościu 

 

W 2018 roku Starostwo Powiatowe w Zamościu na koniec grudnia 

zatrudniało 125 osób w tym 79 kobiet. Ogłoszono18 naborów na wolne 

stanowiska urzędnicze w tym cztery na wolne stanowiska dyrektorów jednostek 

organizacyjnych powiatu. Wydano 79 zarządzeń Starosty Zamojskiego. Zarząd 

Powiatu obradował 47 razy i podjął 208 uchwał. Najważniejsze uchwały 

dotyczyły projektu budżetu, sprawozdań budżetowych, zadań inwestycyjnych, 

drogowych oraz mienia powiatu. 

W ramach skierowań z Powiatowego Urzędu Pracy staż absolwencki odbyło 

łącznie 8 osób bezrobotnych. 

Starostwo było kontrolowane siedem razy m.in. przez Państwowa Inspekcje 

Pracy, Urząd Wojewódzki, Archiwum Państwowe, Powiatowy Urząd Pracy. 

Wnioski wynikające z kontroli przyczyniły się do poprawy działania 

poszczególnych wydziałów. Starostwo prowadziło także kontrole w jednostkach 

podległych mające na celu pomoc w doskonaleniu metod zarządzania oraz 

eliminowanie nieprawidłowości organizacyjno - prawnych w realizacji zadań 

statutowych 

Do Starostwa wpłynęła 1 skarga która została rozpatrzona zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Przeszkolonych zostało około 37 osób. Pracownicy poprzez uczestnictwo  

w szkoleniach mieli możliwość zaspokojenia swoich ambicji zawodowych, 
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samorealizacji i podnoszenia umiejętności administracyjnych. Informacje 

zdobyte na szkoleniach wzbogaciły wachlarz kompetencji pracowników dając 

możliwość podejmowania trudnych wyzwań. 

Na terenie Powiatu Zamojskiego funkcjonuje 17 jednostek organizacyjnych: 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu. 

 Dom Pomocy Społecznej „Pod Modrzewiami” w Szczebrzeszynie. 

 Dom Pomocy Społecznej w Ruskich Piaskach. 

 Dom Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim. 

 Dom Pomocy Społecznej im. św. Siostry Faustyny w Krasnobrodzie. 

 Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach. 

 Dom Dziecka Nr 1 w Zwierzyńcu. 

 Dom Dziecka Nr 2 w Zwierzyńcu. 

 Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Krasnobrodzie. 

 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Szczebrzeszynie. 

 Zespół Szkół Nr 2 im. dr Zygmunta Klukowskiego w Szczebrzeszynie. 

 Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego  

w Zwierzyńcu. 

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2  w Zamościu. 

 Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu. 

 Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka  

w Krasnobrodzie. 

 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie. 

 Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu. 
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Jednostki organizacyjne pomocy społecznej. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu 
 

 

Zakres 

działalności 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania powiatu z zakresu 

pomocy społecznej, administracji rządowej, rodzinnej i instytucjonalnej pieczy 

zastępczej, rehabilitacji społecznej. 

Zadaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest zapobieganie trudnym 

sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego 

usamodzielnienia osób i rodzin oraz integracji ze środowiskiem. 

 

Zakres 

osobowy 

 

Zatrudnienie w poszczególnych działach: 

Dyrektor – 1 etat 

Zespół do spraw  rodzinnej pieczy zastępczej – 3,25 etatu 

Dział do spraw świadczeń i usług socjalnych – 3 etaty  

Dział do spraw rehabilitacji społecznej - 2 etaty 

Dział do spraw pomocy instytucjonalnej – 3 etaty 

Dział do spraw księgowo – administracyjnych – 4 etaty  

 

Łącznie: 16,25 etatu + 1 umowa zlecenie 

Zakres 

finansowy 

Dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu w 2018 roku 

wyniosły 2 379 010,35 zł, w tym m.in.:  

- z tyt. przebywania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na 

terenie powiatu zamojskiego - 1 941 774,67 zł; 

- z tyt. przebywania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu 

zamojskiego – 437 025,38 zł. 

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu w 2018 roku 

wyniosły 2 756 837,85 zł; w tym m.in.: 

- wynagrodzenia i pochodne – 1 054 234,42 zł; 

- świadczenia na rzecz rodzin zastępczych – 1 207 407,09 zł; 

- świadczenia ,,Dobry start” – 28 500,00 zł; 

- usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – 

wychowawcze – 79 364,02 zł; 

- refundacja kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu zamojskiego w placówkach 

na terenie innych powiatów – 123 435,24 zł; 

- refundacja kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu zamojskiego w rodzinach 

zastępczych na terenie innych powiatów – 134 768,04 zł. 

 

 

Dom Pomocy Społecznej 

im. św. Siostry Faustyny w Krasnobrodzie 

Zakres 

działalności 

Dom przeznaczony jest dla 130 osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych 

fizycznie. Głównym celem działalności Domu jest zapewnienie całodobowej opieki 

oraz świadczenie usług opiekuńczo-terapeutycznych na poziomie obowiązującego 

standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób                      

w nich zamieszkujących. Dom zapewnia mieszkańcom warunki bezpiecznego                            

i godnego życia z przestrzeganiem praw do wolności, intymności oraz poczucia 

bezpieczeństwa.      
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Liczba osób korzystających z usług Domu Pomocy Społecznej na 31.12.2018r. - 

130, w tym: 

a) mieszkańcy przyjęci przed 2004 r. - 27 osób; 

b) mieszkańcy przyjęci po 2004 r. - 103 osoby. 

 

Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę polegającą na świadczeniu usług 

opiekuńczych, bytowych i wspomagających na poziomie obowiązujących 

standardów: 

- miejsca zamieszkania w pokojach 1, 2, 3 osobowych; 

- zapewnienie wyżywienia; 

- zapewnienie odzieży i obuwia; 

- usługi opiekuńcze: udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych 

oraz  niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych; 

- działalność zespołu terapeutyczno – opiekuńczego czyli: 

 terapia zajęciowa; 

 podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców; 

 umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych; 

 zapewnienie warunków do rozwoju samorządności; 

 kontakt z rodziną i społecznością lokalną; 

 zapewnienie mieszkańcom bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych 

i przedmiotów wartościowych; 

 przestrzeganie praw mieszkańca oraz dostęp do informacji, literatury i 

codziennej prasy; 

 dostęp do świadczeń zdrowotnych i zabezpieczenie usług pielegniarskich oraz 

psychologicznych. 

Zakres 

osobowy 

Zatrudnienie w poszczególnych działach: 

1) dyrektor - 1 etat 

Dział terapeutyczno- opiekuńczy       

1) kierownik działu - 1 etat 

2) kierownik zespołu - 2 etaty 

3) psycholog - 0,5 etatu 

4) pracownik socjalny - 2,625 etatu 

5) terapeuta - 1,375 etatu 

6) fizjoterapeuta - 2 etaty 

7) pielęgniarka - 12 etatów 

8) opiekunka /opiekun - 16 etatów 

9) pokojowa (y) - 24 etaty 

10) kapelan - 0,5 etatu 

Razem: 62 etaty 

Zespół do spraw wspierania mieszkań chronionych 
1) pracownik socjalny - 0,375 etatu 

2) terapeuta - 0,625 etatu 

3) opiekun - 2 etaty 

4) psycholog - 0,5 etatu 

Razem: 3,5 etatu 

Ponadto praca działu terapeutyczna – opiekuńczego uzupełniana była innymi 

formami zatrudnienia – 7 umów zleceń. 

Dział budżetowo- księgowy                       
1) główna księgowa - 1 etat 
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2) starsza księgowa - 2 etaty 

3) st. inspektor ds. zamówień publicznych - 1 etat 

4) st. referent ds. płac i ubezpieczeń - 1 etat 

5) st. magazynier - 1 etat 

Razem: 6 etatów 

Dział administracyjno -gospodarczy 

1) administrator - 1 etat 

2) stanowisko ds. żywienia - 1 etat 

3) kucharz - 9 etatów 

4) kierowcy - 2 etaty 

5) pracownicy gospodarczy - 2 etaty 

Razem: 15 etatów 

Łącznie: 87,5 etatu 

Zakres 

finansowy 

Wydatki budżetowe Domu Pomocy Społecznej                                      4.454.029,11 

Wydatki osobowe                                                                                    3.337.761,75 

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń:                                         9.082,12              

- woda                                                                                                                877,72 

- odprawa pośmiertna                                                                                     8.204,40 

Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                   2.619.722,49 

- płaca zasadnicza, staż pracy, godziny nocne                                         2.550.189,02 

- wypłata nagród jubileuszowych dla 12-stu pracowników                          69.533,47   

Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                             184.923,00 

Składki na ubezpieczenia społeczne (17,46 %)                                          460.029,00 

Składki na fundusz pracy (2,45%)                                                             44.983,64 

Wynagrodzenia bezosobowe                                                                         19.021,50 

Wydatki rzeczowe                                                                                    1.116.267,36 

Dochody budżetowe Domu Pomocy Społecznej                                     3.754.425,22 

Wpływy z usług                                                                     3.746.368,19 

Odpłatność od mieszkańców z tytułu: 

1.zasiłki stałe                                                                                        134.110,10 

2.renty, emerytury                                                                               1.317.463,00  

3.dofinansowanie do pobytu przez GOPS, MCPR                                  2.294.795,09 

Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych (złom)                                  1.157,25                 

Wpływy z różnych dochodów                                                               2.430,06 

- prowizja z rozliczenia płac                                                                   139,59 

- zwrot z PUP                                                                  2.290,47 

Dochody wykonane w 2018 r.                                                         3.754.425,22 

Dotacja celowa z budżetu państwa (rozliczona)                                         716.808,01 

Razem                                                                                                       4.471.233,23 

Wydatki wykonane w 2018 r.                                                         4.454.029,11 

Niedopłata ze strony Powiatu Zamojskiego w 2018 r.                                  17.204,12 

 

Mieszkania chronione prowadzone przez Dom Pomocy Społecznej  

im. św. Siostry Faustyny w Krasnobrodzie 

Zakres 

działalności 

Mieszkania chronione przeznaczone są dla 7 osób (kobiet i mężczyzn), które ze 

względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę 

potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu, lecz nie wymagają całodobowej  opieki. 

Korzystanie ze wsparcia w mieszkaniu chronionym przyznane było na wniosek 
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osób zainteresowanych po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez 

pracownika socjalnego domu pomocy społecznej. W 2018 roku z w/w usług 

korzystało 8 osób z terenu powiatu zamojskiego. 

Zakres 

osobowy 

Zatrudnienie w poszczególnych działach: 

Zespół do spraw wspierania mieszkań chronionych: 
1) pracownik socjalny - 0,375 etatu 

2) terapeuta - 0,625 etatu                                                                                                     

3) opiekun - 2 etaty                                                                                                                            

4) psycholog - 0,5 etatu 

Łącznie: 3,5 etatu 

Zakres 

finansowy 

Mieszkania chronione                                                        170.645,60  

Wydatki osobowe:                                                                    133.836,66 

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:        

 - woda                                                                                       20,70 

Wynagrodzenia osobowe pracowników:                                       104.317,67 

 - płaca zasadnicza, staż pracy, godziny nocne         

Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                        7.512,36 

Składki na ubezpieczenia społeczne (17,46 %)                       20.197,50 

Dochody budżetowe mieszkań chronionych: 

Mieszkania chronione                                                          55.436,86 

Wpływy z usług                                                                                         55.436,86 

 

Dom Pomocy Społecznej 

w Ruskich Piaskach 

Zakres 

działalności 

Dom Pomocy Społecznej przeznaczony jest dla 59 przewlekle psychicznie 

chorych kobiet. Misją Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki 

polegającej na świadczeniu usług opiekuńczych, bytowych i wspomagających na 

poziomie obowiązujących standardów. 

Stan mieszkanek na dzień 31.12.2018 wynosił 58 kobiet, w tym: 

 - przyjętych przed 2004r 

 - 25 osób, po 2004 r. - 33 osób. 

 

Zakres zadań DPS: 

 - zapewnienie gorących posiłków; 

 - zapewnienie uczestnikom indywidualnych planów wsparcia oraz spotkań 

  terapeutyczno – opiekuńczych; 

 - prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej - udzielona została 

   pomoc i wsparcie psychologiczne, w 2018 r. zapewniono łącznie 972 

   konsultacje; 

 - zabezpieczono mieszkanki w materiały opatrunkowe i w niezbędny sprzęt i leki; 

 - prowadzono zajęcia rehabilitacyjne, masaże, spacery. 

Zakres 

osobowy 

Zatrudnienie w poszczególnych działach: 

1) dyrektor - 1 etat 

Dział finansowo – księgowy: 

1) główny ksiegowy - 1 etat 

2) starszy księgowy - 1 etat 

Dział administracyjno - gospodarczy: 
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1) kierownk działu administr. - gosp. - 1 etat 

2) magazynier - 1etat 

3) kierowca/ konserwator - 1 etat 

4) rzemieślnik spec. - 1 etat 

5) szef kuchni - 1 etat 

6) kucharka - 3 etaty 

7) pomoc kuchenna - 0,5 etatu 

Dział terapeutyczno – opiekuńczy: 

1) kierownik działu terapeutyczno – opiek. - 1etat 

2) pracownik socjalny - 1 etat 

3) psycholog - 0,75 etatu 

4) dietetyk/ terapeuta zajęciowy - 1 etat 

5) terapeuta zajęciowy - 1 etat 

6) instruktor terapii zajęciowej - 2 etaty 

7) instruktor kulinarno – oświatowy - 1 etat (urlop wychowawczy) 

8) fizjoterapeuta - 1 etat 

9) kapelan – 0,25 etatu 

10) kierownik zespołu pielęgniarek - 0,80 etatu 

11) pielęgniarka - 6,5 etatu 

12) opiekunka - 8 etatów 

13) pokojowa - 7 etatów 

Łącznie: 42,8 etatów 

Zakres 

finansowy 

Plan   dochodów   budżetowych  wynosił 1.292.850,00 został zrealizowany                      

w  kwocie 1.316.632,43 co stanowi  101,8 % planu. 

Plan wydatków budżetowych  wynosił 2.211.051,00 

Zrealizowane     wydatki   zamknęły   się   kwotą 2.211.050,76 co stanowi 99, 9 

% planu. 

 

Dom Pomocy Społecznej 

w Majdanie Wielkim 

Zakres  

działalności 

Dom Pomocy Społecznej przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie 

chorych – mężczyzn. Dom posiada 64 miejsc. Celem działania Domu jest 

zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki w warunkach bezpiecznego i 

godnego życia uwzględniając wolność, intymność, możliwości psychofizyczne 

mieszkańców. Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę polegającą na 

świadczeniu usług opiekuńczych, bytowych i wspomagających na poziomie 

obowiązujących standardów: 

 - miejsca zamieszkania w pokojach 1,2,3 osobowych z węzłami sanitarnymi; 

 - wyżywienie i organizacja posiłków; 

 - pomoc w podstawowych czynnościach życiowych; 

 - kożystanie ze świadczeń zdrowotnych i rehabilitacyjnych; 

 - całodobową opiekę pielęgniarską i lekarską; 

 - codzienny kontakt z psychologiem; 

 - zajęcia rehabilitacyjne i terapeutycznego; 

 - niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych, nawiązywanie                         

  i utrzymywanie kontaktu z rodziną oraz społecznością lokalną. 
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Zakres 

osobowy 

Zatrudnienie w poszczególnych działach: 

1) 1 osoba zatrudniona na umowę zlecenie; 

2) Dział finansowo – księgowy (4 osoby) – 4 etaty; 

3) Dział terapeutyczno – opiekuńczy (39 osób, w tym: urlop macierzyński – 1; 

    osoba, urlop bezpłatny – 1 osoba) – 36 etaty; 

4) Dział administracyjno – gospodarczy (11 osób) – 10,25 etatu. 

Łącznie: 50,25 etatu. 

Zakres 

finansowy 

Wydatki objęte normą – plan 2018 r.                                                   1.987.394,00 

Wydatki objęte normą – wykonanie za 2018 r.                                    1.987.393,72 

Wydatki ogółem – wykonane w 2018 r.                                               2.564.620,00 

Dochody – plan za 2018 r.                                                                    1.660.300,00 

Dochody – wykonanie za 2018 r.                                                         1.664.250,25 

 

 

Dom Pomocy Społecznej "Pod Modrzewiami" 

w Szczebrzeszynie 

Zakres 

działalności 

Dom przeznaczony jest dla 70 kobiet dorosłych niepełnosprawnych 

intelektualnie, którym zapewniona jest całodobowa opieka polegająca na 

świadczeniu usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających. Dom prowadzi 

działalność rehabilitacyjną i społeczną na rzecz niepełnosprawnych mieszkanek. 

Zakres i poziom usług dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości 

mieszkanek uwzględniających stan zdrowia oraz stan sprawności fizycznej i 

intelektualnej. Z mieszkankami prowadzona jest współpraca w kierunku wzrostu 

samodzielności w czynnościach samoobsługowych ukierunkowana na poprawę 

komunikacji między mieszkankami poprzez zapobieganie izolacji i alienacji 

społecznej mieszkanek za pośrednictwem ich udziału w grupach wsparcia. Dom 

Pomocy Społecznej prowadzi terapię zajęciową w ramach, której prowadzone są 

treningi w poszczególnych grupach terapeutycznych. Z mieszkankami 

prowadzona jest praca socjalna. Działalność placówki ma  głównie na celu 

wytworzenie u mieszkanek możliwie jak największej samodzielności psychicznej 

i fizycznej. 

Na dzień 31 grudnia 2018r. w Domu zamieszkiwało 67 mieszkanek 

niepełnosprawnych intelektualnie w tym przyjętych 33 na zasadach przed 2004 

rokiem i 34 mieszanki przyjęte na nowych zasadach. Wśród nich jest 12 

mieszkanek leżących, 4 przemieszczające się na wózkach inwalidzkich, 12 

wymagające pomocy w samoobsłudze oraz 39 samodzielnych, które wymagają 

nadzoru.   

Zakres 

osobowy 

Stan zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej „Pod Modrzewiami” w 2018 r. 

wynosił 54 osoby co stanowi 53,25 etatu.  

Wykaz osób zatrudnionychw poszczególnych działach: 

1) Dział Administracji - 6 osób; 

2) Dział Terapeutyczno– Opiekuńczy – 37 osób; 

3) Dział Administracjno – Gospodarczy – 11 osób. 

W 2018 roku na urlopie bezpłatnym przebywała - 1 osoba (terapeuta), 

na długotrwałych zwolnieniach lekarskich 4 osoby w tym: (pracownik socjalny 

-1 osoba, opiekunka – 2 osoby, pielęgniarka-1osoba). 

Zakres Szczegółowy zakres finansowy działania Domu Pomocy Społecznej 
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finansowy „Pod Modrzewiami” w 2018 roku  przedstawiał się następująco: 

 - dochody wykonane                                                                           1.621.542,61 

 - dochody z mieszkań chronionych                                                            3.506,36 

 - wydatki                                                                                              2.904.982,44 

 - wydatki związane z mieszkaniami chronionymi                                     7.000,00 

 

Powiatowy Ośrodek Wsparcia 

w Krasnobrodzie 
Zakres 

działalności 

 

Jednostka budżetowa, realizującą zadania zlecone z zakresu administracji 

rządowej, finansowane z budżetu państwa. Ośrodek przeznaczony jest dla 30 osób 

(kobiet i mężczyzn): 

przewlekle psychicznie chorych – typ A, z niepełnosprawnością intelektualną – typ 

B, wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych – typ C. 

Obszarem działalności jest powiat zamojski oraz miasto Zamość zgodnie z 

zawartym porozumieniem. 

Ośrodek działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8ºº do 16ºº.  

Liczba osób korzystających z usług Ośrodka na dzień 31.12.2019 r. z podziałem na 

gminy: 

1)Miasto Zamość – 3 osoby 

2)Gmina Zamość – 7 osób 

3)Gmina Adamów – 14 osób 

4)Gmina Nielisz – 1 osoba 

5)Gmina Łabunie – 2 osoby 

6)Gmina Krasnobród – 3 osoby 

Zadania Powiatowego Ośrodka Wsparcia 

1)Ośrodek świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów 

samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, 

rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia 

codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. 

2)Realizacja usług odbywa się poprzez: trening funkcjonowania w codziennym 

życiu, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, trening 

umiejętności spędzania czasu wolnego, poradnictwo psychologiczne, pomoc w 

załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń 

zdrowotnych, psychiatryczną opiekę zdrowotną, prace socjalną, terapię ruchową. 

3)Zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy 

terapeutycznej realizowane są w pracowniach: kulinarnej, umiejętności 

społecznych i przygotowania do życia, artystyczno – technicznej, aktywności 

ruchowej. 

4)Zapewnienie gorącego posiłku przygotowanego w ramach treningu kulinarnego. 

5)Zapewnienie uczestnikom usług transportowych oraz opieki w trakcie dowożenia 

na zajęcia oraz odwożenia po zajęciach. 
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Zakres 

osobowy 

 

Zespół Wspierająco – Aktywizujący 

1.Dyrektor  - 1 etat 

2.Pedagog – 1 etat 

3.Pracownik socjalny – 0,5 etatu 

4.Psycholog – 0,5,etatu 

5.Terapeuci/Instruktorzy terapii zajęciowej – 2,75 etatu 

6.Fizjoterapeuta – 0,25 etatu 

Razem: 6 etatów 

Zespół Administracyjno – Księgowy 

1.p.o. gł. księgowego – 0,375 etatu 

2.Kierowca – 0,75 etatu 

3.Konserwator – 0,25 etatu 

Razem: 1,75 etatu 

Łącznie : 7,75 etatu 

Zakres 

finansowy 

 

Plan finansowy na 2018 r. -538.821,00 zł 

Wykonanie- 383.816,38 zł 

(zgodnie z ustawą budżetową pozostałą kwotę 4,62 zwrócono na konto Starostwa 

Powiatowego w Zamościu) 

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi: 

Plan                      - 383.182,00 zł 

Wykonanie           - 383.179,10 zł 

Wydatki rzeczowe: 

Plan                      - 155.639,00 zł 

Wykonanie           - 155.637,28 zł 

Dochody: 

Plan                      -  1.000,00 zł 

Wykonanie           -  4.127,30 zł 

Na wykonane dochody składa się odpłatność uczestników za udział w terapii, którą 

uczestnicy wnoszą bezpośrednio na konto Starostwa Powiatowego w Zamościu. 

Odpłatność  ponosi 4 uczestników. 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy „Krok dalej” 

w Białobrzegach 
Zakres 

działalności 

 

 

 

 

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Krok dalej” w  

Białobrzegach jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej 

finansowanym ze środków budżetu państwa. Jest prowadzony przez 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w 

Zamościu na zlecenie Powiatu Zamojskiego (umowa o realizację zadania 

publicznego nr 1/OW/2018 z dnia 27.12.2018 r.)Dom jest ośrodkiem wsparcia 

dziennego typu B dla 25 dorosłych  osób z niepełnosprawnościami 

intelektualnymi zamieszkałych na terenie powiatu zamojskiego. Na podstawie 

porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Zamojskim i Miastem Zamość 

uczestnikami Domu mogą być osoby zamieszkałe na terenie powiatu grodzkiego 

Zamość. 

Na dzień 31.12.2018 r. decyzje kierujące na pobyt w Środowiskowym Domu 

Samopomocy „Krok dalej” w  Białobrzegach miało 26 osób z 

niepełnosprawnością intelektualną, w tym 24 osoby z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi niezdolne do samodzielnej egzystencji. 17 uczestników mieszka na 

terenie powiatu zamojskiego,  9 osób mieszka na terenie Miasta Zamość. 

Uczestnicy Domu korzystają ze wsparcia społecznego w celu podtrzymywania i 
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rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania. 

Uczestnicy są objęci postępowaniem wspierająco – aktywizującym realizowanym 

przez zespół wspierająco-aktywizujący w formie grupowych i indywidualnych 

treningów oraz zajęć terapeutycznych  organizowanych w dni robocze w 

godzinach 8.00-16.00 oraz w zajęciach dodatkowych w dni wolne, 

organizowanych przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym 

„Krok za krokiem” w Zamościu  (trening zamieszkania, indywidualna asysta, 

turnusy niezależnego życia, treningi sportowe). 

Postępowanie wspierająco – aktywizujące   odbywa się poprzez:  

a)treningi grupowe i indywidualne: 

 umiejętności samoobsługi, zaradności życiowej i funkcjonowania w 

codziennym życiu, w tym: trening samodzielnego jedzenia, mycia się, 

ubierania i załatwiania czynności fizjologicznych, trening dbałości o wygląd 

zewnętrzny, zdrowie i bezpieczeństwo, trening higieny osobistej, trening 

kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania 

własnymi środkami finansowymi; 

 umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: 

kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z 

innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w 

urzędach, w instytucjach kultury; 

 umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań 

literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w 

spotkaniach towarzyskich i kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, 

b) terapię zajęciową w pracowniach- 

 gospodarstwa domowego, 

 arteterapii i  pracy twórczej, 

 porządkowej, 

 komputerowo – audiowizualnej i rozwoju komunikacji alternatywnej, 

 ruchu i rehabilitacji. 

c) współpracę z różnymi podmiotami, w tym rodzinami, sąsiadami  i 

społecznością lokalną (spotkania i imprezy integracyjne), udział w życiu 

społeczności lokalnej, przede wszystkim poprzez wydarzenia kulturalne i religijne 

oraz kultywowanie tradycji narodowej i religijnej, 

d) poradnictwo specjalistyczne i wsparcie w zakresie zapewnienia uczestnikom 

dostępu do rehabilitacji i terapii specjalistycznej (terapia ruchowa, poradnictwo 

psychologiczne i socjalne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, komunikacja 

alternatywna,  pielęgnacja w razie potrzeby). 

Wsparcie towarzyszące: 

- 2 posiłki (śniadanie i obiad), 

- dowóz do ośrodka, 

- pomoc rodzinie poprzez odciążenie od całodziennej opieki, 

- pomoc w aktywizacji zawodowej poprzez możliwość skierowania do warsztatu 

terapii zajęciowej. 
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Zakres 

osobowy 

 

 

 

Pracownicy Zespołu Wspierająco-Aktywizującego – ilość etatów 8,60: 

kierownik- 1 osoba w wymiarze 0,6 etatu (umowa o pracę), 

instruktor terapii zajęciowej- 2 osoby w wymiarze 2 etatów (umowa o pracę), 

terapeuta- 5 osób w wymiarze 4 i 0,25 etatu (umowa o pracę), 

opiekun -1 osoba w wymiarze 0,5 etatu (umowa o pracę),  

ratownik medyczny –0,5 etatu (umowa o pracę) stanowisko łączone z opiekunem, 

pracownik socjalny – 0,25 etatu (umowa o pracę), stanowisko łączone z terapeutą, 

psycholog –1 osoba w wymiarze 0,5 etatu (umowa o pracę), 

trener zajęć artystycznych – umowa zlecenia- 12 godz/m-c 

Pracownicy administracyjni- ilość etatów 0,25: 

pracownik administracyjno-księgowo-kadrowy – 1 osoba w wymiarze 0,25 etatu 

(umowa o pracę),  

W dniu 31.12.2018 r. jeden pracownik przebywał na zwolnieniu chorobowym 

Zakres 

finansowy 

 

 

 

 

 

Plan finansowy w 2018 r.                                                                         560 737,50 

Wykonanie planu finansowego w 2018 r.                                                558 436,37 

w tym: 

-wydatki na wynagrodzenia                                                                      416 425,72 

-wydatki rzeczowe                                                                                    142 010,65 

Plan dochodów w 2018 r.                                                                              6000,00 

Wykonanie planu dochodów w 2018 r.                                                      19 433,00 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

w Szczebrzeszynie 

Zakres 

działalności 

Prowadzony hostel posiada 7 miejsc. Mogą w nim przebywać osoby do 3 

miesięcy z możliwością przedłużenia. W 2018 r. z tego rodzaju pomocy 

skorzystało łącznie 10 osób (5 osób dorosłych i 5 dzieci). 

Faktyczny szczegółowy zakres działań Ośrodka: 

 - diagnoza sytuacji kryzysowej i w zależności od rozpoznania podjęcie dalszych 

działań na rzecz osób w kryzysie, celem zapewnienia kompleksowej pomocy;   

 - świadczenie kompleksowych specjalistycznych usług i udzielanie wsparcia 

osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej w celu zapobiegania 

powstawaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji tych osób; 

 - interwencja w nagłych zdarzeniach i przeżyciach traumatycznych; 

 -udzielanie poradnictwa specjalistycznego w tym : psychologicznego, prawnego, 

pedagogicznego, rodzinnego i socjalnego; 

 - prowadzenie hostelu osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych; 

 - prowadzenie grup samopomocowych, terapeutycznych i psychoedukacyjnych; 

 - prowadzenie telefonu zaufania; 

 - współpraca z instytucjami działającymi na rzecz osób potrzebujących pomocy; 

 - działania profilaktyczne poprzez propagowanie wiedzy i umiejętności 

potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi; 

 - opracowanie i realizacja programów terapeutycznych; 

 - pozyskiwanie środków finansowych na działalność Ośrodka; 

 - przeprowadzanie szkoleń w zakresie interwencji kryzysowej; 

 - realizowanie programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie; 

 - prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców, którzy mają trudności 

wychowawcze z dziećmi; 

 - prowadzenie szkoleń i warsztatów dla kadry pomocy społecznej, pedagogów   
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  szkolnych i nauczycieli oraz dla uczniów w szkołach gimnazjalnych i średnich. 

Zakres 

osobowy 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Szczebrzeszynie posiada według struktury 

organizacyjnej 5,5 etatu: 

1) kierownik - 1 etat 

2) psychologowie - 1,25 etatu 

3) radca prawny - 0,25 etatu 

4) pedagog – 1 etat 

5) pracownik socjalny- 0,5 etatu 

6) specjalista pracy z rodziną – 0,25 etatu 

7) stanowisko głównej księgowej 0,25 etatu 

8) sprzątaczka 0,25 etatu 

9) konserwator 0,75 etatu 

Zakres 

finansowy 

Plan wydatków na 2018 rok  wynosił 415.608,00 wykonano  408.442,90 

Na wynagrodzenia pracowników wydano 227.944,32 (w tym  trzy nagrody 

jubileuszowe 9.388,20, na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wydano 

53.603,38) 

Wydatki osobowe                                                                                         1.176,47 

Wydatki bezosobowe                                                                                 61.403,50 

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                 5.928,00 

Bieżące wydatki rzeczowe                                                                         58.387,23 

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                        6.712,19 

Wynagrodzenia  bezosobowe                                                                       2.880,00 

Badania rekrutacyjne kandydatów do programu oraz prowadzenie zajęć  

korekcyjno- edukacyjnych                                                                           2.880,00 

wydatki rzeczowe                                                                                         9.512,19 

 

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży 

w Łabuniach 

Zakres 

działalności 

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży zapewnia całodobowy, 

okresowy pobyt matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, a 

także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym opiekę nad 

dziećmi, które znalazły się w sytuacji kryzysowej. Przeznaczony jest również dla 

dziewcząt niepełnoletnich w ciąży oraz w okresie okołoporodowym. 

Dom zapewnia 30 miejsc, w 2018 r. przebywało w nim 3 osoby. 

Do podstawowych zadań domu w szczególności należy: 

 - zapewnienie schronienia i wsparcia; 

 - specjalistyczna pomoc w formie opieki terapeutycznej, psychologicznej, 

pedagogicznej, wychowawczej, pielęgniarskiej; 

 - pomoc w wychowaniu i opiece nad dziećmi; 

 - realizację zadań z zgodnie z Programem „Za życiem”. 

Zakres 

osobowy 

Zatrudnienie w poszczególnych działach: 

1) dyrektor - 1 etat 

Dział opiekuńczo -  wspomagający - 7,5 etatu: 

1) wychowawca - 4 etaty 

2) pracownik socjalny - 1 etat 

3) psycholog - 0,5 etatu 

4) terapeuta - 1 etat 
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5) pielęgniarka - 1 etat 

Dział administracyjno – gospodarczy - 3 etaty: 

1) główny księgowy - 1 etat 

2) referent ds. księgowości - 1 etat 

3) intendent - 0,5 etatu 

4) kucharka- 0,5 etatu 

Łącznie: 11,5 etatu        

Zakres 

finansowy 

Wynagrodzenia i pochodne                                                                     233.027,00 

 - wynagrodzenia                                                                                     195.000,00 

w tym: 

 - nagrody jubileuszowe                                                                              9.941,12 

 - ekwiwalent za urlop                                                                                 1.516,68 

 - składki ZUS                                                                                           32.000,00 

 - odpis ZFŚS                                                                                              6.027,00 

Wydatki rzeczowe                                                                                     55.226,01 

Realizacja zadania p.n. "Utworzenie i wyposażenie domu dla matek z 

małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Łabuniach" na kwotę 72.405,65 z czego 

dotacja Wojewody Lubelskiego - 36.202,82 

Środki własne                                                                                            36.202,83 

Dochody                                                                                                      1.425,00 

- odpłatność z tyt. pobytu mieszkanki Domu 

Koszt utrzymania na 2018 r.                                                                        2.850,00 

 

Dom Dziecka Nr 1 

w Zwierzyńcu 

Zakres 

działalności 

Dom Dziecka Nr 1 w Zwierzyńcu jest jednostką organizacyjną Powiatu 

Zamojskiego. Zapewnia dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą przebywać 

w domu rodzinnym, całodobową opiekę i wychowanie. 

W 2018 r. w placówce przebywało 16 wychowanków w wieku od 4-24 lat, 

w tym 2 z powiatu zamojskiego. W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. 

przyjęliśmy 6 wychowanków. Placówkę opuściło 9 wychowanków, w tym: 

 - 4 osoby usamodzielniły się, 

 - 2 dzieci zostało umieszczonych w rodzinie zastępczej, 

 - 3 wychowanków powróciło do domu rodzinnego. 

Do Ośrodka Adopcyjnego Filia Zamość zostało zgłoszonych 2 wychowanków  

  (rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej). 

Do zadań Domu Dziecka należy: 

 - zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania; 

 - zaspokojenie ich podstawowych potrzeb emocjonalnych, rozwojowych, 

  zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych; 

 - współpraca z rodziną dziecka oraz podejmowanie działań mających na celu 

powrót dziecka do domu rodzinnego lub umieszczenie w innej formie pieczy 

zastępczej; 

 - przygotowanie wychowanków do efektywnego usamodzielnienia się i 

opuszczenia placówki; 

 - zapewnienie kształcenia w szkołach różnego typu; 

 - objęcie dziecka działaniami terapeutycznymi; 

 - zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych. 
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Zakres 

osobowy 

W 2018 r. w Domu Dziecka Nr 1 były zatrudnione 22 osoby na 18,55 etatu. 

Faktycznie pracę świadczyło 19 osób na 17,05 etatu na następujących 

stanowiskach: 

 1) dyrektor – 1 etat, 

 2) główny księgowy – 0,8 etatu, 

 3) referent do spraw ekonomicznych – 1 etat, 

 4) magazynier – 1 etat, 

 5) wychowawca – 7 etatów, 

 6) pedagog – 1 etat, 

 7) pracownik socjalny – 1 etat, 

 8) sprzątaczka – 1 etat, 

 9) kucharka – 1,25 etatu, 

10) konserwator – 1,5 etatu, 

11) praczka – 0, 5 etatu. 

 

3 osoby miały nieobecność usprawiedliwioną: 

 - 1 osoba zatrudniona na 0,75 etatu na stanowisku psychologa, przebywająca na 

urlopie wychowawczym; 

 - 1 osoba zatrudniona na zastępstwo na 0,25 etatu na stanowisko psychologa, 

przebywająca na urlopie macierzyńskim; 

 - 1 osoba zatrudniona na 0,5 etatu na stanowisko praczka, przebywająca na 

urlopie bezpłatnym. 

Zakres 

finansowy 

Plan dochodów budżetowych na rok 2018 wynosił 17.100,00 został zrealizowany 

w 126,89 %. 

Wykonane dochody budżetowe osiągnęły kwotę 21.697,71 

Należności z tytułu nieuregulowanych dochodów budżetowych w 2018 r. nie 

wystąpiły. 

Plan wydatków budżetowych placówki na 2018 rok wynosił 1.702.832,00 

Wydatki zrealizowane zamknęły się kwotą 1.483.748,84 tj. w  87,13 %. 

 

 

 

Dom Dziecka Nr 2 

w Zwierzyńcu 

Zakres 

działalności 

Dom jest całodobową placówką opiekuńczo – wychowawczą typu 

socjalizacyjnego, koedukacyjną przeznaczoną dla dzieci pozbawionych opieki i 

wychowania przez rodziców. Dom zapewnia dzieciom opiekę i wychowanie, 

zaspokaja potrzeby emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i 

religijne, kierując się dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw. Działania 

skierowane są na wspieranie rozwoju dziecka, jego edukacji i rozwoju 

zainteresowań. Realizując swoje zadania Dom współpracuje z rodzicami 

wychowanków, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy 

społecznej, szkołami, sądami rodzinnymi i innymi instytucjami wspierającymi 

dziecko i rodzinę. Prowadzone są działania w kierunku współpracy z rodziną i 

powrotu dziecka do rodziny biologicznej, lub wobec brak takich możliwości 

umieszczenia w rodzinie adopcyjnej lub zastępczej. 
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Zakres 

osobowy 

W 2018 r. w Domu Dziecka Nr 2 było zatrudnionych 21 osób na 15 etatach. 

Faktyczny szczegółowy zakres osobowy: 

 1) dyrektor - 1 etat, 

 2) główna księgowa - 1 etat, 

 3) referent do spraw księgowości - 1 etat, 

 4) starszy magazynier - 0,5 etatu, 

 5) wychowawca - 6 etatów (8 osób, w tym 1 osoba na 0,5 etatu- zastępstwo), 

 6) pedagog - 0,75 etatu, 

 7) psycholog - 0,25 etatu, 

 8) pracownik socjalny - 0,5 etatu, 

 9) sprzątaczka - 0,75 etatu, 

10) kucharka - 1,25 etatu (2 osoby), 

11) starszy konserwator - 0,75 etatu, 

12) starszy intendent - 0,75 etatu, 

13) praczka - 0,5 etatu. 

14) wychowawca - 0,75 etatu – (na urlopie macierzyńskim) 

Zakres 

finansowy 

Plan dochodów budżetowych na rok 2018                                                15.210,47 

Plan wydatków budżetowych placówki na 2018 rok                           1.276.919,00 

Wydatki zrealizowane zamknęły się kwotą 1.191.759,46 został zrealizowany w 

93,33 %. 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu. 

Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu został powołany Uchwałą nr V/5/99 

Rady Powiatu Zamojskiego z dnia 26 stycznia 1999r. w sprawie utworzenia 

jednostki organizacyjnej pod nazwą Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu.  

Do zadań Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu należy w szczególności: 

1) pełnienie funkcji inwestora; 

2) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów 

inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych               

z drogą; 

3) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu; 

4) koordynacja robót w pasie drogowym; 

5) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz 

pobieranie opłat i kar pieniężnych; 

6) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów                        

i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom; 

7) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich 

Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;  

8) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów 

inżynierskich oraz przepraw promowych ze szczególnym uwzględnieniem ich 

wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech                      
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i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze 

względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego; 

9) badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego; 

10) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i 

zabezpieczających; 

11) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników; 

12) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów 

inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, 

gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia; 

13) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego; 

14) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz 

krzewów; 

Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu zarządza siecią dróg powiatowych                      

o łącznej długości 766,576 km. Z powyższego tytułu w 2018 roku zostało 

wydanych 161 decyzji na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń 

obcych w pasie drogowym w wyniku których pozyskano 19 637,76 zł. 

Natomiast od początku funkcjonowania Zarządu Dróg pozyskano 82 471,00 zł 

w związku z w/w czynnościami.  

Wartość  robót budowlanych  wykonanych na drogach powiatowych w 2018 

roku wyniosła 39 104 194,00 zł w tym środki własne – 18 761 454,00zł                            

a pozyskane środki zewnętrzne – 20 342 740,00 zł. 

W ramach w/w środków przebudowano 20,328 km dróg, 1 szt. mostu, 

rozpoczęto przebudowę 30,584 km dróg w ramach środków z UE oraz 

wyremontowano nawierzchnię dróg o długości 42,701 km  wg wykazu: 

Lp. RODZAJ ROBÓT / ELEMENT JEDN. Ilość robót 
  

1. 2. 3. 4. 

Wydatki na infrastrukturę drogową     

I WYDATKI STAROSTWA POWIATOWEGO     

1. Zadania inwestycyjne     

1.1 

Przebudowa drogi powiatowej nr 3247L dr. kr. 17 - Pniówek - 

Suchowola - Maciejówka w ramach RPO WL 2014-2020 mb 19 205 
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1.2 

Przebudowa dróg powiatowych nr 3275L Kotlice - Zubowice 

i nr 3276L Horyszów - Kotlice w ramach "Programu 

Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 

2014 - 2020  mb 11 379 

II WYDATKI ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH     

A. Remonty odcinków dróg mb 42 701 

1.1 

dr. nr 3258L Rachodoszcze – Majdan Ruszowski gmina 

Adamów mb 930 

1.2 dr. nr 3253L Adamów - Bliżów - Guciów          gm. Adamów mb 300 

1.3 dr. nr 3259L Suchowola - Majdan Ruszowski  gm. Adamów mb 460 

1.4 dr. nr 3255L Szewnia - Wólka Wieprzecka  gm. Adamów mb 460 

1.5 

dr. nr 3280L Komarów Osada – Karolówka gmina Komarów - 

Osada mb 106 

1.6 

dr. nr 3274L Miączyn - Niewirków - Dub gm. Komarów-

Osada mb 300 

1.7 

dr. nr 3267L Komarów Osada - Księżostany - Majdan 

Krynicki gmina Komarów - Osada mb 425 

1.8 

dr. nr 3270L Łabuńki - Barchaczów - Antoniówka - Zubowice 

gmina Komarów - Osada mb 300 

1.9 

dr. nr 3265L Boża Wola - Namule - Majdan Krynicki - 

Janówka gmina Komarów - Osada mb 100 

1.10 dr. nr 3279L Śniatycze - Dub gmina Komarów - Osada mb 100 

1.11 dr. Nr 3240L Świdniki - Żuków - Rozdoły gm. Miączyn mb 300 

1.12 dr. nr 3237L Grabowiec Góra - Horyszów   gm. Miączyn mb 100 

1.13 dr.nr 3271L Jarosławiec - Cześniki - Kotlice gm. Miączyn mb 200 

1.14 

dr. nr 3236L Mołodiatycze - Gdeszyn - Kol. Horyszów gm. 

Miączyn mb 327 
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1.15 dr. nr 3274L Miączyn - Niewirków - Dub gm. Miączyn mb 200 

1.16 dr. nr 3277L Hostynne - Koniuchy   gm. Miączyn mb 700 

1.17 dr. nr 3286L dr. woj.843 - Sitno - Miączyn   gm. Miączyn mb 160 

1.18 

dr. nr 2910L Frampol - Radzięcin - Komodzianka - Latyczyn  

gm.  Radecznica mb 440 

1.19 dr. nr 3208L Zaburze - Dzielce  gm. Radecznica mb 250 

1.20 dr. nr 3202L Uście - Źrebce - Sułów  gm. Radecznica mb 300 

1.21 dr. nr 2915L Czarnystok – Trzęsiny gmina Radecznica mb 400 

1.22 

dr. nr 2919L Gorajec - Tereszpol Zaorenda-Górecko St. 

Tarnowola  gmina Radecznica mb 1 500 

1.23 

dr. nr 2902L Gródki - Zaporze - Czarnięcin  gmina 

Radecznica  m. Podlesie mb 530 

1.24 dr. Nr 3216L Złojec - Wielącza gm. Szczebrzeszyn mb 100 

1.25 dr. nr 3210L Szczebrzeszyn - Topólcza gm. Szczebrzeszyn mb 1 400 

1.26 dr. Nr 3145L Tarzymiechy - Białobrzegi gm. Zamość mb 200 

1.27 

dr. nr 3214L Zawada - Kąty Pierwsze - Kąty Drugie gm. 

Zamość mb 100 

1.28 dr. Nr 3257L Pniówek - Wierzbie gmina Zamość mb 150 

1.29 

dr. nr 3215L Zawada - dojazd do do st. Kol. Zawada gm. 

Zamość mb 150 

1.30 dr. nr 3217L Białobrzegi - Siedliska - Płoskie gm. Zamość mb 1 900 

1.31 

dr. nr 3107L Równianki - Rudnik - Maszów - Staw 

Noakowski gm. Nielisz mb 200 

1.32 

dr. nr 3203L Nielisz - Gruszka Duża - Tworyczów  gm.  

Nielisz mb 500 
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1.33 

dr. nr 3142L Wirkowice - Ujazdów - Staw Noakowski gm. 

Nielisz mb 350 

1.34 

dr. nr 3205L Nielisz – Michalów - Szczebrzeszyn gmina 

Nielisz mb 205 

1.35 dr. nr 3144L Tarzymiechy - Wólka Nieliska gmina Nielisz mb 100 

1.36 

dr. Nr 3145L Tarzymiechy – Stary Zamość - Białobrzegi 

gmina Nielisz m. Wólka Złojecka mb 200 

1.37 

dr. nr 3144L Tarzymiechy - Wólka Nieliska gm. Nielisz - 

ułożenie płyt betonowych mb 252 

1.38 

dr. nr 3263L Majdan Wielki - Majdan Mały - Pańków gm. 

Krasnobród mb 310 

1.39 dr. nr 2949L Krasnobród - Długi Kąt gm. Krasnobród mb 1 230 

1.40 dr. nr 3261L ul. Lelewela gm. Krasnobród mb 145 

1.41 dr. nr 3262L ul. N.M.P.  gm. Krasnobród mb 1 270 

1.42 

dr. nr 3264L Krasnobród - Grabnik - Suchowola  gm. 

Krasnobród mb 2 444 

1.43 dr. nr 3206L Źrebce - Michalów  gm  Sułów mb 564 

1.44 dr. nr 3202L Uście - Źrebce - Sułów  gm. Sułów mb 100 

1.45 

dr. nr 3201L Radecznica - Sułowiec - dr. woj.848  gmina 

Sułów mb 250 

1.46 

dr. nr 3204L Grobla - Kulików - Deszkowice - dr. pow. 

3206L  gmina Sułów mb 700 

1.47 dr. nr 2904L Chłaniów - Zabłocie - Tworyczów  gmina Sułów mb 700 

1.48 dr. Nr 3246L Sitno – Łabuńki gmina Sitno mb 200 

1.49 dr.nr 3271L Jarosławiec - Cześniki - Kotlice gm. Sitno mb 700 

1.50 

dr. nr 3241L Wolica Uchańska - Majdan Żukowski - Sitno 

gm. Sitno mb 200 

1.51 dr. Nr 3272LKarp - Cześniki gm. Sitno mb 490 

1.52 dr. nr 3286L dr. woj. 843 - Sitno - Miączyn   gm. Sitno  mb 795 
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1.53 dr. Nr 3245L Horyszów - Karp gm. Sitno mb 200 

1.54 

dr. nr 3240L Świdniki - Żuków - Żuków Łagodziński - 

Rozdoły gm. Sitno mb 100 

1.55 dr. 3269LCześniki - Łabunie gm. Łabunie mb 775 

1.56 

dr. 3270L Łabuńki - Barchaczów - Antoniówka - Zubowice 

gm. Łabunie mb 500 

1.57 

dr. 3258L Łabunie Ref. - Majdan Ruszowski - Rachodoszcze 

gm. Łabunie mb 400 

1.58 

dr. 3257L Pniówek - Ruszów - Wierzbie - Łabunie gm. 

Łabunie mb 300 

1.59 dr. nr 3231L Tuczępy - Szczelatyn gm. Grabowiec mb 500 

1.60 

dr. Nr 3232L Czechówka – Hołużne – Ornatowice gmina 

Grabowiec mb 400 

1.61 

dr. nr 1839L dr. Woj.844 - Wojsławice - Tuczępy - 

Grabowiec gm. Grabowiec mb 1 000 

1.62 

dr. nr 3230L Skierbieszów - Grabowiec - Hrubieszów gm. 

Grabowiec mb 200 

1.63 

dr. nr 3242L Hajowniki - Łaziska - Dębowiec  gm. 

Skierbieszów mb 600 

1.64 

dr. nr 3150L Kraśniczyn - Anielpol - Wiszenki - Kalinówka  

gm. Skierbieszów mb 200 

1.65 dr. nr 3228L Skierbieszów - Tuczępy gm. Skierbieszów mb 700 

1.66 

dr. nr 3147L Wólka Orłowska – Skierbieszów gmina 

Skierbieszów mb 200 

1.67 dr. Nr 3227L Sulmice - Zawoda gmina Skierbieszów mb 100 

1.68 

dr. nr 2951L Zwierzyniec – Józefów Roztoczański Gmina 

Zwierzyniec mb 1 078 

1.69 dr. nr 3209L Topólcza - Kawęczynek gmina Zwierzyniec mb 900 

1.70 dr. nr 2947L ul. Szkolna gm. Zwierzyniec mb 308 
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1.71 dr. nr 3251L Zwierzyniec – Obrocz Gmina Zwierzyniec  mb 1 100 

1.72 

dr. Nr 3221L Stary Zamość-Podstary Zamość gmina Stary 

Zamość mb 200 

1.73 

dr. nr 3145L Tarzymiechy – Stary Zamość - Białobrzegi  

gmina Stary Zamość mb 675 

1.74 

dr. nr 3224L od dr. Nr 17 Udrycze - Kol. Dębowiec  gm. Stary 

Zamość mb 150 

1.75 

dr. nr 3222L Stary Zamość - Wierzba - Majdan Sitaniecki  

gm. Stary Zamość mb 500 

1.76 

dr. nr 3219L Chomęciska Małe - Chomęciska Duże - Sitaniec 

Poduchowny gm. St. Zamość mb 300 

1.77 

remont drogi powiatowej nr 3252L w m. Hutki (Usuwanie 

skutków klęsk żywiołowych)  mb 1 482 

1.78 

remont drogi powiatowej nr 3233L w m. Ornatowice, 

Grabowczyk, Grabowiec (Usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych)  mb 5 040 

B. Zakup  kostki m2 1 156 

C. Bieżące utrzymanie dróg i mostów     

1. Remonty cząstkowe dróg na terenie całego powiatu w tym: Mg 2 344 

1.1 masą mineralno - asfaltową na gorąco Mg 1 144 

1.2 emulsją asfaltową i grysami do 3,0 cm Mg 1 200 

2. 

Remont nawierzchni nad przepustami w ciągu dr. nr 

3200L, 3201L, 3202L Gmina Radecznica szt.  3 

3. Roboty związane z utrzymaniem pasa drogowego     

3.1 poziome oznakowanie dróg m2 1 368 

3.2 koszenie poboczy m2 183 657 

3.3 renowacja rowów m 860 

3.4 oczyszczenie przepustu szt 1 

3.5 wycinka odrostów i samosiewów  ha 1,2 

4. Utrzymanie drzewostanu     

5. Zimowe utrzymanie dróg  km 688 

6. Prace geodezyjne     
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7. Bieżące utrzymanie mostów   50 

D. Inwestycje drogowe     

1.  

Budowa, przebudowa dróg, mostów                           i 

przepustów     

1.1 

Przebudowa drogi powiatowej nr 3248L Płoskie - Żdanów - 

Pniówek na odcinku Żdanów - Pniówek mb 650 

1.2 

Przebudowa drogi powiatowej nr 3237L Grabowiec Góra - 

Horyszów w m. Horyszów mb 110 

1.3 

Przebudowa drogi powiatowej nr 3227L Sulmice - Zawoda w 

m. Zawoda mb 214 

1.4 

Modernizacja drogi powiatowej nr 3228L Skierbieszów - 

Tuczępy w m. Majdan Tuczępski mb 415 

1.5 

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3213L w m. 

Bodaczów gm. Szczebrzeszyn mb 280 

1.6 

Przebudowa mostu w miejscowości Kitów w ciągu drogi 

powiatowej nr 3203L Nielisz - Gruszka - Tworyczów w km 

8+353 wraz z dojazdami na terenie gminy Sułów szt. 1 

1.7 

Przebudowa drogi powiatowej nr 3230L Skierbieszów - 

Grabowiec - Hrubieszów na odcinku Skierbieszów - 

Grabowiec - etap I w ramach "Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020" mb 7 000 

1.8 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3207L Rozłopy - 

Szperówka w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i 

Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019" mb 4 978 

1.9 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3220L Stary Zamość - 

Krzak w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 

Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019" mb 6 961 

1.10 Budowa i przebudowa chodników przy drogach powiatowych m2 16 164 

2.  

Opracowanie dokumentacji projektowych                  i 

podziałowych     

2.1 

budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3213L w m. 

Bodaczów gm. Szczebrzeszyn mb 541 

2.2 

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 

powiatowej Nr 2949L Krasnobród - Długi Kąt szt. 1 
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2.3 

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 

powiatowej Nr 3212L Brody Małe - Zawada w m. Brody 

Małe, Brody Duże i Kol. Niedzieliska mb 5 849 

2.4 

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg 

powiatowych Nr 3241L Wolica Uchańska - Majdan Żukowski  

- Sitno w m. Rozdoły, Janówka, Kol. Sitno i Nr 3244L Czołki 

- Kornelówka - dr. pow. 3241L w m. Czołki, Kornelówka, 

Kol. Sitno mb 11 830 

 

Ponadto siłami własnymi ZDP wykonano następujące roboty: 

L

p 
                    RODZAJ ROBÓT Jedn. 

Ilość 

wykonana 

Wykorzystany sprzęt 

do wykonania robót 

1 2 3 4 5 

1 
Remont cząstkowy nawierzchni masą na 

zimno 
Mg 99,44 

samochód dostawczy z 

przycz. do transportu, 

piła do cięcia 

nawierzchni, 

zagęszczarka płytowa 

2 

Remont przełomów odsiewem kamienia 

wapiennego, destruktem, kruszywem o 

frakcji 0/31,5 

m
3
 61,8 

samochód ciężarowy 

Star, 

piła do cięcia 

nawierzchni, 

zagęszczarka płytowa 

3 
Mechaniczna ścinka poboczy z 

wywozem 

m
2
    22 987,00     

równiarka, 

ładowarka,  

m
3
      3 085,00     

samochód ciężarowy 

DAF 

4 Renowacja i kopanie rowów m
3
      4 189,30     

koparko-ładowarka, 

samochód ciężarowy 

Star, 

samochód ciężarowy 

DAF  

5 

Wymiana i ustawianie znaków 

drogowych, wymiana tablic, 

drogowskazów  

szt 161 
samochód dostawczy z 

przycz. do transp. 

6 
Oczyszczenie jezdni z namuleń z 

wywozem 

m
2
 24 020,0  

równiarka,  

ładowarka, 

m
3
 2 212,0 

sam. ciężarowy DAF i 

Star  

7 Oczyszczenie zamulonych przepustów szt. 4 

samochód dostawczy, 

koparko-ładowarka,  

sam. cięż. DAF 

8 Oczyszczenie mostów szt. 42 samochód dostawczy 
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9 Profilowanie poboczy  m
2
 382,0 równiarka 

10 Kopanie sączków w poboczu drogi szt. 442 
samochód dostawczy, 

równiarka 

11 Profilowanie dróg gruntowych m
2
 108 089,0  równiarka 

12 

Utwardzenie dróg gruntowych odsiewem 

kamienia wapiennego i żużlem 

(dostarczonych przez Cukrownie) 

m
2
      7 338,00     

samochód ciężarowy 

DAF, równiarka 

13 

Utwardzenie dróg gruntowych 

destruktem, materiałem kamiennym, 

kruszywem i płytami 

m
2
      1 642,00     samochód ciężarowy 

DAF, równiarka 

14 

Uzupełnienie korpusu drogi kruszywem, 

gruzem betonowym z dodatkiem 

cementu, destruktem, żużlem,odsiewem 

kamiennym z dod. cementu  

m
3
 205,6 

samochód cięzarowy 

Star samochód 

ciężarowy DAF 

zagęszczarka 

15 
Koszenie traw i chwastów z poboczy 

drogi 
ha 231,775 

kosiarka rotacyjna i 

bijakowa na ciągniku, 

kosa spalinowa STIHL 

16 Prześwietlanie korony  drzew  szt. 1810 

piła spalinowa do 

drewna  

podkrzesywarka STIHL 

17 Usuwanie odrostów ha 6,01 

podkrzesywarka STIHL 

samochód dostawczy 

STIHL, rębak z 

ciągnikiem 

18 
Ustawianie i rozbiórka zasłon 

przeciwśnieżnych 
mb      8 067,00     

świder na ciągniku, 

samochód ciężarowy 

star 200 

19 
Zimowe utrzymanie (samochód star + 

piaskarka + pług)  
godz. 77,2 

samochód ciężarowy 

star 266 

20 
Zimowe utrzymanie (samochód DAF + 

piaskarka + pług)  
godz. 393,33 

samochód ciężarowy 

DAF 

21 Zimowe utrzymanie (równiarka)  godz. 58 równiarka 

22 

Zimowe utrzymanie (koparko - 

ładowarka)  
godz. 45,55 koparko-ładowarka 

23 
Wymiana i ustawienie barier ochronnych mb 28 

koparko-ładowarka, 

samochód ciężarowy 

 

 

Inne zadania – nieodpłatna pomoc prawna. 

 

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - prowadzenie punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w 2018 roku. 
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Na mocy Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej  

od 1 stycznia 2016r.  w powiecie zamojskim działają 4 punkty nieodpłatnej 

pomocy prawnej, w których pomoc prawną otrzymują mieszkańcy powiatu. 

Punkty mieszczą się w budynku Starostwa Powiatowego w Zamościu, przy                      

ul. Przemysłowej 4. 

1 punkt prowadzony jest przez adwokatów, 1 przez radców prawnych, a 2 

punkty w 2018r. prowadziła Fundacja Togatus Pro Bono, ul. Warmińska 7/1, 

10-544 Olsztyn. Dyżury w punktach odbywają się zgodnie z poniższym 

harmonogramem: 

I punkt prowadzony przez adwokatów: I piętro, pokój 118; 

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7:30 – 11:30; wtorek 8:00 - 12:00; 

II punkt prowadzony przez radców prawnych: I piętro, pokój 118; 

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek 11:30 – 15:30; wtorek 12:00 - 16:00; 

III, IV punkt prowadzony przez organizację pożytku publicznego: I piętro, pokój 

124, gdzie nieodpłatna pomoc prawna w 2018r. świadczona była przez 

adwokata oraz radców prawnych. 

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7:30 – 15:30; wtorek 8:00 - 16:00. 

Łącznie we wszystkich punktach w 2018 roku udzielono 467 porad prawnych. 

W roku 2018 dotacja przyznana dla Powiatu na realizację zadań z tytułu 

nieodpłatnej pomocy prawnej wyniosła 250 416 zł, z tego na prowadzenie 

punktów przez organizację pozarządową Powiat przekazał dotację w wysokości 

121 452 zł. 

Osoby uprawnione otrzymały wsparcie prawne w rozwiązywaniu problemów 

natury prawnej w zakresie prawa rodzinnego, ubezpieczeń społecznych  

i świadczeń socjalnych, zatrudnienia, własności, spraw mieszkaniowych, 

spadkowych, finansowych i karnych. 

 

W związku z realizacją zadania podejmowane były działania promocyjno-

edukacyjne, przez co zostały osiągnięte cele takie jak: 

 zwiększenie dostępu do pomocy prawnej;    

 podniesienie poziomu świadomości prawnej, wzrost wiedzy o prawach  

i obowiązkach, a w związku z tym wzrost świadomości i kultury prawnej 

mieszkańców oraz aktywności w dochodzeniu swoich praw; 

 przekazanie treści edukacyjnych, także dzięki prowadzonym stronom 

internetowym, rozpowszechnianiu plakatów informacyjnych, broszur, 
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biuletynów, poprzez prowadzenie konwersacji w szkołach i ośrodkach 

pomocy społecznej. 

 

VII. OCHRONA ZDROWIA 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie. 

 

SP ZOZ jest szpitalem o podstawowym systemie zabezpieczenia, który 

świadczy usługi dla mieszkańców powiatu zamojskiego. W strukturze 

organizacyjnej wydzielone są dwie jednostki szpital i przychodnia.                           

W szpitalu funkcjonują; izba przyjęć, oddział chorób wewnętrznych – 29 łóżek, 

oddział chirurgii ogólnej – 18 łóżek, oddział ginekologiczny – 11 łóżek i blok 

operacyjny.   

  W przychodni znajdują się poradnie: podstawowej opieki zdrowotnej,                 

w tym lekarz POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ, pielęgniarki szkolne, 

transport sanitarny, a także poradnia specjalistycznej opieki ambulatoryjnej,                      

w tym chirurgii ogólnej, neurologiczna, okulistyczna, urazowo-ortopedyczna, 

otolaryngologiczna, położniczo-ginekologiczna i rehabilitacyjna. Przychodnia 

oferuje ponadto usługi fizjoterapii ambulatoryjnej. Zakład posiada również 

pracownie: ultrasonografii, rentgenodiagnostyki, endoskopii a także 

sterylizatornię oraz aptekę szpitalną. Zakład udziela ponadto świadczeń nocnej                              

i świątecznej opieki zdrowotnej dla prawie 46 000 mieszkańców okolicznych 

gmin tj. Szczebrzeszyn, Zwierzyniec, Radecznica, Sułów, Nielisz, Krasnobród, 

Adamów.  

W analizowanym okresie hospitalizowano 1 616 pacjentów przez 10 926 

osobodni. Średni pobyt wyniósł 6,76 dnia. Średnie wykorzystanie łóżka 

wyniosło 51,61%, O. wewnętrzny 67,11%, O. Chirurgiczny 31,95%,                               

O. Ginekologiczny 42,91%. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Szczebrzeszynie zatrudnia 107 osób na pełnym etacie,  

oraz inne umowy o pracę 53 osoby. 

 

Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka  

w Krasnobrodzie  

  

  W skład Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. 

Janusza Korczaka w Krasnobrodzie wchodzą: sanatorium uzdrowiskowe, zakład 

rehabilitacji, zakład przyrodoleczniczy i przychodnia uzdrowiskowa.  
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Rodzaj udzielonych świadczeń w SP Sanatorium:   

1. Leczenie uzdrowiskowe w zakresie:  

a. uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dzieci,  

b. uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych,  

c. uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku 7 do 18 lat, 

d. uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych,  

e. uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 3 do 6 lat pod opieką 

dorosłych 

2. Rehabilitacja lecznicza w zakresie:  

a. rehabilitacja ambulatoryjna dzieci,  

b. rehabilitacja ambulatoryjna dorosłych.   

Formy leczenia uzdrowiskowego na podstawie wniosku zatwierdzonego przez 

Fundusz,  

w zależności od rodzaju leczenia za 2018 rok wynosi:  

uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych – 839 osób,  

uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci – 829 osób,  

opieka – 47 osób,  

uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci z opieką – 100 osób,  

opieka – 61 osób,  

ambulatoryjne leczenie uzdrowiskowe -144 osoby turnusy rehabilitacyjne – 42 

osoby i 31 opieki  

pobyty prywatne -73 osoby.  

  Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych obejmuje: choroby ortopedyczno-

urazowe, choroby układu nerwowego z uwzględnieniem mózgowego porażenia 

dziecięcego oraz schorzeń neurologicznych o zbliżonym obrazie klinicznym, 

choroby reumatologiczne, choroby górnych dróg oddechowych, choroby 

dolnych dróg oddechowych oraz otyłość.    

Sanatorium zatrudnia razem 70 osób na pełnym etacie, oraz inne umowy o pracę  

9 osób.  

 

VIII. OŚWIATA I WYCHOWANIE 
 

 

Zespół Szkół Nr 2 im. dr Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie to szkoła 

ciągle rozwijająca się, otwarta na zmiany. W skład Zespołu Szkół                                  

w Szczebrzeszynie wchodzą: Technikum, Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych, Branżowa Szkoła I Stopnia oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe. 
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Szkoła kształci 130 uczniów, zatrudnia 23 nauczycieli, 3 pracowników 

administracji oraz 9 pracowników obsługi.  

Uczniowie szkoły z sukcesem biorą udział w wielu programach, projektach, 

konkursach i akcjach zarówno na szczeblu lokalnym, wojewódzkim jak                           

i  ogólnopolskim. Do największych osiągnięć uczniów należy zaliczyć 

uzyskiwanie wysokich wyników w nauce, z których najwyższe są nagradzane 

stypendium Prezesa Rady Ministrów. 

Młodzież bierze udział w licznych konkursach szkolnych oraz organizowanych 

przez inne instytucje i uczelnie. 

Mając na uwadze wszechstronny rozwój uczniów, szkoła współpracuje                         

z uczelniami wyższymi takimi jak: Politechnika Lubelska – Wydział 

Mechaniczny, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 

im. Szymona Szymonowica w Zamościu oraz przedsiębiorstwami w kraju i za 

granicą w ramach projektów unijnych Leonardo da Vinci, ERASMUS+ oraz     

PO WER. 

Uczniowie szkoły odbywają praktyki i staże zawodowe zgodnie z ideą 

europejskich programów edukacyjnych. W 2018r. dziewiętnastu uczniów 

odbyło 3-tygodniowe praktyki w Hiszpanii. Szkoła od czerwca 2017r. do 

sierpnia 2018r.  realizowała projekt ,,Nowoczesna edukacja zawodowa” . 

Pracownie szkolne przy wykorzystaniu funduszy unijnych są remontowane                      

i doposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne. 

 

Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego                         

w Zwierzyńcu mieści się w budynkach dawnych biur Ordynacji Zamoyskich. 

Szkoła kształci 95 uczniów, zatrudnia 25 nauczycieli oraz 14 pracowników 

administracji i obsługi. 

 W skład Zespołu Szkół wchodzą: Technikum Przemysłu Drzewnego, 

Technikum Ochrony  Środowiska, Szkolne Schronisko Młodzieżowe i Internat. 
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Na bazę dydaktyczną i materialną szkoły składa się kompleks pomieszczeń                              

o różnorodnym przeznaczeniu. Nowoczesne pracownie wyposażone są                           

w najnowsze zestawy multimedialne mieszczą się w gmachu głównym, obok 

mieści się budynek z biblioteką, czytelnią i salą teatralną, a po drugiej stronie 

jest kuchnia i stołówka. Szkoła posiada także internat, salę gimnastyczną                           

z siłownią, pracownię zajęć zawodowych technologii drewna oraz Szkolne 

Schronisko Młodzieżowe. 

Wyjątkowym osiągnięciem Zespołu Szkół w Zwierzyńcu jest kilkuletni udział     

w programie ERASMUS+, w ramach którego w 2018 roku 47 uczniów oraz 

trzech nauczycieli zawodu wyjechało na staże do Niemiec, Hiszpanii i Anglii. 

Za zgodą Ministerstwa Edukacji Narodowej Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony 

Środowiska jako jedyna szkoła w Polsce przeprowadza eksperyment 

pedagogiczny – Matematyka z kalkulatorem graficznym, który stwarza szansę 

obecnym i przyszłym uczniom na kształcenie wykraczające poza standardy 

stosowane obecnie w polskich szkołach. Opiekę nad eksperymentem sprawują 

dwie uczelnie –UMCS w Lublinie i  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. 

Szkoła aktywnie współpracuje z instytucjami funkcjonującymi w lokalnym 

środowisku, takimi jak: UM w Zwierzyńcu, Centrum Kultury i Biblioteką 

Publiczną w Zwierzyńcu, Roztoczańskim Parkiem Narodowym, Nadleśnictwem 

Zwierzyniec, Domami Dziecka w Zwierzyńcu, Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej oraz firmą JOBON. 

Rozwijaniu uzdolnień, zainteresowań i pasji młodego pokolenia służy bogata 

oferta zajęć edukacyjnych, kulturowych i sportowych. Młodzież szkolna osiąga 

sukcesy w różnorodnych konkursach na różnym szczeblu i o różnym zasięgu. 

Od kilku lat reprezentacje drużynowe szkoły biorą udział w organizowanych 

przez Biłgorajską Telewizję Kablową i Fundację Funduszu Lokalnego Ziemi 

Biłgorajskiej Mistrzostwach Debat Oksfordzkich o tytuł Lidera Przyszłości. 

Najlepsi uczniowie szkoły za szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej 

dziedzinie wiedzy otrzymali Stypendium Prezesa Rady Ministrów. 
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 W ostatnim roku przeprowadzono szereg remontów sal i pomieszczeń 

lekcyjnych. 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Zamościu zatrudnia 16 

pracowników pedagogicznych. Świadczy pomoc psychologiczno-pedagogiczną 

dzieciom i młodzieży zamieszkującym i uczęszczającym do szkół na terenie 

Powiatu Zamojskiego ziemskiego, a także rodzicom i nauczycielom. 

Działalność poradni ukierunkowana jest na realizację potrzeb środowiska 

lokalnego. W poradni pracuje zespół pedagogów, psychologów, logopedów                     

i doradców zawodowych, który posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie 

profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Specjalistyczną diagnozą 

i terapia objęci są uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz 

młodzież stojąca przed wyborem zawodu oraz dalszej ścieżki kształcenia. 

Placówka posiada uprawnienia do wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia 

specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnościami, w tym z autyzmem i zespołem 

Aspergera. Poradnia wspiera wychowawczą funkcję rodzin, służy pomocą 

wychowawcom i opiekunom w wypełnianiu ich zadań opiekuńczych                              

i edukacyjnych. Od wielu lat dla rodziców na terenie szkół, organizowane są 

warsztaty edukacyjne ,,Szkoła dla rodziców i wychowawców”, natomiast                       

w poradni rodzice mogą uczestniczyć w grupach wsparcia. 

Placówka współpracuje z przedszkolami i szkołami, przeprowadzając na ich 

terenie warsztaty i prelekcje dla uczniów, rodziców i nauczycieli, jak również 

badania przesiewowe dzieci i młodzieży. Dla pedagogów i nauczycieli 

organizowane są szkolenia oraz systematyczne spotkania w ramach współpracy. 

Przeprowadzane w placówce specjalistyczne diagnozy wymagają stałego 

wzbogacania zasobów o nowe testy diagnostyczne i oryginalne arkusze testowe. 

Do pracy terapeutycznej i warsztatowej niezbędne są liczne pomoce 

dydaktyczne, a dla zapewnienia właściwych warunków i bezpieczeństwa pracy 

prowadzone są prace  remontowe. 
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Od listopada 2017 r. poradnia pełni funkcje wiodącego ośrodka koordynacyjno-

rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu zamojskiego. Jest to 

zadanie wynikające z rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin 

,,Za życiem”. 

Poradnia prowadzi stronę internetowa, na której zamieszczane są aktualne 

informacje o działalności placówki, druki dla rodziców i nauczycieli oraz 

artykuły edukacyjne. 

W 2018r. w poradni zarejestrowanych zostało 1672 dzieci i uczniów, którym 

udzielono bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

W zakresie działalności diagnostycznej przeprowadzono 1964 badania 

diagnostyczne, w tym: 

- psychologicznych – 773, z czego 101 to badania przesiewowe ryzyka 

dysleksji, 

- pedagogicznych – 591, z czego 101 to badania przesiewowe ryzyka dysleksji, 

- 99 diagnoz predyspozycji i uzdolnień pod kątem wyboru szkoły 

ponadgimnazjalnej i zawodu, 

- logopedycznych – 501, z czego 245 były to badania przesiewowe artykulacji. 

Na podstawie przeprowadzonych diagnoz wydano: 

- 306 opinii z badań, w tym 34 opinie o potrzebie wczesnego wspomagania 

rozwoju, 

- 93 orzeczenia, w tym 83 orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego                           

i 10 orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania. 

Na terenie podległych szkół i placówek prowadzone były zajęcia grupowe 

(integracyjne, profilaktyczne oraz rozwijające twórcze myślenie), z których 

skorzystało 1870 uczniów,  

z różnego rodzaju prelekcji, warsztatów i szkoleń skorzystało 70 rodziców oraz  

60 nauczycieli. 
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Ponadto w klasach ósmych szkół podstawowych oraz klasach trzecich 

gimnazjów prowadzono zajęcia aktywizujące do zawodu. Uczestniczyło w nich 

743 uczniów. 

Szkolne Schronisko RYŚ Zwierzyniec w 2018r. przyjęło 1087 osób i udzieliło  

3073 noclegów. 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe Szczebrzeszyn w 2018r. przyjęło 960 osób                        

i udzieliło 2971 noclegów. 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Krasnobrodzie w 2018r. przyjęło 50 

osób i udzieliło 152 noclegów. 

 

IX. KULTURA, OCHRONA ZABYTKÓW I SPORT                                                                                                                   

 

Kultura 

 

Powiat Zamojski sprawuje opiekę nad twórcami, amatorami i kreatorami 

kultury, amatorskim ruchem artystycznym. Tworzy  warunki do kultywowania 

tradycji ludowych i folklorystycznych, wspiera  interesujące  i wartościowe 

wydarzenia. Nagradza i wyróżniania aktywnych twórców i organizatorów. 

Udziela pomocy merytorycznej, organizacyjnej i finansowej poprzez: zakup 

strojów ludowych, instrumentów muzycznych dla zespołów śpiewaczych, 

folklorystycznych, kapel ludowych i orkiestr dętych. 

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w 2018 r. wydatkowano 

381 388,12 zł, z tego: 

1. Wydatki bieżące – 354 388,12 zł 

- dotacje celowe 249 678,76 zł  

- pozostałe wydatki bieżące (łącznie) 104 709,36 zł 

2. Wydatki inwestycyjne – 27 000,00 zł 

Na terenie Powiatu Zamojskiego działają 31 publiczne placówki biblioteczne 

w tym: 15 bibliotek gminnych i miejsko-gminnych oraz 16 filii bibliotecznych, 

współpracujące aktywnie z Książnicą Zamojską, która pełni funkcję 

interdyscyplinarnego ośrodka edukacji, informacji oraz popularyzacji piękna 

literatury. W ramach podpisywanego każdego roku porozumienia, realizuje ona 

na rzecz Powiatu zadania biblioteki powiatowej, ujęte w ustawie o bibliotekach. 
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W 2018 roku Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamojskiego                            

w Zamościu, otrzymała dwie dotację celowe w wysokości 66 000,00 zł oraz 

7 000,00 zł. 

Z przedstawionego sprawozdania wynika, że kwotę 66 000,00 zł Książnica 

wydatkowała na: 

- wynagrodzenie pracownika obsługującego udostępnianie zbiorów dla 

czytelników z terenu powiatu (10 016,58 zł); 

- wynagrodzenie pracownika prowadzącego działalność informacyjno-

biblioteczną (3 117,91 zł); 

- wynagrodzenie instruktora i koszty wyjazdów do bibliotek samorządowych 

(52 865,51 zł). 

Dotacja w wysokości 7 000,00 zł została przekazana na zakup zbiorów 

multimedialnych (filmy, audiobooki, gry planszowe). 

W ramach pomocy finansowej udzielono gminom dotację na łączną kwotę 

15 998,76 zł. Została ona przekazana m.in.: 

- Gmina Skierbieszów 6 000,00 zł (organizacja imprezy kulturalnej pn. „Jarmark 

Świętego Kiliana”); 

- Gmina Grabowiec 2 000,00 zł (zakup zestawu fotograficznego dla studia 

nagrań w Gminnym Ośrodku Kultury w Grabowcu); 

- Gmina Komarów-Osada 7 998,76 zł (zakup instrumentu muzycznego                           

w postaci saksofonu, organizacja uroczystości patriotyczno-religijnej - 98 

rocznica bitwy pod Komarowem, zakup strojów estradowych dla orkiestry 

dętej). 

Dodatkowo Powiat Zamojski stosownie do uregulowań prawnych zawartych                      

w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                         

i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn, zm.) 15 podmiotom przyznał 

dotację na dofinansowanie 16 przedsięwzięć kulturalnych. Do najwyższych 

dotacji należą: 

 Fundacja Sztuki Kreatywna Przestrzeń w Warszawie – 30 000,00 zł; 

 Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca 

„Zamojszczyzna” z Zamościa – 5 000,00 zł; 

 Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Tacy Sami” Błonie – 4 000,00 zł; 

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” z Zamościa – 

4 000,00 zł; 

 Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Promocji i Rozwoju Środowisk 

Lokalnych 28+  z/s w Mokrem – 3 500,00 zł; 

 Stowarzyszenie „Wysokie nad Łabuńką” z/s w Wysokiem – 3 000,00 zł. 
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W 2018 r. Powiat finansował liczne imprezy i przedsięwzięcia kulturalne. 

Wydatkował kwotę w wysokości 18 445,46 zł na wsparcie Kół Gospodyń 

Wiejskich (organizacja imprez, zakup strojów, nagroda finansowa). 

Głównym przedsięwzięciem zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe                       

w Zamościu były dożynki powiatowe, które odbyły się 26 sierpnia 2018 r.                     

w Grabowcu i kosztowały 39 768,62 zł, oraz XIX Zamojskie Dni Folkloru                       

w Zwierzyńcu – festiwal pieśni i przyśpiewek ludowych połączony                                  

z kiermaszem sztuki ludowej za kwotę 7 760,00 zł.  

Powiat Zamojskie stara się wspierać i współdziałać w innych imprezach 

kulturalnych np. festiwal filmu religijnego „Sacrofilm”, konkurs na palmę                            

i pisankę Wielkanocną, festiwal „Stolica Języka Polskiego”, przegląd orkiestr 

dętych w Krasnobrodzie czy „Dzień pieczonego ziemniaka”.  

Działalność kulturalną prowadzą instytucję kultury, w tym domy, centra                        

i ośrodki kultury, regionalne izby pamięci i muzea. Na terenie Powiatu 

funkcjonuje: 

- 11 domów, centrów i ośrodków kultury; 

- ponad 100 zespołów śpiewaczych i KGW; 

- 10 chórów 

- 11 orkiestr dętych; 

- 6 kapel ludowych; 

- 14 twórców ludowych; 

- 13 regionalnych izb pamięci i muzeów. 

 

Ochrona zabytków 

 

Powiat Zamojski posiadał opracowany „Powiatowy program opieki nad 

zabytkami powiatu zamojskiego na lata 2015-2018”. Zgodnie z programem 

prowadzone w 2018 roku były wielokierunkowe działania z zakresu ochrony 

zabytków na terenie powiatu. Część obiektów znajdujących się we władaniu lub 

administracji jednostek powiatowych, jest utrzymywana ze środków 

budżetowych powiatu. Inne obiekty prowadzone przez samorządy gminne, 

osoby prywatne i kościelne są wspierane finansowo zgodnie z przyjętymi 

zasadami (uchwała Rady Powiatu nr XXXI/187/2010 z 20 czerwca 2010 r.         

w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym  do rejestru 

zabytków). W 2018 r. Powiat dofinansował z tego tytułu 10 zadań na kwotę 

95 000,00 zł. Jednostki powiatowe posiadające obiekty zabytkowe jak: Zespół 

Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu, Zespół Szkół Nr 2        

w Szczebrzeszynie, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej               

w Szczebrzeszynie, Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne            
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im. J. Korczaka  w Krasnobrodzie oraz Dom Pomocy Społecznej w Ruskich 

Piaskach. Wydatki inwestycyjne poniesiono jedynie w Sanatorium                      

w Krasnobrodzie w wysokości 59 500,00 zł na remont w budynku głównym 

oraz SP ZOZ w Szczebrzeszynie na kwotę 80 000,00 zł, pozostałe prace 

zabezpieczające substancję zabytkową wykonano w ramach środków bieżących. 

Główne prace inwestycyjno-remontowe wykonano w latach wcześniejszych.     

W roku bieżącym zaplanowano 500 000,00 zł na remont dachu ZSDiOŚ             

w Zwierzyńcu.  

Wszystkie obiekty zabytkowe były ubezpieczone od następstw zdarzeń 

powodujących zniszczenie lub uszkodzenie mienia poprzez objęcie 

ubezpieczeniem od wszelkich ryzyk w firmie InterRisk. Zgodnie z prawem 

budowlanym zarządcy nieruchomości prowadzą książki obiektów budowlanych 

w których prowadzone są zapisy dokonywanych przeglądów rocznych, 

elementów budynków, instalacji narażonych na szkodliwe wpływy 

atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas 

użytkowania (instalacji gazowej, przewodów kominowych, dymowych, 

spalinowych, wentylacyjnych oraz przeglądów pięcioletnich i wykonywanie 

zaleceń pokontrolnych). 

 

Sport 

 

Samorząd powiatowy aktywnie współuczestniczy w działaniach służących 

upowszechnianiu sportu i promowaniu aktywności fizycznej.  

Najpopularniejszymi imprezami, zorganizowanymi dla mieszkańców Powiatu 

Zamojskiego w 2018 r. były m.in.: 

- Powiatowe Igrzyska LZS Mieszkańców Zamojskiej Wsi – Święto sportu 

Powiatu Zamojskiego, połączone z zawodami młodzieżowych drużyn 

pożarniczych OSP; 

- czwartki atletyczne lekkoatletycznej; 

- zawody sportowo-obronne; 

- rozgrywki o Puchar Starosty Zamojskiego. 

W miarę możliwości finansowych Powiat wspierał wydarzenia i imprezy 

sportowe o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim. Udzielał również wsparcia 

finansowego młodzieży sportowo uzdolnionej  poprzez zakup strojów i sprzętu 

sportowego a także honorował nagrodami rzeczowymi i finansowymi. 

Powiat Zamojski brał udział w współorganizacji imprez, celem których było 

zaprezentowanie talentów oraz nagrodzenie najlepszych i najpopularniejszych 

sportowców z terenu Powiatu. Łącznie na upominki rzeczowe, zakup sprzętu 

sportowego oraz organizację imprez sportowych wydano 23 598,25 zł. 
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Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczona 101 391,62 zł. 

Podstawową grupą wydatków były dotacje celowe w kwocie 77 793,37 zł, które 

zostały przyznane po rozstrzygnięciu konkursu ofert, zgodnie z ustawą z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

Dofinansowanie uzyskało 25 przedsięwzięć. Najwyższe kwoty otrzymali m.in.: 

 Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Zamościu 

(10 000,00 zł); 

 Klub Sportowy Agros (10 000,00 zł); 

 Zamojski Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Zamościu (5 900,00 zł). 

Zgodnie z ustawą o sporcie Starosta Zamojski prowadzi ewidencję 

uczniowskich klubów sportowych oraz innych podmiotów kultury fizycznej 

działających w formie stowarzyszeń, których statut nie przewiduje prowadzenia 

działalności gospodarczej, mających siedzibę na terenie powiatu zamojskiego.  

Stan na 2018 rok wynosi 68 podmiotów kultury fizycznej w tym: 

- 29 stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej 

(w 2018 r. został wpisany Gminny Klub Sportowy DELTA NIELISZ); 

- 39 uczniowskich klubów sportowych. 

 

Infrastruktura Powiatu Zamojskiego obejmuje ponad  

 76 boisk w tym: 25 do piłki nożnej, 20 siatkowej, 17 koszykowej,                             

6 ręcznej, 8 wielofunkcyjnych; 

 26 hali i sal gimnastycznych i sportowych; 

 3 korty tenisowe; 

 2 skateparki; 

 6 stadionów sportowych. 

 

X. PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJA 

LOKALNEGO RYNKU PRACY 

 

 Realizację tego zadania prowadził Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu.  

Stan bezrobocia w powiecie na koniec 2018r. wyniósł 4.028 osób 

zarejestrowanych (9,2 % stopa bezrobocia) przy 4.689 osób (10,7%) w  2017r. 

Liczba bezrobotnych zmniejszyła się w ciągu roku o 661 osób (tj. 1,59%). 

Najwyższy poziom bezrobocia odnotowano w gminie Zamość oraz                               

w Szczebrzeszynie. W 2018 roku liczba zgłoszonych ofert na wolne miejsca 

pracy w naszym powiecie wyniosła 1.823 osoby, z tego 1.422 miejsca 

pochodziły z sektora prywatnego. W trakcie roku 2018 w powiecie wyłączono                       

z ewidencji bezrobotnych 7.384 osoby, z czego 3.578 osób z powodu podjęcia 

pracy. W tym czasie zarejestrowano 6.723 osoby jako bezrobotne. Wskaźniki te 
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były korzystniejsze niż w 2017 roku.  

  Ogółem na przeciwdziałanie bezrobociu w powiecie zamojskim i mieście 

Zamość Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu w 2018 roku otrzymał 26,9 mln 

zł, głównie z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego. Łącznie            

z innym źródłami dochodów PUP Zamość wydatkował 33,8 mln zł. Kwota 

wydatkowana na powiat stanowiła ponad połowę przedstawionej wielkości. 

 

XI. MIENIE POWIATU 

 

Powiat Zamojski jest właścicielem nieruchomości powiatowych jednostek 

organizacyjnych oddanych jednostkom w trwały zarząd, nieruchomości 

powiatowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną – 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej – oddanych tym  jednostkom                           

w nieodpłatne użytkowanie, nieruchomości pozostających w bezpośrednim 

władaniu Zarządu Powiatu oraz  766 km dróg powiatowych. 

Mienie powiatu stanowią nieruchomości gruntowe, budynki, budowle, środki 

trwałe, pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia, wartości 

niematerialne i prawne nabyte z mocy prawa i na wniosek oraz nieruchomości 

nabyte w drodze darowizny i nieruchomości zakupione. 

Zgodnie z wykazem Powiat Zamojski posiada 18 jednostek organizacyjnych                       

z czego 11 jednostkom  organizacyjnym zostały oddane nieruchomości w trwały 

zarząd na mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości 

Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego w Krasnobrodzie 

oraz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej                                      

w Szczebrzeszynie zostały przekazane w nieodpłatne użytkowanie na podstawie 

przepisów ustawy o działalności leczniczej.  

 

Ewidencja mienia Powiatu Zamojskiego  

 
Lp

. 

Jednostka 

Organizacyjna 

Starostwa 

Adres Nieruchomość 

Oznaczenie Źródło 

nabycia 

Powierzc

hnia  

w ha 

Informacje  

o zabudowie  

i sposobie 

zagospodarowania 

księgi 

wieczystej 

ewidencji 

gruntów 

1. Starostwo 

Powiatowe  

w   Zamościu  

Zamość 

ul. 

Przemysłow

a 4 

KW 

ZA1Z/000562

54/8 

46 GKN.Z.722

4-

4/Zn/4/1999 

0,1464 zabudowana 

w bezpośrednim 

władaniu zarządu 

powiatu, 

budynek 

administracyjno-

biurowy , siedziba 

Starostwa 

2. Starostwo 

Powiatowe  

w   Zamościu 

Zamość 

ul. 

Przemysłow

KW 

ZA1Z/000511

90/6 

47 GKN.Z.722

4-

4/Zn/4/1999 

0,0432 

udział 1/3 

niezabudowana 

w bezpośrednim 

władaniu zarządu 
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a 4 powiatu, droga 

dojazdowa 

3 Starostwo 

Powiatowe  

w   Zamościu 

Zwierzyniec  

ul. Browarna 

3A  

KW 

ZA1Z/000558

46/8 

 

1401 

 

 

 

1403/2 

Akt not. 

Rep. A 

722/2002 

(udz. 2/3  w 

użytk. 

wiecz.) 

0,0598 

 

 

 

0,5345 

niezabudowana  

w wieczystym 

użytkowaniu 

 

 

zabudowana  

w wieczystym 

użytkowaniu,  

budynek obróbki 

cieplnej, hala 

remontowo-

spawalnicza, hala 

sportowa, budynek 

magazynu 

technicznego, 

budynek portierni, 

umowa użyczenia – 

Zespół Szkół 

Drzewnych i Ochrony 

Środowiska w 

Zwierzyńcu 

4 DPS Krasnobród Krasnobród  

ul. 

Sanatoryjna 

34 

KW        

ZA1Z/000566

39/1 

1/2 

  3/4 

3/5 

GKN.Z.722

4-4/Zn/5/99 

1,9223 

0,1096 

0,3165 

zabudowana w 

trwałym zarządzie 

jednostki powiatu,  

budynek główny - 

siedziba, budynek 

pralni, przechowalnia 

warzyw, budynek 

mieszkalny, 

agregatownia, 

kostnica 

  

5. DPS Majdan 

Wielki 

Majdan 

Wielki  

249 C 

KW  

ZA1Z/000582

17/1 

11/2, 

13/2,  

5795/4 

GKN.Z.722

4-

4/Zn/6/1999 

 

0,2600 

0,1100 

0,0100 

zabudowana w 

trwałym zarządzie 

jednostki powiatu, 

budynek mieszkalno-

biurowy - siedziba  

6. DPS Ruskie 

Piaski 

Ruskie 

Piaski 57 

 

KW  

ZA1Z/000863

09/8 

 310/1 GKN.Z.722

4-4/Zn/7/99 

12,6200 zabudowana w 

trwałym zarządzie 

jednostki powiatu, 

budynek pałacowy –

biurowo-

administracyjny – 

siedziba, budynek 

gospodarczy – 

magazyn, pralnia 
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7. Samodzielne 

Publiczne 

Sanatorium 

Rehabilitacyjne 

Krasnobród 

Krasnobród 

ul. 

Sanatoryjna 

1 

 

 

 

 

Majdan 

Wielki 

   (borowina) 

KW 

ZA1Z001051

15/1 

 

KW  

ZA1Z/000566

37/7 

 

 

ZA1Z/001241

86/8 

1227/5 

 

 

1228 

 

1572 

 

1573 

 

1574 

 

 

Akt Not. 

Rep.A6495/

2006 

 

GKN.Z.722

4-

4/Zn/8/1999 

Akt not. 

Rep. 

A5275/2013 

Akt not. 

Rep. 

A5275/2013 

Akt not. 

Rep. 

A5275/2013 

 

0,9696 

 

 

8,9229 

 

0,2800 

 

0,1200 

 

0,1400 

 

niezabudowana  

w nieodpłatnym 

użytkowaniu 

 

zabudowana 

w nieodpłatnym 

użytkowaniu 

niezabudowana w 

nieodpłatnym 

użytkowaniu 

niezabudowana w 

nieodpłatnym 

użytkowaniu 

niezabudowana w 

nieodpłatnym 

użytkowaniu 

8. Zespół Szkół  

 Nr 2 w 

Szczebrzeszynie 

Szczebrzesz

ynie 

ul. Zamojska 

29 

 

 

Szczebrzesz

yn 

ul. Zamojska 

70 

KW  

ZA1Z/000863

08/1 

 

 

 

 

KW 

ZA1Z/001000

08/3 

 

KW 

ZA1Z/001013

14/8 

638/3 

 

 

 

 

 

 

284/2 

 

 

1800/5 

 

GKN.Z.722

4-

4/Zn/8/1999 

 

 

 

 

 

RR.Z.IV.77

23/1-51/05 

 

GKN 

GT.7723-

2/6-

3/01/2004 

0,7148 

 

 

 

 

 

 

2,4373 

 

 

0,2238 

 

zabudowana w 

trwałym zarządzie 

jednostki powiatu,  

budynek szkolny, 

budynek warsztatowy, 

budynek kuźni, wiata 

magazynowa, barak, 

garaż, oficyna, 

budynek gospodarczy 

zabudowana w 

trwałym zarządzie 

jednostki powiatu 

zabudowana w 

trwałym zarządzie 

jednostki powiatu 

budynek szkoły, 

budynek pracowni 

technicznej,  

2 budynki internatu, 

budynek kuchni, 

budynek stołówki, 

budynek gospodarczy 

9. Zespół Szkół 

Drzewnych  

i Ochrony 

Środowiska  

w Zwierzyńcu 

Zwierzyniec  

ul. Browarna 

1 

 

 

KW  

ZA1Z/000771

87/0 

1408 

 

1409/1 

 

1409/5 

 

1421/1 

GKN.Z.722

4-4/Zn/9/99 

0,1610 

 

2,7776 

 

4,5431 

 

1,2717 

niezabudowana w 

trwałym zarządzie 

jednostki powiatu 

zabudowana w 

trwałym zarządzie 

jednostki powiatu 

zabudowana w 

trwałym zarządzie 

jednostki powiatu 

zabudowana w 

trwałym zarządzie 

jednostki powiatu, 

Budynek szkoły, 2 

budynki internatu, 

budynek stołówki, 7 

budynków 
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gospodarczo - 

magazynowych  , 

budynek kotłowni, 

budynek pracowni, 

budynek mieszkalny 

10. Dom dla  Matek  

z Małoletnimi 

Dziećmi i Kobiet 

w Ciąży w 

Łabuniach 

Łabunie 

ul.Osiedlowa 

7 

KW  

ZA1Z/000843

12/8 

1452 GKN.Z.722

4-

4/Zn/11/199

9 

2,1900 zabudowana w 

trwałym zarządzie 

jednostki powiatu,  

budynek główny, 

pawilon, budynek 

gospodarczy, budynek 

dla noworodków 

11. Dom Dziecka Nr 

2 Zwierzyniec 

Zwierzyniec  

ul. 

Partyzantów 

3  

KW  

ZA1Z/000749

87/7 

670/1 GKN.Z.722

4-

4/Zm/12/20

00 

0,4696 zabudowana w 

trwałym zarządzie 

jednostki powiatu, 

budynek szkolny - 

siedziba 

12. Dom Dziecka Nr 

1 

Zwierzyniec 

Zwierzyniec 

ul. Rózin 8 

KW 

ZA1Z/000750

14/3 

56 GKN.Z.772

3-

1/Zm/33/20

00 

5,3042 zabudowana w 

trwałym zarządzie 

jednostki powiatu, 

budynek główny, 2 

budynki mieszkalno-

lokatorskie, budynek 

socjalny, magazyn 

składowy, chlewnia, 

stodoła, budynek 

gospodarczy 

13. Samodzielny 

Publiczny Zespół 

Opieki 

Zdrowotnej  

Szczebrzeszyn 

Szczebrzesz

yn 

ul. XXX-

Lecia PRL-

Przychodnia 

KW  

ZA1Z/000794

97/0 

1754/2 GKN.Z.772

3-

1/Zm/27/20

00 

0,3104 zabudowana w 

nieodpłatnym 

użytkowaniu, 

budynek przychodni,  

garaż przychodni 

14. Samodzielny 

Publiczny Zespół 

Opieki 

Zdrowotnej  

Szczebrzeszyn 

Szczebrzesz

yn 

ul. 

Klukowskieg

o3 

-Szpital 

KW  

ZA1Z/000844

92/3 

323/7 GKN.Z.772

3-

1/Zm/28/20

00 

1,5167 zabudowana w 

nieodpłatnym 

użytkowaniu, 

budynek główny 

szpitala, budynek 

administracyjno-

gospodarczy, 

magazyn, budynek 

USG, budynek 

laboratorium i RTG, 

budynek apteki, garaż 

15. Zarząd Dróg 

Powiatowych 

Zamość 

Zamość 

ul.Szczebrze

ska 71 

KW 

ZA1Z/000909

54/5 

                

2/2 

              

               

 

                

2/4 

 

                         

2/5 

 

GKN.Z.772

3-

1/Zn/26/200

0 

0,1363 

 

 

 

0,9713 

 

 

0,4271 

zabudowana w 

trwałym zarządzie 

jednostki powiatu 

budynek biurowo-

mieszkalny 

 

niezabudowana w 

trwałym zarządzie 

jednostki powiatu 

 

niezabudowana w 

trwałym zarządzie 
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jednostki powiatu 

16. Starostwo 

Powiatowe 

Zamość 

Zamość 

ul.Starowiejs

ka 11 

KW 

ZA1Z/000562

54/8 

239/1 GKN.Z.722

4-

4/Zn/1/1999 

0,1434 zabudowana w 

bezpośrednim 

władaniu zarządu 

powiatu, 

garaże 

17.  Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna Nr 

2  

Zamość 

Zamość  

ul. Okrzei 24  

KW 

ZAZ1/000959

92/8 

 

 

KW 

ZAZ1/000943

15/2 

 

KW  

ZA1Z/000949

06/2 

11/1 

 

 

 

11/3 

 

 

84/15 

RR/Z.GT.77

23- 

1/1/03 

 

 

 

 

 

Akt.not. 

Rep A 

8354/2003 

0,0472 

 

 

 

0,0057 

udział 1/2 

 

0,0020 

zabudowana w 

trwałym zarządzie 

jednostki powiatu, 

budynek biurowy 

niezabudowana w 

trwałym zarządzie 

jednostki powiatu 

 

niezabudowana w 

trwałym zarządzie 

jednostki powiatu 

18. DPS „Pod 

Modrzewiami” 

Szczebrzeszyn 

Szczebrzesz

yn 

ul. Błonie 

117 

KW 

ZA1Z/000998

63/3 

1870/5 Akt. 

Notarialny 

Rep. 

A2292/2007 

0,8550 zabudowana w 

trwałym zarządzie 

jednostki powiatu, 

budynek główny - 

siedziba 

19. Ośrodek Zdrowia Wierzba KW 

ZA1Z/000105

32/7 

110 GKN. 

Z.7723-

1/Zn/18/200

0 

0,2200 zabudowana w 

bezpośrednim 

władaniu zarządu 

powiatu, 

budynek ośrodka 

zdrowia –funkcja: 

świadczenie usług 

medycznych i 

mieszkalna 

 

Wartość mienia  

Według stanu na początek roku wartość bilansowa aktywów trwałych powiatu 

wynosiła  99 094 251,99 zł 

z tego:    

1. wartości niematerialne i prawne          178 304,68 zł  

2. aktywa rzeczowe                 98 915 947,31 zł                        w tym: 

- grunty                                                                 2 383 452,24 zł 

- budynki i budowle                                                   95 281 700,39 zł 

- urządzenia techniczne i maszyny                                 943 240,35 zł 

- środki transportu                                176 754,34 zł 

- inne środki trwałe                                                        130 799,99 zł         

Mienie powiatu nabyte 

Powiat Zamojski uregulował stany prawne dróg powiatowych na podstawie 

decyzji wojewody lubelskiego wydanych w trybie art. 60 ust. 1 i ust.3 oraz 

art.73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy 

reformujące administracje publiczną /Dz. U. Nr 133, poz.872 z póź. zm./ na 

trenach gmin: Zamość, Grabowiec, Komarów Osada, Radecznica, Sitno, 
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Miączyn, Sułów, Nielisz, Krasnobród  - obszar wiejski, Skierbieszów, 

Zwierzyniec – miasto, Łabunie,  Adamów, Szczebrzeszyn – miasto na łączną 

powierzchnię 27,1901 ha.  

 

Mienie powiatu zbyte i zlikwidowane 

1.Nieruchomości: 

Na mocy aktu notarialnego Rep. A aktu notarialnego nr Rep.A 1530/2018                                     

w dniu 15 marca 2018 r. Powiat Zamojski sprzedał na rzecz osoby fizycznej, 

wyłonionej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość 

położoną w Krasnobrodzie przy ul. Wczasowej 39 oznaczoną w ewidencji 

geodezyjnej jednostka ewidencyjna Krasnobród – miasto, Obręb 1 Miasto 

Krasnobród, ark.21 jako działka nr 1244/1 o pow. 0,0025 ha i nr 1244/5 o pow. 

0,6203 ha. Wartość brutto sprzedanej nieruchomości  wynosi 549 385,36 zł.   

2. Zbycie i likwidacja środków trwałych i wyposażenia (Starostwo Powiatowe               

w Zamościu): 

-nieodpłatne przekazanie wyposażenia  (wartość początkowa)  - 21 589,56 zł 

nieodpłatne przekazanie środków trwałych (wartość początkowa–  961 469,27 zł 

  Ogółem:                                         –        983 058,83 zł  

-likwidacja wyposażenia (wartość początkowa)        –          17 009,66 zł 

-likwidacja środków trwałych(wartość początkowa)       –          54 577,03 zł 

 

Zakupy 

 

Zakupy środków trwałych i środków trwałych o charakterze wyposażenia 

 

1. W Starostwie Powiatowym: 

W okresie od 01-01-2018 roku do 31-12-2018 roku dokonano zakupów: 

- środki trwałe (powyżej 10 tys. zł) na kwotę                            60 702,00 zł  

- pozostałe środki trwałe (poniżej 10 tys. zł) na kwotę          55 681,24 zł 

- wartości niematerialne i prawne (licencje, oprogramowanie)              0,00 zł                                                            

Ogółem:                                         116 383,24 zł 

 

2. Zakupy  środków   trwałych  ( powyżej 10 tys. zł )   oraz  zrealizowanych   

inwestycji w jednostkach organizacyjnych powiatu, w Samodzielnym 

Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie oraz Samodzielnym 

Publicznym Sanatorium Rehabilitacyjnym im. Janusza Korczaka                                     

w Krasnobrodzie. 

Jednostki  organizacyjne  powiatu oraz Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki 

Zdrowotnej zrealizowały  inwestycje i  dokonały  zakupów   środków  trwałych 

(powyżej 10 tys. zł) na  kwotę:                                              18 962 414,11 zł 

 Jednostki organizacyjne                                                      18 403 390,21 zł 

 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie   

                                                                                                           420 051,39 zł 
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Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne im. J. Korczaka w 

Krasnobrodzie                                                                                    138 972,51 zł 

 

Gospodarowanie mieniem. 

 

Uchwały Zarządu Powiatu w Zamościu: 

 

1.Wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane:  

 

1.Zarząd Powiatu w Zamościu wyraził zgodę Wójtowi Gminy Skierbieszów na 

dysponowanie nieruchomością na cele budowlane: budowa przepustu oraz 

studni chłonnej na działce nr 872 położonej w obrębie Sulmice, gmina 

Skierbieszów stanowiącej pas drogowy powiatowej nr 3227L Sulmice - Zawoda 

w miejscowości Sulmice.  

2.Zarząd Powiatu w Zamościu wyraził zgodę Wójtowi Gminy Radecznica na 

dysponowanie nieruchomością w celu realizacji procesu budowlanego: budowa 

przystanku autobusowego wraz z wiatą i zatoką na działkach 7708 i 7709  

stanowiących pas  drogowy drogi powiatowej nr 2910L  Frampol-Radzięcin- 

Komodzianka- Latyczyn w miejscowości Latyczyn. 

3. Zarząd Powiatu w Zamościu wyraził zgodę Wójtowi Gminy Sitno na 

dysponowanie nieruchomością w celu realizacji procesu budowlanego: 

przebudowy drogi powiatowej nr 3241L Wolica Uchańska- Majdan Żukowski – 

Sitno  w miejscowości Rozdoły w zakresie budowy chodnika.  

4. Zarząd Powiatu w Zamościu wyraził zgodę Wójtowi Gminy Sitno na 

dysponowanie nieruchomością w celu realizacji procesu budowlanego: 

przebudowy drogi powiatowej nr 3271L Jarosławiec- Cześniki- Kotlice                            

w miejscowości Cześniki - Kolonia w zakresie budowy chodnika. 

5. Zarząd Powiatu w Zamościu wyraził zgodę Burmistrzowi Krasnobrodu na 

dysponowanie nieruchomością w celu realizacji procesu budowlanego: 

przebudowy drogi powiatowej nr 3260L Tomaszów Lub.- Krasnobród – Jacnia 

w m. Krasnobród w zakresie remontu chodnika.  

6.Zarząd Powiatu w Zamościu wyraził zgodę Burmistrzowi Krasnobrodu na 

dysponowanie nieruchomością w celu realizacji procesu budowlanego: 

przebudowy drogi powiatowej nr 3262L Krasnobród – Klocówka - Sumin                      

w zakresie remontu chodnika.  

7.Zarząd Powiatu w Zamościu wyraził zgodę Wójtowi Gminy Skierbieszów na 

dysponowanie nieruchomością w celu realizacji procesu budowlanego: budowa 

oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3225L 

Kalinówka - Huszczka Duża- Zrąb.  

8. Zarząd Powiatu w Zamościu wyraził zgodę właścicielom działki nr 813/2 na 

dysponowanie nieruchomością oznaczona nr działki 813/1  obręb Podstary 

Zamość stanowiącą drogę powiatową w celu dojazdu do nieruchomości.  
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9. Zarząd Powiatu w Zamościu wyraził zgodę Wójtowi Gminy Adamów na 

dysponowanie nieruchomością oznaczoną nr działki 546 położonej w Suchowoli 

stanowiącej własność powiatu zamojskiego na cele budowlane drogi gminnej                  

nr 010842L.  

10. Zarząd Powiatu w Zamościu wyraził zgodę Zarządowi dróg Powiatowych                  

w Zamościu na dysponowanie nieruchomością w celu realizacji robót 

związanych z przebudową mostu przez rzekę Wolicę w miejscowości Zawoda          

w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3227L Sulmice – Zawoda.  

 

2. Najem, dzierżawa, użyczenie mienia,  wynajem lokali mieszkalnych, 

dochody  

 

1. Zarząd Powiatu w Zamościu wyraził zgodę Zespołowi Szkół Nr 2 im. dr                  

Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie – trwałemu zarządcy, na użyczenie 

nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów, jednostka 

ewidencyjna Szczebrzeszyn - miasto, w arkuszu nr 13  jako działka nr 284/2                     

o powierzchni 2,4373 ha i pomieszczeń w budynku szkolnym usytuowanym na 

w/w działce oraz budynku szkolnego położnego  na działce nr 638/3 ark. 18 

wraz z pomieszczeniami warsztatów na okres 5 lat,  w miesiącach wakacyjnych 

/lipiec-sierpień/ wyłącznie w celu realizacji projektu Festiwalu „Stolica Języka 

Polskiego” w Szczebrzeszynie. 

2. Zarząd Powiatu wyraził zgodę Domowi Dziecka Nr 2 w Zwierzyńcu na 

użyczenie Gminie Zwierzyniec  pomieszczenia  o powierzchni 21,40 m 
2 
 

znajdującego się w budynku stanowiącym siedzibę   jednostki organizacyjnej, 

położonym na nieruchomości oznaczonej w ewidencji geodezyjnej gruntów 

Zwierzyniec – miasto  w arkuszu nr 8 jako działka nr 670/1 o pow. 0,4696 ha  

m
2
  z przeznaczeniem na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej na okres                     

10 lat.  

3. Zarząd Powiatu w Zamościu oddał w użyczenie Gminie Zwierzyniec część 

nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Zwierzyniec – miasto                           

w arkuszu nr 12 jako działka nr 1421/1 o powierzchni 1.2717 ha na okres 1 roku 

w celu dojazdu od ul. Wachniewskiej do zlokalizowanych na tej nieruchomości 

urządzeń kanalizacyjnych i przepompowni ścieków oraz prawidłowej ich 

obsługi. 

4. Zarząd Powiatu w Zamościu postanowił  oddać w użyczenie Gminie 

Zwierzyniec część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów 

Zwierzyniec – miasto w arkuszu nr 11 jako działka nr 1409/5 o powierzchni 

4,5431 ha na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele turystyczno-rekreacyjne                              

i użytku publicznego. Wielkość użyczonej powierzchni wynosi 0,50 ha.  

5. Zarząd Powiatu w Zamościu postanowił wydzierżawić w trybie przetargu 

nieograniczonego na okres 3 lat udział wynoszący 2/3 we współużytkowaniu 

wieczystym hali o powierzchni 25 m 
2 

usytuowanej na działce nr 1403/2                         
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o ogólnej powierzchni 0,5345 ha położonej przy ul. Browarnej 3 w Zwierzyńcu 

z prawem przejazdu przez działkę 1401. 

6.Zarząd Powiatu w Zamościu postanowił wydzierżawić osobie fizycznej                       

w trybie bezprzetargowym  część działki nr 547 o pow. 0,0200 ha położonej                   

w Zwierzyńcu przy ul. Batalionów Chłopskich do dnia 31 grudnia 2018 r.  

7. Zarząd Powiatu w Zamościu postanowił  wyrazić zgodę na najem lokalu 

mieszkalnego o powierzchni 41,52 m
2 
 znajdującego się  w budynku lokatorskim 

Domu Dziecka Nr 1 w Zwierzyńcu osobie fizycznej na czas określony od dnia 

01.11.2018 r. do dnia 31.05.2019 r.  

 

Z tytułu najmu, dzierżawy i użyczenia składników majątku powiat uzyskał 

dochody w wysokości – 109 823,82 zł.    

 

 Nakłady na inwestycje i remonty  

  Wydatki inwestycyjne - budynek Starostwa Powiatowego w Zamościu w tym: 

  - budynek Starostwa Powiatowego w Zamościu: 

                                                                                                                                

inwestycje – 0,00 zł                                                                                                                         

remonty – 27 018,63 zł 

inwestycje i remonty w jednostkach podległych :                                                                                                                  

inwestycje – 410 940,00 zł 

remonty – 241 260,35 zł 

inwestycje drogowe 22 477 581,39 zł 

 

Ogółem nakłady na inwestycje i remonty  23 156 800,37 zł 

 

Dotacje na inwestycje w Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki 

Zdrowotnej. 
Dotacje na inwestycje Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej :  

SP ZOZ w Szczebrzeszynie                                                               357 550,00 zł  

SP Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie  

                                                                                                           109 450,00 zł         

Ogółem:                                                                                          467 000,00 zł 
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XII. REALIZACJA UCHWAŁ RADY POWIATU W ZAMOŚCIU 

 

W 2018 roku Rada Powiatu w Zamościu odbyła 8 posiedzeń. Był to rok 

szczególny ponieważ zakończyła się w nim V kadencja, a rozpoczęła VI 

kadencja Rady Powiatu w Zamościu.  

 

Skład Rady Powiatu w Zamościu V kadencji: 
 

1. Mieczysław Antoszek 

2. Stanisław Barteczko 

3. Jerzy Bondyra 

4. Ryszard Borowski /od 30 grudnia 2014r. Krzysztof Kaczoruk/ 

5. Ryszard Ciurysek 

6. Konrad Dziuba 

7. Krzysztof Gałaszkiewicz 

8. Stanisław Grześko 

9. Ala Kołodziejczyk 

10. Krzysztof Kostrubiec 

11. Sławomir Kugiel 

12. Zenon Kupiec 

13. Józef Łosiewicz 

14. Henryk Matej 

15. Kazimierz Mielnicki 

16. Elżbieta Ordyniec 

17. Janusz Oś /od 27 grudnia 2017r. Zbigniew Skóra/ 

18. Leszek Pastuszak 

19. Bernarda Petryk 

20. Krzysztof Rusztyn 

21. Antoni Skura 

22. Jan Lucjan Słomiany 

23. Jerzy Sobczuk 

 

Skład Rady Powiatu w Zamościu VI kadencji po wyborach dnia 21 października 

2018 roku: 
 

1. Agnieszka Adamczuk 

2. Lucjan Bednarz 

3. Janusz Brzozowski 

4. Konrad Dziuba 

5. Stanisław Grześko 

6. Krzysztof Kaczoruk 

7. Ala Kołodziejczyk 

8. Krzysztof Kostrubiec 
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9. Sławomir Kugiel 

10. Zenon Kupiec 

11. Maria Loc-Oczkoś 

12. Jerzy Marucha 

13. Gertruda Miarowska 

14. Kazimierz Mielnicki 

15. Janusz Nawój 

16. Leszek Pastuszak 

17. Krzysztof Rusztyn 

18. Antoni Skura 

19. Jan Słomiany 

20. Jerzy Sobczuk 

21. Małgorzata Soboń 

22. Ireneusz Ścirka 

23. Jarosław Śliwiński 

 

W omawianym okresie Rada Powiatu w Zamościu podjęła 79 uchwał. 

Poniższa tabela zawiera wykaz uchwał wraz z informacją o stanie i sposobie ich 

realizacji oraz krótkim opisem jakiego obszaru kompetencyjnego powiatu 

dotyczy dana uchwała.  
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Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu w Zamościu za 2018 rok. 

 

Lp. 

Data 

podjęcia 

 

Numer uchwały 

 

 

Przedmiot uchwały 

 

 

Sposób realizacji 

 

    

V kadencja  

 

 

 Rady Powiatu w Zamościu 

 

1. 28.02.2018 XXIV/237/2018 w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej powiatu 

Dokonano aktualizacji prognozy z dostosowaniem jej wskaźników do planu 

budżetu na 2018 rok. Uwzględniono w prognozie wstępne wyniki wykonania  

budżetu za 2017 rok. Prognozowane na lata 2018-2021 obciążenia z tytułu 

zobowiązań finansowych ustalono na poziomie 16 260 467zł. Wprowadzono 

zmiany w „Wykazie przedsięwzięć”, stanowiącym załącznik Nr 2 do 

prognozy, poprzez aktualizację nazw przedsięwzięć i limitu wydatków na 

poszczególne zadania. 

2. 28.02.2018 XXIV/238/2018 w sprawie wprowadzenia zmian                   

w uchwale budżetowej na 2018 rok 

Zmiany polegały na zwiększeniu  dochodów o kwotę 9 066 996zł, 

zwiększeniu wydatków o kwotę 15 963 074zł oraz zwiększeniu przychodów 

o kwotę 6 896 078zł. Planowany deficyt budżetu określono w wysokości 

6 896 078zł. 
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3. 28.02.2018 XXIV/239/2018 w sprawie udzielenia Zgromadzeniu 

Sióstr Franciszkanek Misjonarek 

Maryi w Łabuniach, ul. Parkowa 33, 

22-437 Łabunie dotacji na roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków 

Zawarto umowę dotacji. Przekazano Zgromadzeniu dotację celową                            

w kwocie 10 000zł z przeznaczeniem na roboty budowlane związane                           

z utworzeniem Izby Pamięci błogosławionego Stanisława Starowieyskiego              

w oficynie lewej zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Łabuniach. 

4. 28.02.2018 XXIV/240/2018 w sprawie nadania Statutu 

Samodzielnemu Publicznemu 

Zespołowi Opieki Zdrowotnej                     

w Szczebrzeszynie,                                          

ul. dr Zygmunta Klukowskiego 3 

Uchwała została wykonana zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r.              

o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r. poz. 160 z późn.zm.) przez 

dyrektora SP ZOZ w Szczebrzeszynie. Uchwała wdrożona w życie. 

5. 28.02.2018 XXIV/241/2018 intencyjna w sprawie likwidacji 

Wielofunkcyjnej Placówki 

Opiekuńczo – Wychowawczej                

w Łabuniach 

Wystąpiono z wnioskiem do Wojewody Lubelskiego o wyrażenie zgody na 

likwidację Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej                                           

w Łabuniach. Podjęto działania w kierunku utworzenia Domu dla matek              

z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. 

6. 28.02.2018 XXIV/242/2018 w sprawie podniesienia wysokości 

wynagrodzenia dla rodzin 

zastępczych zawodowych 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubelskiego w Lublinie dnia 17 kwietnia 2018 pod poz. 1802. 

Uchwała została wykonana zgodnie z jej zapisami. 
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7. 28.02.2018 XXIV/243/2018 w sprawie przyjęcia „Powiatowego 

programu psychologiczno-

terapeutycznego dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie w powiecie 

zamojskim na lata 2018-2020” 

Program jest w trakcie realizacji przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej           

w Szczebrzeszynie. 

8. 28.02.2018 XXIV/244/2018 w sprawie przyjęcia „Powiatowego 

programu terapeutycznego                  

i pomocy psychologicznej dla osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie            

w powiecie zamojskim na lata 2018-

2020”. 

Program jest w trakcie realizacji przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej              

w Szczebrzeszynie, przy współpracy z lokalnymi służbami i instytucjami 

działającymi w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na 

rzecz osób doznających przemocy w rodzinie. 

9. 28.02.2018 XXIV/245/2018 w sprawie określenia zadań, na które 

przeznacza się środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2018r. 

Rada Powiatu w Zamościu uchwałą Nr XXIV/245/2018 podzieliła środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                           

w wysokości 4 093 429,00 zł otrzymane przez Powiat Zamojski w 2018 r. na 

podstawie art. 48 ust 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej                                 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, na realizację zadań z 

zakresu rehabilitacji zawodowej  i społecznej jak niżej: 

- rehabilitacja zawodowa kwota 215 000,00 zł – realizacja Powiatowy  

  Urząd Pracy w Zamościu, 

- rehabilitacja społeczna kwota 3 878 429,00 zł - realizacja Powiatowe  

  Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu. 
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10. 25.04.2018 XXV/246/2018 w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej powiatu 

Dokonano aktualizacji prognozy z dostosowaniem jej wskaźników do planu 

budżetu na 2018 rok. W „Wykazie przedsięwzięć”, stanowiącym załącznik 

Nr 2 do prognozy, zaktualizowano harmonogram wydatków projektu                 

pn. „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego” – 

w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020”. 

11. 25.04.2018 XXV/247/2018 w sprawie wprowadzenia zmian           

w uchwale budżetowej na 2018 rok 

Zmiany polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 

2 852 568zł, zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 272 691zł. 

12. 25.04.2018 XXV/248/2018 w sprawie udzielenia Parafii 

Rzymsko-Katolickiej pw. Św. 

Andrzeja Boboli w Kosobudach 

dotacji na prace konserwatorskie przy 

zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków 

Zawarto umowę i przekazano Parafii dotację celową w kwocie 10 000zł 

z przeznaczeniem na remont elewacji kościoła filialnego pw. Zwiastowania 

Najświętszej Maryi Panny w Szewni Dolnej gm. Adamów 

13. 25.04.2018 XXV/249/2018 w sprawie udzielenia Parafii 

Rzymsko-Katolickiej pw. Zesłania 

Ducha Świętego w Krasnobrodzie 

dotacji celowej na prace 

konserwatorskie przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków 

Zawarto umowę i przekazano Parafii dotację celową w kwocie 10 000zł na 

remont dzwonnicy oraz budynku kościoła filialnego pw. Św. Stanisława 

Biskupa w Potoczku gm. Adamów. 
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14. 25.04.2018 XXV/250/2018 w sprawie udzielenia Parafii 

Rzymsko-Katolickiej pw. Znalezienia 

Krzyża Świętego w Mokremlipiu 

dotacji na prace konserwatorskie                       

i restauratorskie przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków 

Zawarto umowę z Parafią w sprawie dotacji celowej w kwocie 5 000zł 

z przeznaczeniem na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich 

przy wewnętrznej stolarce drzwiowej plebanii kościoła w Mokremlipiu gm. 

Radecznica. Umowa w trakcie realizacji. 

15. 25.04.2018 XXV/251/2018 w sprawie udzielenia Parafii 

Rzymsko-Katolickiej pw. 

Wniebowzięcia Najświętszej Marii 

Panny w Starym Zamościu dotacji na 

prace konserwatorskie przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków 

Zawarto umowę z Parafią w sprawie dotacji celowej w kwocie 10 000zł 

z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy chrzcielnicy wraz 

z obrazem „Chrzest w Jordanie” w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny w Starym Zamościu. Umowa w trakcie realizacji. 

16. 25.04.2018 XXV/252/2018 w sprawie udzielenia Parafii 

Rzymsko-Katolickiej pw. Św. 

Katarzyny Aleksandryjskiej                    

w Szczebrzeszynie dotacji celowej na 

prace konserwatorskie przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków 

Zawarto umowę z Parafią i przekazano dotację celową w kwocie 10 000zł 

z przeznaczeniem na konserwację portalu wejściowego na elewacji 

zachodniej budynku kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej 

w Szczebrzeszynie. 

17. 25.04.2018 XXV/253/2018 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Miastu Zamość na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i 

roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków 

Zawarto z Miastem Zamość umowę w sprawie przyznania dotacji celowej 

w kwocie 10 000zł na realizację projektu pn. „Rewitalizacja największego 

XVII -wiecznego barokowego kościoła oo. Franciszkanów w Polsce – 

Zamość”. Dotacja została przekazana i rozliczona. 
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18. 25.04.2018 XXV/254/2018 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Krasnobród na 

zakup instrumentu muzycznego-

saksofonu dla Krasnobrodzkiej 

Orkiestry Dętej 

Zawarto z Gminą umowę i przekazano dotację celową w kwocie 2 000zł na 

dofinansowanie zakupu instrumentu muzycznego-saksofonu dla 

Krasnobrodzkiej Orkiestry Dętej. 

19. 25.04.2018 XXV/255/2018 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Nielisz na 

organizację przedsięwzięcia 

turystycznego pod nazwą „Festiwal 

Turystyczny 2018/Dni Gminy 

Nielisz” 

Zawarto z Gminą umowę i przekazano dotację celową w kwocie 6 000zł na 

dofinansowanie organizacji przedsięwzięcia turystycznego pn. „Festiwal 

Turystyczny 2018/ Dni Gminy Nielisz”. 

20. 25.04.2018 XXV/256/2018 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Skierbieszów na 

organizację przedsięwzięcia 

kulturalnego pod nazwą                

„Jarmark św. Kiliana” 

Zawarto z Gminą umowę i przekazano dotację w kwocie 6 000zł na 

dofinansowanie organizacji przedsięwzięcia kulturalnego                                 

pn. „Jarmark Św. Kiliana”. 

21. 25.04.2018 XXV/257/2018 w sprawie udzielenia Gminie 

Grabowiec pomocy finansowej na 

zakup zestawu fotograficznego dla 

studia nagrań w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Grabowcu 

Zawarto z Gminą umowę i przekazano dotację celową w kwocie 2 000zł na 

dofinansowanie zakupu zestawu fotograficznego dla studia nagrań 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Grabowcu. 
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22. 25.04.2018 XXV/258/2018 w sprawie wprowadzenia zmian             

w „Powiatowym programie 

oddziaływań korekcyjno-

edukacyjnych dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie w powiecie 

zamojskim na lata 2017-2020” 

Program jest w trakcie realizacji przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej           

w Szczebrzeszynie. 

23. 25.04.2018 XXV/259/2018 w sprawie zmian w Statucie Domu 

Pomocy Społecznej „Pod 

Modrzewiami” w Szczebrzeszynie 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubelskiego dnia 21.05.2018r. pod poz. 2568. Wdrożono do realizacji. 

24. 25.04.2018 XXV/260/2018 w sprawie likwidacji 

Wielofunkcyjnej Placówki 

Opiekuńczo-Wychowawczej                             

w Łabuniach 

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Łabuniach 

została zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2018r. Dzieciom zapewniono 

pieczę zastępczą w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo 

wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu zamojskiego. 

Z dniem 1 września 2018r. utworzono Dom dla matek z małoletnimi dziećmi 

i kobiet w ciąży w Łabuniach. 

25. 22.06.2018 XXVI/261/2018 w sprawie rozpatrzenia                           

i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem 

Zarządu Powiatu w Zamościu                

z wykonania budżetu za 2017 rok 

Rada Powiatu rozpatrzyła i zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.  
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26. 22.06.2018 XXVI/262/2018 w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu w Zamościu                               

z tytułu wykonania budżetu                  

za 2017 rok 

Rada Powiatu udzieliła Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2017 rok. 

27. 22.06.2018 XXVI/263/2018 w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej                                  

w Szczebrzeszynie za 2017 rok 

Rada Powiatu zatwierdziła sprawozdanie finansowe Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie za okres od dnia 

1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. Suma bilansowa 

wyniosła 4 303 647,19zł, zysk wyniósł 259 397,45zł 

28. 22.06.2018 XXVI/264/2018 w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego 

Sanatorium Rehabilitacyjnego        

im. Janusza Korczaka                                         

w Krasnobrodzie za 2017 rok 

Rada Powiatu zatwierdziła sprawozdanie finansowe Samodzielnego 

Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego w Krasnobrodzie, za okres od 

dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. Suma bilansowa 

wyniosła 5 216 815,17zł strata wyniosła 179 888,29zł. Wynik finansowy po 

dodaniu kosztów amortyzacji był dodatni i wyniósł  68 585,61zł. 

29. 22.06.2018 XXVI/265/2018 w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej powiatu 

Dokonano aktualizacji prognozy z dostosowaniem jej wskaźników do planu 

budżetu na 2018 rok. Prognozowane na lata 2018-2021 obciążenia                  

z tytułu zobowiązań finansowych ustalono na poziomie 16 172 663zł. 

Wprowadzono zmiany w harmonogramie wydatków projektu pn. 

„Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół 

Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu” w ramach „Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”. 
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30. 22.06.2018 XXVI/266/2018 w sprawie wprowadzenia zmian                   

w uchwale budżetowej na 2018 rok 

Zmiany polegały na zmniejszeniu dochodów o kwotę 870 403zł, 

zwiększeniu wydatków o kwotę 563 584zł. Planowany deficyt budżetu 

określono w wysokości 7 202 897zł. 

31. 22.06.2018 XXVI/267/2018 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Komarów – 

Osada na organizację uroczystości 

patriotyczno – religijnej związanej              

z obchodami 98 rocznicy bitwy pod 

Komarowem oraz zakup strojów 

estradowych dla orkiestry dętej 

działającej przy Samorządowym 

Ośrodku Kultury w Komarowie - 

Osadzie 

Zawarto z Gminą umowy na dofinansowanie przedsięwzięć: 

1) organizacja uroczystości – dotacja w kwocie 6 000zł została 

    przekazana, 

2) zakup strojów – dotacja w kwocie 2 000zł. 

Dotację przekazano i rozliczono. 

32. 22.06.2018 XXVI/268/2018 w sprawie udzielenia Parafii 

Rzymsko – Katolickiej                     

pw. Św. Bartłomieja Apostoła             

w Sitańcu dotacji celowej na roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków 

Zawarto z Parafią umowę i przekazano dotację celową w kwocie 10 000zł na 

przebudowę schodów, odwodnienia i ciągów pieszych w otoczeniu budynku 

kościoła parafialnego w Sitańcu gm. Zamość. 
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33. 22.06.2018 XXVI/269/2018 w sprawie zakresu i formy informacji 

o przebiegu wykonania budżetu 

powiatu, informacji                                

o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej oraz informacji 

o przebiegu wykonania planu 

finansowego samodzielnych 

publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej za pierwsze półrocze 

Uchwałę wdrożono do realizacji. Informacje za I półrocze br. opracowano 

zgodnie z uchwałą. 

34. 22.06.2018 XXVI/270/2018 w sprawie utworzenia jednostki 

budżetowej Domu dla Matek                  

z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet              

w Ciąży w Łabuniach 

Rada Powiatu w Zamościu podjęła uchwałę o utworzeniu z dniem                            

1 września 2018 r. Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet                        

w Ciąży w Łabuniach. 

35. 22.06.2018 XXVI/271/2018 w sprawie nadania statutu Domowi 

dla Matek z Małoletnimi Dziećmi                     

i Kobiet w Ciąży w Łabuniach 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubelskiego w Lublinie dnia 16 lipca 2018 r. pod poz. 3425. 

36. 22.06.2018 XXVI/272/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

Starosty Zamojskiego 

Rada Powiatu przyznała wynagrodzenie miesięczne dla Starosty 

Zamojskiego w związku ze zmianą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych                     

i na tej podstawie co miesiąc jest wypłacane wynagrodzenie. 
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37. 26.09.2018 XXVII/273/2018 w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej powiatu 

Dokonano aktualizacji prognozy z dostosowaniem jej wskaźników do planu 

budżetu na 2018 rok. Wydłużono o 3 lata tj. do 2024r. horyzont czasowy 

prognozy. Planowane na lata 2018-2024 obciążenia z  tytułu zobowiązań 

finansowych ustalono na poziomie 29 532 999zł. Wprowadzono zmiany                   

w „Wykazie przedsięwzięć”, stanowiącym załącznik Nr 2 do prognozy . 

38. 26.09.2018 XXVII/274/2018 w sprawie wprowadzenia zmian              

w uchwale budżetowej na 2018 rok 

Zmiany polegały na: zmniejszeniu dochodów o kwotę 3 760 418zł, 

zmniejszeniu dochodu o kwotę 2 137 457zł. Deficyt budżetu ustalono na 

poziomie 8 825 858zł, zwiększono o kwotę 1 622 961zł, przychody. 

39. 26.09.2018 XXVII/275/2018 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Miastu Zamość na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i 

roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków 

Zawarto z Miastem Zamość umowę w sprawie przyznania dotacji na kwotę 

10 000zł z przeznaczeniem na remont stanowiącego własność Parafii 

Katedralnej Zmartwychwstania Pańskiego i Św. Tomasza Apostoła 

w Zamościu budynku „Wikarówki”. Dotacja została przekazana                       

i rozliczona. 

40. 26.09.2018 XXVII/276/2018 w sprawie udzielenia Parafii 

Rzymsko-Katolickiej                       

pw. Św. Mikołaja                              

w Szczebrzeszynie ul.Wyzwolenia1, 

22-460 Szczebrzeszyn dotacji na 

roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków 

Zawarto umowę z Parafią i przekazano dotację w kwocie 10 000zł 

z przeznaczeniem na remont elewacji kościoła parafialnego                                           

pw. Św. Mikołaja w Szczebrzeszynie. 
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41. 26.09.2018 XXVII/277/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia przystanków 

komunikacyjnych, których 

właścicielem jest Powiat Zamojski 

warunków i zasad korzystania                

z tych przystanków oraz ustalenia 

stawek opłat za korzystanie przez 

operatorów i przewoźników z tych 

przystanków 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubelskiego dnia 26 października 2018 roku pod poz. nr 4731. 

42. 26.09.2018 XXVII/278/2018 w sprawie ustalenia szczegółowych 

zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w Domu dla Matek                         

z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet               

w Ciąży w Łabuniach 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubelskiego dnia 26 października 2018 roku pod poz. nr 4732. 

43. 26.09.2018 XXVII/279/2018 zmieniająca uchwałę                            

Nr XXIV/245/2018 Rady Powiatu         

w Zamościu z dnia 28 lutego 2018r. 

w sprawie określenia zadań, na które 

przeznacza się środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2018r. 

Rada Powiatu w Zamościu uchwałą Nr XXVII/279/2018 podzieliła środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                           

w wysokości 4 209 831,00 zł otrzymane przez Powiat Zamojski w 2018 r. na 

podstawie art. 48 ust 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, na realizację zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej  i społecznej jak niżej: 

- rehabilitacja zawodowa kwota 215 000,00 zł – realizacja Powiatowy 

  Urząd Pracy w Zamościu, 

- rehabilitacja społeczna kwota 3 994 831,00 zł – realizacja Powiatowe  

  Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu. 
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44. 26.09.2018 XXVII/280/2018 w sprawie powierzenia Gminie 

Skierbieszów zadania zarządzania 

publiczną drogą powiatową                           

Nr 3147L Wólka Orłowska – 

Kalinówka – Skierbieszów na terenie 

gm. Skierbieszów 

Rada Powiatu w Zamościu wyraziła wolę powierzenia Gminie Skierbieszów 

zadania zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 3147L Wólka Orłowska 

– Kalinówka – Skierbieszów na terenie gm. Skierbieszów oraz innych zadań 

publicznych należących do zakresu działania Powiatu Zamojskiego, 

wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                                  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2222 z późn. zm.) w zakresie dotyczącym ww. drogi 

położonej na terenie Gminy Skierbieszów. Celem powierzenia jest 

umożliwienie wykonania przebudowy ww. odcinka drogi powiatowej przez 

Gminę Skierbieszów jako inwestora i złożenie wniosku o dofinansowanie 

przez Gminę do PROW 2014-2020. Uchwała upoważnia Zarząd Powiatu                                  

w Zamościu do zawarcia stosownego porozumienia partnerskiego. 

45. 26.09.2018 XXVII/281/2018 w sprawie powierzenia Gminie 

Krasnobród zadania zarządzania 

publiczną drogą powiatową                           

Nr 3260L Tomaszów Lubelski – 

Krasnobród – Jacnia na odcinku                           

od km 8+556 do km 15+250 

Rada Powiatu w Zamościu wyraziła wolę powierzenia Gminie Krasnobród 

zadania zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 3260L Tomaszów Lub.-

Krasnobród-Jacnia na odcinku od km 8+556 do km 15+250 o długości 6,694 

km oraz innych zadań publicznych należących do zakresu działania Powiatu 

Zamojskiego, wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2222 z późn. zm.) w zakresie dotyczącym 

ww. drogi położonej na terenie Gminy Krasnobród. Celem powierzenia jest 

umożliwienie wykonania przebudowy ww. odcinka drogi powiatowej przez 

Gminę Krasnobród jako inwestora i złożenie wniosku o dofinansowanie 

przez Gminę do PROW 2014-2020. Uchwała upoważnia Zarząd Powiatu                      

w Zamościu do zawarcia stosownego porozumienia partnerskiego.  
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46. 26.09.2018 XXVII/282/2018 w sprawie powierzenia Gminie 

Adamów  zarządzania publiczną 

drogą powiatową Nr 3255L  Szewnia 

– Wólka  Wieprzecka  na  terenie  

gm. Adamów 

Rada Powiatu w Zamościu wyraziła wolę powierzenia Gminie Adamów 

zadania zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 3255L Szewnia – Wólka 

Wieprzecka na terenie gm. Adamów oraz innych zadań publicznych 

należących do zakresu działania Powiatu Zamojskiego, wynikających                                  

z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2222 z późn. zm.) w zakresie dotyczącym ww. drogi położonej na 

terenie Gminy Adamów. Celem powierzenia jest umożliwienie wykonania 

przebudowy ww. odcinka drogi powiatowej przez Gminę Adamów jako 

inwestora i złożenie wniosku o dofinansowanie przez Gminę do PROW 

2014-2020. Uchwała upoważnia Zarząd Powiatu w Zamościu do zawarcia 

stosownego porozumienia partnerskiego. 

47. 26.09.2018 XXVII/283/2018 w sprawie zmian w statucie Domu 

Pomocy Społecznej im. św. Siostry 

Faustyny w Krasnobrodzie 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubelskiego dnia 26 października 2018 roku pod poz. nr 4733.  

Wdrożono do realizacji. 

48. 19.10.2018 XXVIII/284/2018 w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej powiatu 

Dokonano aktualizacji prognozy z dostosowaniem jej wskaźników do planu 

budżetu na 2018 rok. W „Wykazie przedsięwzięć”, stanowiącym załącznik 

Nr 2 do prognozy zaktualizowano zapisy dotyczące części zadań 

inwestycyjnych. 

49. 19.10.2018 XXVIII/285/2018 w sprawie wprowadzenia zmian                 

w uchwale budżetowej na 2018 rok 

Zmiany polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę         

178 755 zł. Zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 241 460 zł. 

Zwiększono o kwotę 15 125 zł dotacje udzielane z budżetu powiatu. 
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50. 19.10.2018 XXVIII/286/2018 w sprawie przyjęcia „Rocznego 

programu współpracy Powiatu 

Zamojskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz z innymi 

uprawnionymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego, na 2019 rok” 

Program współpracy Powiatu Zamojskiego określa zasady współpracy                         

z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki                                 

i krajoznawstwa. Obowiązuje w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. 

Okres realizacji od dnia 1 marca do 15 grudnia 2019 r. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

 

 

 

51. 19.10.2018 XXVIII/287/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia przystanków 

komunikacyjnych, których 

właścicielem jest Powiat Zamojski 

warunków i zasad korzystania              

z tych przystanków oraz ustalenia 

stawek opłat za korzystanie przez 

operatorów i przewoźników z tych 

przystanków 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubelskiego dnia 9 listopada 2018 roku pod poz. nr 5049.  

Wdrożono do realizacji. 

    

VI kadencja Rady Powiatu w Zamościu 
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52. 20.11.2018 I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego 

Rady Powiatu w Zamościu 

Rada Powiatu w Zamościu wybrała Przewodniczącego w osobie Pana 

Krzysztofa Rusztyna. 

53. 20.11.2018 I/2/2018 w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczących Rady 

Powiatu w Zamościu 

Rada Powiatu w Zamościu wybrała następujących Wiceprzewodniczących 

Rady: Pana Antoniego Skurę i Pana Zenona Kupca. 

54. 20.11.2018 I/3/2018 w sprawie wyboru Starosty 

Zamojskiego 

Rada Powiatu w Zamościu wybrała Starostę Zamojskiego w osobie  

Pana Stanisława Grześko. 

55. 20.11.2018 I/4/2018 w sprawie wyboru Wicestarosty 

Zamojskiego 

Rada Powiatu w Zamościu wybrała Wicestarostę Zamojskiego w osobie 

Pana Witolda Maruchy. 

56. 20.11.2018 I/5/2018 w sprawie wyboru członków Zarządu 

Powiatu Zamojskiego 

Rada Powiatu w Zamościu wybrała Zarząd Powiatu w następującym 

składzie: Sławomir Kugiel, Janusz Brzozowski, Lucjan Bednarz. 
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57. 05.12.2018 II/6/2018 w sprawie powołania komisji stałych 

VI kadencji Rady Powiatu                      

w Zamościu oraz określenia zadań 

Rada Powiatu w Zamościu uchwałą powołała następujące komisje stałe: 

- Komisja Budżetu i Rozwoju Powiatu w składzie: Konrad Dziuba,  

  Sławomir Kugiel, Gertruda Miarowska, Małgorzata Soboń, Jarosław  

  Śliwiński,  

- Komisja Gospodarki Powiatu w składzie: Janusz Brzozowski, Jerzy 

  Marucha, Kazimierz Mielnicki, Antoni Skura,  

- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w składzie: Lucjan 

  Bednarz, Ala Kołodziejczyk, Jan Słomiany, Jerzy Sobczuk, Krzysztof 

  Rusztyn,   

- Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w składzie: 

  Jerzy Marucha, Krzysztof Kostrubiec, Zenon Kupiec, Jarosław Śliwiński, 

- Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej w składzie: Zenon Kupiec, Maria  

  Loc-Oczkoś, Janusz Nawój, Leszek Pastuszak, Ireneusz Ścirka. 

W załączniku do uchwały zostały ustalone zadania dla poszczególnych 

komisji stałych, które są realizowane w trakcie trwania VI kadencji Rady 

Powiatu w Zamościu. 

58. 05.12.2018 II/7/2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji VI kadencji Rady 

Powiatu w Zamościu  

Rada Powiatu w Zamościu powołała 5 osobową Komisję Skarg, Wniosków                

i Petycji w następującym składzie: Agnieszka Adamczuk, Ala 

Kołodziejczyk, Maria Loc-Oczkoś, Jerzy Sobczuk, Małgorzata Soboń. 
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59. 05.12.2018 II/8/2018 w sprawie powołania Komisji 

Rewizyjnej VI kadencji Rady 

Powiatu w Zamościu 

Rada Powiatu w Zamościu powołała 5 osobową Komisję Rewizyjną                                      

w następującym składzie: 

Przewodniczący – Ireneusz Ścirka, Wiceprzewodnicząca – Gertruda 

Miarowska, Sekretarz – Janusz Nawój, Członek – Agnieszka Adamczuk, 

Członek – Krzysztof Kaczoruk. 

60. 05.12.2018 II/9/2018 w sprawie upoważnienia 

wiceprzewodniczących VI kadencji 

Rady Powiatu w Zamościu do 

wystawiania polecenia wyjazdu 

służbowego dla Przewodniczącego 

Rady Powiatu w Zamościu  

Na czas trwania VI kadencji Rady Powiatu w Zamościu do wystawiania 

polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Powiatu                             

w Zamościu zostali upoważnieni Wiceprzewodniczący Rady Powiatu: Pan 

Antoni Skura oraz Pan Zenon Kupiec. 

61. 05.12.2018 II/10/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu 

kosztów podróży służbowej radnego 

VI kadencji Rady Powiatu w 

Zamościu 

Uchwała określa zasady zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Rady 

Powiatu w Zamościu oraz koszt  km przebiegu na podstawie Rozporządzenia  

z dnia 25 marca 2002 roku Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów 

służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów 

niebędących własnością pracodawcy. 
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62. 05.12.2018 II/11/2018 w sprawie zmiany uchwały                       

Nr XXIV/245/2018 Rady Powiatu                              

w Zamościu z dnia  28 lutego 2018r. 

w sprawie określenia zadań, na które 

przeznacza się środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2018r. 

zmienionej uchwałą                               

Nr XXVII/279/2018 Rady Powiatu              

w Zamościu z dnia 26 września 

2018r. 

Środki PFRON w 2018 r. zostały wykorzystane w całości.   

Zgodnie z uchwałą dofinansowano: 

- organizację 13 spotkań integracyjnych dla 327 osób niepełnosprawnych,                     

- uczestnictwo 97 osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych 

  oraz ich 32 opiekunów,                                                                                                     

- 26 osobom niepełnosprawnym do likwidacji barier funkcjonalnych  

    w tym: 8 osobom do likwidacji barier architektonicznych, 6 osobom do 

    likwidacji barier w komunikowaniu się oraz 12 osobom do likwidacji 

    barier technicznych,                                                                                                                

-360 wniosków osób niepełnosprawnych do zakupu środków  

  pomocniczych, przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego, 

- pracodawcom, zwrot kosztów wyposażenia 4 stanowisk pracy dla osób  

  niepełnosprawnych,                                                                                              

- działalność pięciu warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie 

  Powiatu Zamojskiego, obejmujących opieką rehabilitacyjną 194 osoby  

  Niepełnosprawne,                                                                                                      

- udzielono dotacji 2 osobom niepełnosprawnym na rozpoczęcie własnej 

  działalności gospodarczej.                                                                                                     

63. 05.12.2018 II/12/2018 w sprawie przyjęcia od Wojewody 

Lubelskiego zadań publicznych                       

z zakresu administracji rządowej 

Na podstawie podjętej uchwały Zarząd Powiatu w Zamościu w drodze 

porozumienia  z Wojewodą Lubelskim przyjął do realizacji zadanie z zakresu 

administracji rządowej związane z  przeprowadzeniem badań lekarskich na 

potrzeby kwalifikacji wojskowej w 2019 r.  
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64. 05.12.2018 II/13/2018 w sprawie delegowania radnego do 

składu Komisji Bezpieczeństwa                

i Porządku 

Starosta Zamojski i Prezydent Miasta Zamość w drodze porozumienia                        

nr 13/2017  zawartego w dniu 20 kwietnia 2017 r. utworzyli wspólną 

komisję bezpieczeństwa i porządku dla Miasta Zamościa                                              

i Powiatu Zamojskiego. Do składu komisji delegowano radnego Rady 

Powiatu w Zamościu Pana Antoniego Skurę.   

65. 05.12.2018 II/14/2018 w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej powiatu 

Dokonano aktualizacji prognozy z dostosowaniem jej wskaźników do planu 

budżetu na 2018 rok. 

66. 05.12.2018 II/15/2018 w sprawie wprowadzenia zmian         

w uchwale budżetowej na rok 2018 

Zmiany polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę          

223 184 zł. Zwiększono o kwotę 19 350 zł dotacje udzielane z budżetu 

powiatu.  

67. 05.12.2018 II/16/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

Starosty Zamojskiego 

Podjęta uchwała w sprawie wynagrodzenia Starosty jest realizowana              

w każdym miesiącu poprzez wypłatę jego wynagrodzenia. 

68. 05.12.2018 II/17/2018 w sprawie powołania doraźnej 

Komisji Statutowej VI kadencji Rady 

Powiatu w Zamościu 

Rada Powiatu w Zamościu powołała 5 osobową Komisję Statutową                                      

w następującym składzie: Konrad Dziuba, Sławomir Kugiel, Maria Loc-

Oczkoś, Leszek Pastuszak, Krzysztof Rusztyn. 

Do zadań Komisji Statutowej należy opracowanie Statutu Powiatu 

Zamojskiego. 

69. 27.12.2018 III/18/2018 sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej powiatu 

Przyjęto wieloletnią prognozę finansową powiatu na lata 2019-2023, 

obejmującą kwotę długu w wysokości 25 851 000 zł oraz „Wykaz 

przedsięwzięć” zawierający 6 pozycji z łącznymi nakładami finansowymi                      

w wysokości 47 219 007 zł. 
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70. 27.12.2018 III/19/2018 w sprawie uchwalenia budżetu 

powiatu na rok 2019 

Uchwalony został  budżet powiatu na rok 2019, z następującymi głównymi 

wskaźnikami: planowane dochody – 84 608 699 zł, planowane wydatki – 

92 088 699 zł, planowany deficyt – 7 480 000 zł, planowane przychody – 

11 480 000 zł, planowane rozchody  –  4 000 000 zł. Budżet został wdrożony 

do realizacji. 

71. 27.12.2018 III/20/2018 w sprawie uchwalenia planu pracy 

Rady Powiatu w Zamościu                                     

na 2019 rok 

Plan pracy Rady Powiatu w Zamościu na 2019 rok jest w trakcie realizacji. 

72. 27.12.2018 III/21/2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

i kontroli Komisji Rewizyjnej oraz 

planów pracy pozostałych komisji 

stałych Rady Powiatu w Zamościu na 

2019 rok 

Plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej oraz plany pracy pozostałych 

komisji stałych Rady Powiatu w Zamościu na 2019 rok jest w trakcie 

realizacji. 

73. 27.12.2018 III/22/2018 w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej powiatu 

Dokonano aktualizacji prognozy z dostosowaniem jej wskaźników do planu 

budżetu na 2018 rok. W „Wykazie przedsięwzięć” stanowiącym załącznik 

Nr 2 do prognozy zmienione zostały limity zobowiązań – zgodnie z 

zawartymi umowami na realizację projektów 

74. 27.12.2018 III/23/2018 w sprawie wprowadzenia zmian         

w uchwale budżetowej na rok 2018 

Zmiany polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 46 534zł. 
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75. 27.12.2018 III/24/2018 w sprawie uchwalenia  "Powiatowego 

programu rozwoju pieczy zastępczej 

na lata 2019 - 2021" 

Program jest w trakcie realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Zamościu- organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, przy 

współpracy działających na terenie powiatu zamojskiego placówek 

opiekuńczo-wychowawczych oraz innych instytucji działających                  

w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

76. 27.12.2018 III/25/2018 w sprawie wysokości opłat za 

usuwanie pojazdów z dróg na 

obszarze Powiatu Zamojskiego                  

i ich przechowywanie na parkingu 

strzeżonym oraz wysokości kosztów 

w przypadku odstąpienia od 

wykonania dyspozycji usunięcia 

pojazdu 

Uchwała została opublikowana  w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubelskiego dnia 18 stycznia 2019 roku pod poz. 488. Podjęty akt prawa 

miejscowego z chwilą wejścia w życie stanowi podstawę ustalania 

wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na 

parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od 

wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.       

77. 27.12.2018 III/26/2018 w sprawie powierzenia Gminie 

Zwierzyniec zimowego utrzymania 

dróg powiatowych na terenie Gminy 

Zwierzyniec 

Gmina Zwierzyniec odstąpiła od przejęcia zimowego utrzymania dróg 

powiatowych na terenie Gminy Zwierzyniec stwierdzając, że dotychczasowe 

odśnieżanie dróg prowadzone przez ZDP w Zamościu jest zadowalające. 
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78. 27.12.2018 III/27/2018 w sprawie wyrażenia zgody na 

udzielenie bonifikaty od opłaty 

rocznej 

Uchwała została zrealizowana.  

Zarząd  Powiatu w Zamościu decyzją nr GM.6844.2.2019 z dnia 2019.02.12 

oddał odpłatnie w trwały zarząd na rzecz Dom dla Matek z Małoletnimi 

Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach nieruchomość zbudowaną położoną 

w Łabuniach przy ulicy Osiedlowej 7 oznaczoną w ewidencji gruntów w 

arkuszu nr 6 jako działka nr 1452  o powierzchni 2,1900 ha stanowiącą 

własność Powiatu Zamojskiego, KW  ZA1Z/00084312/8. 

Ustalił stawkę procentową opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu 

nieruchomością w wysokości 0,3 % ceny. Opłata roczna z tytułu trwałego 

zarządu, po uwzględnieniu 90 % bonifikaty udzielonej Uchwałą Rady 

Powiatu w Zamościu Nr III/27/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. zostaje 

ustalona w wysokości 576,05 zł. 

79. 27.12.2018 III/28/2018 w sprawie utworzenia Dziennego 

Domu „Senior+” w Krasnobrodzie 

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu od 1 stycznia 2019 roku utworzono 

jednostkę budżetową Dzienny Dom „Senior +” w Krasnobrodzie. 
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XIII. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI PROWADZĄCYMI 

DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO 

 

 

Powiat Zamojski w 2018 r. realizował zadania ustawowe, związane ze współpracą                 

z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, poprzez utworzenie 

„Programu współpracy Powiatu Zamojskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku”, 

który został przyjęty Uchwałą Nr XXII/220/2017 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 

22 listopada 2017 ( Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia  5 grudnia 2017 r. poz. 4821). 

Dokument ten szczegółowo określa zasady współpracy pomiędzy samorządem,                       

a działającymi na danym terenie organizacjami pozarządowymi, realizującymi 

zadania na rzecz rozwoju i poprawy warunków życia jego mieszkańców. Głównym 

celem programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy samorządem powiatowym,                         

a organizacjami pozarządowymi, jak również integracja i aktywizacja społeczności 

lokalnych. 

Na realizację Programu w budżecie Powiatu Zamojskiego na 2018 r. zarezerwowano 

środki finansowe w wysokości 162 000,00 złotych.  

Za ważne cele Programu uznano m.in.: 

- umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, 

własne otoczenie, wspólnotę lokalną, region, 

- motywację  mieszkańców do współodpowiedzialności za rozwój powiatu i poprawę 

warunków życia mieszkańców, 

- otwarcie na innowacyjność, indywidualizm, konkurencyjność, 

- obustronną jawność działań oraz wzajemną  informację o przebiegu i realizacji 

zadań publicznych,  

- tworzenie warunków do powstawania nowych struktur i inicjatyw służących 

rozwojowi społeczności  lokalnych. 

Współpraca Powiatu Zamojskiego z organizacjami pozarządowymi                                  

i podmiotami realizującymi zadania w sferze pożytku publicznego w 2018 roku miała 

charakter finansowy  i pozafinansowy.  Formę finansową realizowano w trybie 

Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Zamościu Uchwałą 

Nr 7/2018 z dnia 10 stycznia 2018 roku. 

Konkurs został ogłoszony na wsparcie zadań pożytku publicznego w zakresie 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania                             

i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, z terminem realizacji 

od dnia 1 marca do dnia 15 grudnia 2018 roku.  

W dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

można było składać oferty na: 

 Organizacja wydarzeń kulturalnych takich jak: konkursy, przeglądy, festiwale, 

koncerty, wystawy, plenery, sesje, konferencje naukowe, popularno - naukowe, 

które upowszechniają i popularyzują różne dziedziny kultury i sztuki. 
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 Edukacja kulturalna społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci                  

i młodzieży. 

 Wspieranie różnych form działalności, które kontynuują tradycje regionu,                                          

w tym twórczość ludową i folklorystyczną. 

Na wsparcie realizacji w/w zadań  zaplanowano dotację  w wysokości 67 000,00 zł 

(słownie złotych: sześćdziesiąt siedem tysięcy). 

Na realizację zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa zabezpieczono kwotę 

15 000,00 zł. Obejmowały one: 

 Organizacja na terenie powiatu zamojskiego imprez turystyki pieszej, 

rowerowej, kajakowej o charakterze ponadgminnym.  

 Wspieranie działań na rzecz promocji walorów turystyczno-krajoznawczych 

powiatu.  

 Wytyczanie nowych oraz utrzymanie istniejących szlaków turystycznych                          

w powiecie zamojskim. 

Kwotę w wysokości 80 000,00 zł zarezerwowano na zadania, w zakresie 

wspierania i upowszechnia  kultury fizycznej, w tym: 

 Popularyzację sportu w środowisku wiejskim. 

 Organizację i udział w imprezach  sportowych i rekreacyjnych o charakterze 

ponadgminnym.  

 Inicjatywy propagujące zdrowy styl życia wśród mieszkańców powiatu 

zamojskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 

Na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2018 roku Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 34/2018  

uwzględniając celowość, ważność i znaczenie dla rozwoju Powiatu Zamojskiego, 

wybrał i zdecydował przyznać dotacje dla 51 zadań na wsparcie realizacji zadań                                          

w łącznej wysokości 160 680,00 zł. 

W poszczególnych dziedzinach przyznano następujące kwoty dotacji: 

 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego –  kwota 

65 680,00 zł; 

 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – kwota 80 000,00 zł; 

  Turystyka i krajoznawstwo – 15 000,00 zł  

Na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku, w trybie Otwartego Konkursu 

Ofert, Zarząd Powiatu przekazał dotację w łącznej wysokości  160 680,00  złotych.  

Podpisano 50 umów z oferentami na kwotę 158 480,00 złotych.  

         Inną formą współpracy w obszarach współdziałania samorządu powiatu                              

z podmiotami sektora pozarządowego była forma pozafinansowa. Miała charakter 

merytoryczny polegający przede wszystkim na: 

- konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów dokumentów związanych                       

z ich działalnością statutową ( rejestracja stowarzyszeń, przygotowywanie statutów, 

regulaminów, uchwał, wniosków, sprawozdań), 

- promocji i popularyzacji  różnych wydarzeń  oraz działań  poprzez zamieszczanie 

na stronie   internetowej Starostwa; ogłoszeń, komunikatów, informacji, 

dokumentacji fotograficznej, wpływając tym samym na kształtowanie ich 

pozytywnego wizerunku, 



 

90 

 

- udziale w pracach Powiatowej Rady Sportu, Zamojskiego Forum Inicjatyw 

Społecznych, oraz w komisjach konkursowych, 

- nieodpłatnym udostępnianiu pomieszczeń biurowych, sali konferencyjnej, sprzętu 

multimedialnego,  

- przekazywaniu organizacjom pozarządowym materiałów biurowych, folderów, 

map, materiałów promocyjno - informacyjnych będących w posiadaniu Starostwa, 

- doradztwie w zakresie przygotowywania ofert i sprawozdań, 

- udzielaniu informacji na temat pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł,  

- wydawaniu rekomendacji,  

- obejmowaniu przez Starostę patronatu nad organizowanymi przedsięwzięciami  i  

  imprezami. 

Organizacje pozarządowe, skupiające coraz większą liczbę aktywnych 

mieszkańców, poczuwających się do odpowiedzialności za rozwój lokalnej 

społeczności, stały się odpowiednim partnerem do realizacji zadań publicznych, w 

zakresie objętym programem współpracy w 2018 roku. Program zachęcił organizacje 

do większego zaangażowania na rzecz wspólnego dobra i pozwolił zrealizować 

szereg inicjatyw w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki,  

i krajoznawstwa, które sprzyjały tworzeniu więzi społecznych, służyły zaspokajaniu 

potrzeb różnych grup mieszkańców i w znaczny sposób wpłynęły na poprawę jakości 

ich życia. Na ten cel przeznaczono środki finansowe w wysokości 162 000,00 zł. 

Równolegle ze wsparciem finansowym, organizacjom udzielano również pomocy 

merytorycznej  związanej z prowadzeniem ich działalności statutowej.  

 

XIV. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI 

SAMORZĄDOWYMI 

 

Powiat Zamojski współpracuje z następującymi powiatami zagranicznymi: 

1. Powiatem Schwäbisch Hall w Niemczech – porozumienie zostało podpisane                     

w 2002 r. 

2. Powiatem Cahul z Republiki Mołdawia – porozumienie podpisano w 2001 r. 

3. Powiatem Sokal z Ukrainy – porozumienie podpisano 6.12.2016 r. 

Wszystkie umowy (porozumienia) zostały zawarte na podstawie uchwał Rady 

Powiatu w Zamościu upoważniających Zarząd Powiatu do współpracy. 

Współpraca z powiatem Schwäbisch Hall trwająca kilkanaście lat przyniosła 

bogatą wymianę doświadczeń administracyjnych, gospodarczych, pomoc                                  

w zakładaniu firm i działalności gospodarczej, funkcjonowaniu służby zdrowia, 

udział w targach gospodarczych, promocje firm z naszego regionu i wyrobów                         

w Niemczech, wymiany kulturalnej (zespoły śpiewacze i sportowe).                                        
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Współpraca z powiatem Cahul z Republiki Mołdawia polegała głównie na 

wymianie kulturalnej, wzajemne wizyty na festiwalach ludowych, udział zespołów, 

pośredniczenie w sprawach gospodarczych poprzez wzajemne kontaktowanie firm 

gospodarczych, wymiana doświadczeń w administracji. 

Współpraca z powiatem Sokal z Ukrainy rozpoczęła się od opracowania 

wspólnego projektu „Poprawa dostępności przygranicznej infrastruktury drogowej                     

w powiatach: zamojskim (Polska) i sokalskim (Ukraina) połączoną z promowaniem 

rozwiązań proekologicznych” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS 

Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014-2020. W naszej części projektu zobowiązuje 

się odnowić drogi powiatową – 11,4km. 

Ponadto partnerzy rozwijają współpracę na płaszczyźnie kulturalnej, oświatowej, 

sportowej i turystycznej. Kilkakrotnie w roku odbywały się spotkania w sprawach 

realizacji projektu, obchodów „Dni Dobrosąsiedztwa” oraz innych uroczystości 

 W dniach 21-23.06.2018 r. wszystkie delegacje zaprzyjaźnionych powiatów 

uczestniczyły w specjalnej sesji poświęconej funkcjonowania 100-lecia Niepodległej 

Polski i 20-lecia powstania powiatu oraz w spotkaniach towarzyszących. 

Podczas sesji otrzymaliśmy podziękowania, gratulacje za dotychczasową współpracę 

oraz życzenia realizacji nowych projektów w przyszłości. 

 

XV.  ADMINISTRACJA W TYM DECYZJE ADMINISTRACYJNE 

 

Wydział Architektury i Budownictwa. 

 

Zadania administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie z dnia                        

7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz zadania określone w innych unormowaniach 

prawnych, należące do Starosty Zamojskiego jako organu I instancji, były 

wykonywane w 2018 r. przez Starostwo Powiatowe w Zamościu - Wydział 

Architektury i Budownictwa, w pełnym zakresie na terenie powiatu zamojskiego.  

 W powiecie zamojskim następuje systematyczny rozwój zagospodarowania 

przestrzennego, w tym budownictwa – wszystkie gminy posiadają opracowane 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

 Aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (w granicach 

administracyjnych gminy z uwzględnieniem ew. wyłączonych obszarów lub 

obejmujące tereny budowlane zespołu jednostek osadniczych) posiadają następujące 

gminy: Adamów, Grabowiec, Komarów Osada, Miasto i Gmina Krasnobród, 

Łabunie, Miączyn, Sitno, Skierbieszów, Sułów, miasto Zwierzyniec, tereny 

budowlane w m-ci: Bagno, Guciów, Obrocz, Sochy – gm. Zwierzyniec, Kalinowice, 

Wólka Panieńska, Płoskie, Zawada – gm. Zamość oraz tereny przy zbiorniku 
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wodnym w Nieliszu.   

 Na pozostałym terenie powiatu zamojskiego funkcjonują w poszczególnych 

gminach jedynie fragmentaryczne miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego na niewielkich powierzchniowo terenach i w ściśle określonych 

granicach.  

 W trybie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym każdemu służy prawo wglądu w gminach do miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego i otrzymania z nich wypisów i wyrysów. 

Pozwolenie na budowę można uzyskać w starostwie na podstawie aktualnie 

obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast                     

w przypadku braku miejscowego planu na danym obszarze, do wniosku o udzielenie 

pozwolenia na budowę winna być dołączona ostateczna decyzja wójta (burmistrza) 

o warunkach zabudowy lub ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

 Do wniosku o pozwolenie na budowę obiektów zaliczanych wg przepisów 

odrębnych do mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko winna być dołączona ostateczna decyzja właściwego organu                                     

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

 Wykaz obiektów i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania 

pozwolenia na budowę i wymagających zgłoszenia w starostwie określają art. 29, 30 

ustawy – Prawo budowlane jw. 

 

Informacja obejmuje: 

zgłoszenia budowy i wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia 

na budowę,  

pozwolenia i zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich 

części, 

pozwolenia na budowę obiektów budowlanych, 

pozwolenia i zgłoszenia rozbiórek obiektów, 

zezwolenia na realizację inwestycji drogowych.  

 

2. Analiza ruchu budowlanego. 

 

W 2018 r. wydano łącznie 727 decyzji o pozwoleniu na budowę (w tym roboty 

budowlane, rozbiórkę obiektów) w tym, m.in.:       

(dla porównania w 2017 r. – 778) 

452 – pozwoleń na budowę obiektów budowlanych,                                                                        

275 – pozostałe roboty budowlane. 

Wydano 12 decyzji odmownych. 

Odnotowuje się nieznaczny spadek ilości wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę 
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(w tym roboty budowlane, rozbiórkę) w stosunku do 2017 roku. 

 

Wniesiono 14 odwołań od decyzji wydanych przez organ administracji 

architektoniczno-budowlanej,  10 decyzji zostało utrzymane. Wniesiono 2 zażalenia 

na postanowienia, które Wojewoda utrzymał w mocy. Została stwierdzona 

nieważność 1 decyzji o pozwoleniu na budowę.  

         

W liczbie wydanych pozwoleń na budowę nowych obiektów budowlanych są:    

(dla porównania w 2017 r.) 

357 - obiekty kubaturowe                            324 

  84 - obiekty liniowe                                       80 

    9 - obiekty infrastruktury transportu              12 

 

W strukturze wydanych pozwoleń na budowę nowych obiektów kubaturowych 

kolejne pozycje zajmują (dla porównania rok 2017) :  

281 - budynki mieszkalne w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, letniskowe 

 244 

  54 - budynki gospodarcze i inwentarskie, garaże       49 

   6 - budynki produkcyjne, magazynowe, warsztaty               10 

 16 - budynki użyteczności publicznej (bud. biurowe, handl.-usług., kultury)  11 

  

W formie zgłoszenia (na podstawie art. 29 ust. 1 pkt. 1a prawa budowlanego)                           

z projektem budowlanym przyjęto 20 zgłoszenia budowy budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych, a także przyjęto 60 zgłoszenia budowy sieci (na podstawie art. 29 

ust. 1 pkt. 19a prawa budowlanego). 

Pozostałe roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę zgłoszono                       

w ilości – 1284,  przy 1138 w 2017 r. 

W 2018r., przeniesiono 49 decyzji o pozwoleniu na budowę na innego inwestora, 

oraz dokonano 57 (2017 r. – 24) zmian decyzji. 

 

Terytorialnie największą dynamikę ruchu budowlanego odnotowano                                     

w następujących gminach: 

 

Ilość udzielonych pozwoleń na budowę 

 ogółem nowych budynków 

mieszkalnych 

Zamość 275 137 
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MiG Szczebrzeszyn 59 11 

MiG Krasnobród  56 24 

MiG Zwierzyniec 47 15 

 

Terytorialnie najmniejszą dynamikę ruchu budowlanego odnotowano                                      

w następujących gminach: 

 

Ilość udzielonych pozwoleń na budowę 

 ogółem nowych budynków                 

mieszkalnych 

Sułów  14 7 

Nielisz 14 9 

Grabowiec   16 2 

Radecznica   16 8 

                                                                                                                                                                  

 

3. Ruch budowlany na terenie powiatu zamojskiego (w analizowanym zakresie) 

wg ustalonych danych w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. przedstawiono                     

w załączonych Tabeli Nr 1. 

4.  Ważniejsze obiekty budowlane, na budowę których udzielono pozwolenia                     

w 2018r.  

4.1. Budynki usługowo – handlowe 

 budowa myjni dwustanowiskowej, Łabunie, gm. Łabunie; 

 zmiana sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na budynek 

usługowy – warsztat samochodowy, Sitaniec Błonie, gm. Zamość; 

 budowa budynku usługowego (gastronomia), Zwierzyniec; 

 przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku 

produkcyjno – magazynowego na centrum profilaktyki i terapii osób chorych na 

astmę, Płoskie, gm. Zamość; 

 myjnia samochodowa dwustanowiskowa, Sułów gm. Sułów; 

 budowa dwóch budynków sezonowych usług turystycznych, Lipsko Kolonia, gm. 

Zamość; 

 budowa  budynku usługowo-handlowego, Szczebrzeszyn miasto; 

 przebudowa wraz z rozbudową o część usługowo-produkcyjną istniejącego 

budynku usługowego jako zakład przygotowania i produkcji konstrukcji 

stalowych, obręb Majdan Wielki, gm. Krasnobród; 

 budowa budynku stacji paliw, rozbiórka istniejącego pawilonu handlowego, 
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Płoskie, gm. Zamość; 

 budowa budynku handlowo – usługowego (sklep motoryzacyjny z częścią 

warsztatową), Krasnobród; 

 budowa budynku usługowego (sklepu przemysłowego), Żurawnica, gm. 

Zwierzyniec; 

 przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na myjnie, 

Stabrów, gm. Sitno; 

 rozbudowa budynku gospodarczego i zmiana sposobu użytkowania na budynek 

usługowy – warsztat samochodowy, Łabuńki, gm. Łabunie; 

 

4.2. Budynki wielorodzinne 
 nie dotyczy 

 

4.3.  Obiekty przemysłowo magazynowe 

 rozbudowa i przebudowa budynku produkcyjnego, Borowina Sitaniecka, gm. 

Zamość; 

 rozbudowa zaplecza stacji 110/15 kV o budynek techniczny dla instalacji aparatury 

rozdzielnic Sn, nN, Krasnobród; 

 budowa zespołu silosów wraz z urządzeniami transportowymi, Skierbieszów;  

 modernizacja istniejącego bloku kogeneracyjnego, Bodaczów, gm. Szczebrzeszyn; 

 

4.4. Obiekty sakralne, kultury, nauki, sportu, rekreacyjne, usług zdrowia: 

 budowa zadaszenia trybun boiska sportowego, Sitno; 

 rozbudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na budynek usług 

turystycznych „centrum geoturystyczne”, budowa budynku sanitarno – 

gospodarczego, budowa altany, Lipsko Polesie, gm. Zamość;  

 budowa budynku rekreacyjnego „chaty rybaka”, Jacnia, gm. Adamów; 

 termomodernizacja i zmiana konstrukcji dachu budynku szkoły podstawowej, 

Cześniki, gm. Sitno; 

 przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej szkoły na cele usług 

turystyki, Staw Noakowski, gm. Nielisz; 

 przebudowa i nadbudowa wraz ze zmiana sposobu użytkowania budynku dawnego 

sądu grodzkiego na Centrum Muzealno – Edukacyjne, budowa amfiteatru, 

Szczebrzeszyn; 

 wykonanie prac remontowo – konserwatorskich obelisku „Kolos”, Kraczew, gm. 

Komarów Osada; 

 remont elewacji kościoła filialnego pw. Zwiastowania NMP w Szewni Dolnej, gm. 

Adamów; 

 przebudowa budynku po byłej szkole oraz zmiana sposobu użytkowania na 

schronisko dla osób bezdomnych, Krasne, gm. Stary Zamość; 

 rozbudowa budynku użyteczności publicznej „remizy OSP”, Góra Grabowiec, gm. 

Grabowiec; 

 modernizacja terenów sportowo–rekreacyjnych w m. Jacnia, budowa trybuny 

sportowej, dwóch wiat stadionowych, sceny sportowej, budowa oświetlenia przy 
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boisku sportowym, Jacnia, gm. Adamów;  

 prace konserwatorsko – remontowe kaplicy grobowej Rulikowskich, Dub, gm. 

Komarów Osada; 

 adaptacja budynku pralni w celu dostosowania na potrzeby „Dziennego Domu 

Seniora+”, Krasnobród, gm. Krasnobród; 

 rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku świetlicy 

środowiskowej celem utworzenia dziennego domu Senior +, Stanisławka, gm. 

Sitno; 

 budowa amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego, Radecznica; 

 rozbudowa oficyny zachodniej Hospicjum Santa Galla przy zespole pałacowym                     

w Łabuńkach, Łabuńki, gm. Łabunie; 

 utworzenie centrum turystyczno – rekreacyjnego w m. Cześniki, gm. Sitno; 

 remont elewacji kościoła p.w. św. Mikołaja, Szczebrzeszyn; 

 budowa tężni solankowej, Jacnia, gm. Adamów; 

 budowa obiektu budowlanego ze zbiorowymi miejscami pochówkowymi dla urn                  

z prochami w formie zgrupowanych nisz – tzw. kolumbaria na terenie cmentarza 

komunalnego, Chyża gm. Zamość; 

 budowa świetlicy wiejskiej, Kornelówka, gm. Sitno; 

 budowa pomnika, obręb Mokrelipie, gm. Radecznica; 

 przebudowa i adaptacja budynku internatu, Szczebrzeszyn; 

 budowa pomnika, Płoskie, gm. Zamość; 

 remont mogiły – miejsca upamiętnienia żołnierzy poległych w II Wojnie 

Światowej we wrześniu 1939 r na cmentarzu parafialnym w Dubie, gm. Komarów 

Osada; 

 budowa pomnika 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, 

Krasnobród; 

 budowa wieży widokowej „Orle gniazdo” wraz z infrastruktura towarzyszącą, 

Komarów Osada; 

 rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, obręb Dzielce, 

gm. Radecznica; 

 budowa punktu widokowego z platformą widokową i „pomnikiem Chwały 

Kawalerii i Artylerii Konnej”, Wola Śniatycka, gm. Komarów Osada; 

 budowa budynku świetlicy, budowa garażu, Kolonia Suchowola, gm. Adamów; 

 

4.5. Budowa, przebudowa, remont (modernizacja) dróg powiatowych                                    

i gminnych (realizowanych w trybie: spec ustawy drogowej, pozwolenia na 

budowę lub zgłoszenia): 

 przebudowa mostu w m. Kitów wraz z dojazdami, gm. Sułów; 

 odbudowa drogi gminnej nr 010829L w m. Adamów od km 0+000 do km 0+200, 

od km 0+650 do km 1+520, gm. Adamów; 

 budowa drogi wewnętrznej w km 0+000-0+0109 w m. Sulmice, gm. Skierbieszów; 

 budowę chodnika w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3213 L Bodaczów-

Kolonia Niedzieliska w m. Bodaczów od km 0+297,50 do km 0+838,60, gm. 

Szczebrzeszyn; 
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 budowa drogi gminnej nr 010850L, obręb Trzepieciny, gm. Adamów; 

 budowa drogi gminnej nr 010842L, obręb Suchowola, gm. Adamów; 

 budowa drogi gminnej wewnętrznej, obręb Trzepieciny, gm. Adamów; 

 

4.6. Gminne sieci wodociągowe:  
 przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, Skierbieszów, gm. Skierbieszów; 

 budowa  sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz ujęciem wody, w m. Płoskie, 

gm. Zamość; 

 budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, obręb Sady, obręb Skierbieszów, 

gm. Skierbieszów; 

 

4.7. Gminne sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej:  

 

 rozbudowa sieci w gm. Zamość; 

 

4.8. Sieci gazowe: 

 

 rozbudowa sieci gazowych w gm. Zamość, Szczebrzeszyn, Łabunie, Krasnobród, 

Sitno; 

 

 4.9.  Sieci elektroenergetyczne (realizowane w trybie  pozwolenia na budowę lub 

zgłoszenia): 

 

 przebudowa linii napowietrznej nN ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV „Lipsko 

2” wraz z przyłączami na linie kablową, budowa linii kablowej SN obręb Lipsko, 

gm. Zamość; 

 przebudowa linii napowietrznej 15kV „Szczebrzeszyn-Zwierzyniec 2" na odc. od 

sł. nr 1 do sł. nr 64 na linię kablową oraz budowa linii kablowych 15kV 

„Szczebrzeszyn-Zwierzyniec 1" i „Szczebrzeszyn-JOBON"; 

 rozbiórka linii napowietrznej 15 kV Zamość – Krasnobród” na odc. od GPZ 

Zamość do słupa nr 254 oraz linii 15 kV Zamość – Południowa na odc. od GPZ 

Zamość do słupa nr 20 wraz z odgałęzieniem WZMot do słupa nr 2 obręb 

Kalinowice, gm. Zamość; 

 budowa linii SN 15 kV , Szopinek , Kalinowice, Wólka Panieńska, gm. Zamość; 

 budowa linii kablowej SN, przebudowa stacji trafo, obręb Łabunie; 

 budowa linii kablowej SN, linii kablowej nN, rozbiórka linii Sn i nN, obręb 

Lipsko, Białowola, Topornica Kolonia, gm. Zamość; 

 budowa sieci elektroenergetycznej SN i nN, obręb Majdan Mały, Majdan Wielki, 

gm. Krasnobród, Pańków, gm. Tarnawatka. 

 

4.10.  Oświetlenie uliczne: 
 budowa linii kablowej i urządzeń oświetlenia chodników wzdłuż dróg 

powiatowych i dróg gminnych, gm. Skierbieszów, Zamość, Zwierzyniec, 

Adamów ;  
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4.11. Maszty, stacje bazowych telefonii komórkowej: 

 

 budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, Zielone, gm. Krasnobród; 

 przebudowa wieży kratowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Polkomtel, 

Bronisławka, gm. Grabowiec; 

 budowa stacji transmisyjnej WA-0043 wraz z wieżą telekomunikacyjną, 

Grabowiec. 
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Tabela Nr 1 

Rodzaje obiektów budowlanych 

Ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych gminach 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Budynki mieszkalne jednorodzinne  10 2 3 24 13 3 9 8 16 10 11 7 11 137 15 279  

budynki rekreacji indywidualnej    2            2  

Budynki mieszkalne wielorodzinne                -  

Budynki zamieszkania zbiorowego: hotele, 

schroniska, itp. 
               -  

Budynki użyteczności publicznej: bud. biurowe, 

handl.-usług., kultury, kultury fizycz., oświaty, 

opieki społ., kultu relig. 

  2 2 2   2 1    1 3 3 16  

Budynki gospodarcze: inwentarskie (w tym 

także garaże) 
3 7 4 3 5 6 1 3 2 3 1 1 5 7 3 54  

silosy 1         1      2  

Budynki produkcyjne 

(w tym magazynowe), warsztaty itp. 
1         3    1 1 6  

Biogazownie i fotowoltaika                -  

Obiekty infrastruktury transportu: drogi, ulice, 

wiadukty 
4       1  3   1   9  

Obiekty liniowe: rurociągi, sieci 3 1 1 4 2 2   3 3 1 1 6 53 4 84  

Obiekty pozostałe (nie wymienione wyżej, np. 

roboty budowlane, remonty, przebudowy, 

odmowy) 

5 4 20 6 9 4 2 2 11 1 9 5 15 21 7 121  

Instalacje wewnętrzne gazu 11 1 4 15 14 5 2  10 5   20 53 14 154  

Ogółem wydane decyzje o pozwoleniu na 

budowę 
37 16 34 56 45 20 14 16 43 29 22 14 59 275 47 727  
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Wydział Komunikacji. 

  

Wydział Komunikacji realizuje zadania na podstawie niżej wymienionych 

aktów prawnych: 

 

- ustawa Prawo o ruchu drogowym; 

- ustawa o kierujących pojazdami; 

- ustawa o transporcie drogowym; 

- ustawa o publicznym transporcie zbiorowym. 

 

Głównym zadaniem Wydziału jest dokonywanie obsługi mieszkańców powiatu 

oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie  

rozpatrywania indywidulanych spraw administracyjnych wynikających z w/w 

przepisów prawa oraz obowiązujących aktów wykonawczych.         

Na podstawie danych zawartych w wygenerowanym z systemu 

informatycznego „POJAZD”, na terenie powiatu zamojskiego w dniu 31 

grudnia 2018 roku było zarejestrowanych: 

 

Lp. Rodzaj pojazdu Ilość 

1 SAMOCHÓD OSOBOWY 62 503 

2 AUTOBUS 253 

3 CIĄGNIK ROLNICZY 16 839 

4 CIĄGNIK ROLNICZY-KOLEJKA 

TURYSTYCZNA 

2 

5 CIĄGNIK SAMOCHODOWY 614 

6 MOTOCYKL 3775 

7 MOTOROWER 3969 

8 NACZEPA CIĘŻAROWA 562 

9 PRZYCZEPA CIĘŻAROWA 1097 

10 PRZYCZEPA SPECJALIZOWANA 469 

11 PRZYCZEPA CIĘŻAROWA ROLNICZA 2960 

12 PRZYCZEPA LEKKA 5059 

13 PRZYCZEPA UNIWERSALNA 1054 

14 SAMOCHOD CIĘŻAROWY 4866 

15 SAMOCHÓD SPECJALNY 413 

16 POJAZD SAMOCHODOWY INNY 228 

 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku w rejestrze przedsiębiorców 

prowadzących stacje kontroli pojazdów na terenie powiatu zamojskiego 

wpisanych jest osiem jednostek tego typu, są to: 

  

1.  Handel-Transport Art. Rolno-Przemysłowymi  Wiesław Oczkoś  
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     Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów  – LZA/001 

     ul. Zamojska 164, 22-460 Szczebrzeszyn 

     

2.Zakład Usług Rolniczych i Samochodowych,  

     Stacja Kontroli Pojazdów – Aleksander Małek 

     Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów – LZA/002 

     Płoskie 1, 22-400 Zamość 

 

          3. Stacja Paliw „PETSUL” Spółka Jawna Peć Mirosław, Peć Małgorzata   

     Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów- LZA/003                                                     

     Majdan Wielki 388, 22-400 Krasnobród 

                       

4.  Andrzej Rzemieniak Stacja Kontroli Pojazdów 

     Nielisz 10A, 22-413 Nielisz 

     Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów ABTE – LZA/002/P 

     -zakres uprawnień: zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. a), b) i c) 

     ustawy Prawo o ruchu drogowym 

      

5.  Spółdzielnia Transportowo-Handlowa  

     Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów ABTE – LZA/003/P 

     ul. Lubelska  7, 22-460 Szczebrzeszyn  

     - zakres uprawnień: zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. a), b) i c)  

     ustawy Prawo  o ruchu drogowym 

      

6.Przedsiębiorstwo Handlowe „SKŁAD FABRYCZNY” Jan Michnowicz 

     Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów  ABTE – LZA/004/P 

     Brody Małe 163, 22-460 Szczebrzeszyn 

     - zakres uprawnień: zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. a), b) i c)  

     ustawy Prawo  o ruchu drogowym 

      

7.  Centrum Renowacji SANDBLAST Grzegorz Piela 

     Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów ABT – LZA/005/P 

     ul. Szkolna 6, 22-440 Krasnobród 

     - zakres uprawnień: zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b)  ustawy     

     Prawo  o ruchu drogowym 

      

8.  Stanisław Kusiak Stacja Obsługi Pojazdów 

     Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów ABTE – LZA/006/P 

     22-455 Miączyn 48A                                           

     - zakres uprawnień: zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. a), b) i c) ustawy   

     Prawo o ruchu drogowym 
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Podstawa prawna określająca właściwość starosty do realizacji zadań                     

z zakresu komunikacji i transportu:   

         Zgodnie z art. 73 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym rejestracji pojazdu 

dokonuje, na wniosek właściciela starosta właściwy ze względu na miejsce jego 

zamieszkania(siedzibę). W myśl art. 10 ustawy o kierujących pojazdami prawo 

jazdy jest wydawane przez starostę, w drodze decyzji administracyjnej, na 

wniosek osoby zainteresowanej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty 

ewidencyjnej.         

Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania 

zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na zasadach 

określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)                            

nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady 

dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego                               

i uchylającym dyrektywę Rady 96/26/WE, zwanym dalej „rozporządzeniem 

(WE) nr 1071/2009”.  Zgodnie z art. 7 ustawy o transporcie drogowym, 

udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana oraz zawieszenie lub cofnięcie 

zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego następuje                      

w drodze decyzji administracyjnej. Organem właściwym w sprawach udzielenia, 

odmowy udzielenia, zmiany oraz zawieszenia lub cofnięcia zezwolenia na 

wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jest starosta właściwy dla 

siedziby przedsiębiorcy, o której mowa w art. 5 lit. a rozporządzenia (WE)                        

nr 1071/2009. 

W myśl Art. 18 ustawy o transporcie drogowym wykonywanie przewozów 

regularnych i przewozów regularnych specjalnych wymaga zezwolenia starostę, 

w uzgodnieniu z wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast właściwymi ze 

względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej - na wykonywanie 

przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu.  

Zestawienie dotyczące liczby i zakresu ważnych zezwoleń, licencji                                   

i zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne w krajowych przewozach 

drogowych- stan na dzień 31 grudnia 2018 roku. 

Lp. Rodzaj dokumentu Liczba 

1 Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego 25 

2 Wypisy z zezwoleń na wykonywanie przewoźnika drogowego 179 

3 Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób 

samochodem osobowym 

1 

4 Wypisy z licencji na wykonywanie krajowego transportu 

drogowego osób samochodem osobowym 

7 

5 Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób 

pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do 

przewozu 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą  

5 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrrgeydgnjthe3dc
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgnbsgyyq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrrgeydgnjthe3dc
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrrgeydgnjthe3dcltqmfyc4mjshaytmmzqg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrrgeydgnjthe3dc
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6 Wypisy z licencji na wykonywanie krajowego transportu 

drogowego osób pojazdem samochodowym przeznaczonym 

konstrukcyjnie do przewozu 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z 

kierowcą 

6 

7 Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego 127 

8 Wypisy z zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego  

428 

9 Licencje na wykonywanie transportu drogowego w zakresie 

pośrednictwa przy przewozie rzeczy 

11 

10 Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych 5 

11 Wypisy z zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych 12 

12 Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych 

specjalnych  

3 

13 Wypisy z zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych 

specjalnych 

6 

14 Zaświadczenia na niezarobkowy przewóz osób 2 

15 Wypisy z zaświadczeń na niezarobkowy przewóz osób 3 

16 Zaświadczenia na niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy 123 

17 Wypisy z zaświadczeń na niezarobkowy przewóz drogowy 

rzeczy 

300 

Statystyka ilości spraw prowadzonych przez Wydział Komunikacji w okresie                          

od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku sporządzona na 

potrzeby raportu o stanie powiatu 

 

Lp. 

 

Opis 

 

Liczba 

1 Wydane dowody rejestracyjne 14 391 

2 Wydane pozwolenia czasowe 15 322 

3 Wydane tablice rejestracyjne 10 240 

4 Wydane nalepki kontrolne 7 693 

5 Wydane nalepki legalizacyjne 10 240 

6 Wydane karty pojazdu 3 668 

7 Wydane prawa jazdy 3 893 

8 Decyzje o wyrejestrowaniu pojazdów 1 928 

9 Decyzje o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu 76 

10 Wydanie decyzji o nadaniu numerów 

identyfikacyjnych w pojeździe 

22 

11 Wydanie decyzji o wykonaniu tabliczki znamionowej 

zastępczej 

139 

12 Decyzje o cofnięciu uprawnień do kierowania 

pojazdem 

253 

13 Decyzje o zatrzymaniu prawa jazdy 297 
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14 Wydane międzynarodowe prawa jazdy 27 

15 Decyzje o skierowaniu kierowcy na badania lekarskie 204 

16 Decyzje o skierowaniu kierowcy na badania 

psychologiczne 

222 

17 Wydane zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane 39 

18 Decyzje o skreśleniu instruktorów z ewidencji  7 

19 Decyzje o wpisaniu instruktorów do ewidencji 5 

20 Decyzje o przywróceniu uprawnień do 

kierowania pojazdami 

 58 

21 Skierowania na kontrolne sprawdzenie 

kwalifikacji   

 36 

22 Wymiana zagranicznych prawa jazdy  42 

23 Wydane Profile Kandydata na Kierowcę (PKK) 2 524 

24 Wydane zezwolenia na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego-przewóz osób 

1 

25 Wypisy z zezwoleń na wykonywanie przewoźnika 

drogowego-przewóz osób 

5 

26 Wydane zezwolenia na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego-przewóz rzeczy 

13 

27 Wypisy z zezwoleń na wykonywanie przewoźnika 

drogowego-przewóz rzeczy 

24 

28 Zaświadczenia na niezarobkowy przewóz drogowy 

rzeczy 

8 

29 Wypisy  z zaświadczeń na niezarobkowy przewóz 

drogowy rzeczy 

33 

30 Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych 2 

31 Wypisy z zezwoleń na wykonywanie przewozów 

regularnych 

4 

32 Licencje na wykonywanie transportu drogowego w 

zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy 

1 

33 Wydane uprawnienia diagnostom 3 

 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości. 
 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w 2018 roku 

realizował swoje zadania zgodnie z regulaminem organizacyjnym. 

Najistotniejsze prace zostały zestawione tabelarycznie poniżej. W danych 

statystycznych zostały pominięte sprawy dotyczące bieżącej pracy wydziału, t.j. 

udzielanie informacji interesantom (ustnie) oraz pisemnie w postaci zwykłych 

pism. 
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Ponadto Wydział brał udział w wieloletnim planowaniu i realizacji projektów 

współfinansowanych ze środków europejskich: 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020: 

Projekt:  „ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji                                      

o Nieruchomościach – Faza II” 

W latach 2014-2018 Powiat Zamojski współuczestniczył w planowaniu                               

i realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej                            

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 

realizowanego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie.                                        

W ramach współuczestnictwa w Projekcie w dniu 03.03.2016 r. podpisane 

zostało porozumienie w sprawie współpracy przy tworzeniu i utrzymywaniu 

zintegrowanego sytemu informacji o nieruchomościach i krajowej bazy 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Kolejno w wyniku 

rozstrzygnięcia w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii postępowania 

przetargowego na wyłonienie wykonawcy, w dniu 3.11.2016 r. podpisano 
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z liderem konsorcjum firm – MGGP S.A. przy ul. Kaczkowskiego 6                               

w Tarnowie, umowę nr GI-MZUT.07242.21.2016, obejmującej m.in. wykonanie 

dla obszaru powiatu zamojskiego prac geodezyjnych mających na celu: 

 wykonanie prac związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów (w ramach 

modernizacji ewidencji gruntów i budynków) dla obrębów ewidencyjnych 

gminy Adamów, 

 utworzenie projektu operatu opisowo-kartograficznego gminy Adamów, 

 aktualizacja (konwersja) danych ewidencji gruntów i budynków z obszaru 

całego powiatu, 

 utworzenie inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 

(GESUT)  dla jednostek ewidencyjnych:  

 Sitno, 

 Łabunie,  

 Komarów Osada,  

 Adamów,  

 Szczebrzeszyn – obszar wiejski, 

 Zwierzyniec – obszar wiejski. 

 

W okresie trwania umowy wydział Geodezji, Kartografii, Katastru                                    

i Nieruchomości udostępnił wykonawcy prac materiały państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego niezbędne do wykonania w/w prac, oraz 

uczestniczył w procesie odbioru przekazywanych rezultatów prac geodezyjnych.  

W ramach projektu utworzone zostały inicjalne bazy danych sieci 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla jednostek 

ewidencyjnych: 

 Sitno, 

 Łabunie, 

 Komarów Osada, 

 Adamów, 

 Szczebrzeszyn – obszar wiejski, 

 Zwierzyniec – obszar wiejski, 

oraz przeprowadzono procedurę modernizacji ewidencji gruntów i budynków 

gminy Adamów określoną w art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne, w oparciu o projekt operatu opisowo-

kartograficznego wykonany przez firmę MGGP S.A. z Tarnowa – lidera 

konsorcjum.  

Całkowita wartość projektu wynosi: 2 349 763,74 zł, w tym 100% środki 

zewnętrzne. 
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Projekt: „e-Geodezja - Cyfrowy Zasób Geodezyjny Województwa Lubelskiego”  

W latach 2014-2018 Powiat Zamojski współuczestniczył wraz z 19 powiatami 

województwa lubelskiego w planowaniu i realizacji projektu 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Do 2016 r. trwały konsultacje 

i uzgodnienia dotyczące szczegółowego przedmiotu projektu dla każdego                       

z partnerów, natomiast porozumienie o partnerstwie w sprawie wspólnej 

realizacji projektu pn. „e-Geodezja Cyfrowy Zasób Województwa Lubelskiego” 

podpisano w dniu 15 grudnia 2016 r. W ramach projektu e-Geodezja 

w  harmonogramie rzeczowo-finansowym zaplanowano dla Powiatu 

Zamojskiego utworzenie i  modernizację baz ewidencji gruntów i budynków 

oraz utworzenie baz danych BDOT500 dla jednostek ewidencyjnych z obszaru 

powiatu zamojskiego. 

W latach 2016-2017 uzgodnione zostały i zatwierdzone przez Lubelskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego projekty 

modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostek ewidencyjnych: 

 Radecznica, 

 Nielisz, 

 Sułów, 

 Szczebrzeszyn – obszar wiejski, 

 Szczebrzeszyn – miasto (część), 

 Zwierzyniec – obszar wiejski. 

Umowę o dofinansowanie Projektu nr RPLU.02.01.00-06-0039/16-00 

podpisano z Urzędem Marszałkowskim w dniu 18.07.2017 r.  

 całkowita wartość projektu: 187 500 000,00 zł,  

 całkowite wydatki kwalifikowane: 187 500 000,00 zł 

 dofinansowanie projektu z UE: 159 375 000,00 zł 

 dotacja celowa z budżetu Państwa: 15 450 000,00 zł 

 wkład własny partnerów: 12675 000,00 zł. 

Wartość projektu dla powiatu zamojskiego wynosi: 16 403420,00 zł, w tym: 

85% środki europejskie, 

8,24% dotacja celowa, 

6,76% wkład własny powiatu. 

 

Na potrzeby realizacji projektu powołano Biuro Projektu z siedzibą w Lublinie.  
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Do dnia 1 sierpnia 2018 r. w wyniku rozstrzygnięć przetargów na wyłonienie 

wykonawców prac geodezyjnych dla Powiatu Zamojskiego w ramach projektu 

e-geodezja: 

 w dniu 25.04.2018 r. podpisano umowę na utworzenie i modernizację baz 

ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie bazy danych BDOT500 dla 

jednostki ewidencyjnej Szczebrzeszyn – obszar wiejski, wykonawca prac – 

firma MGGP S.A. z Tarnowa, 

 w dniu 25.04.2018 r. podpisano umowę na utworzenie i modernizację baz 

ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Zwierzyniec – 

obszar wiejski, wykonawca prac – firma MGGP S.A. z Tarnowa, 

 w dniu 13.06.2018 r. podpisano umowę na kontrolę i monitoring realizacji 

prac mających na celu utworzenie i modernizację baz ewidencji gruntów 

i budynków oraz utworzenie bazy danych BDOT500 dla jednostki 

ewidencyjnej Szczebrzeszyn – obszar wiejski, wykonawca prac – firma 

Geokart-International Sp. z o.o. z Rzeszowa, 

 w dniu 13.06.2018 r. podpisano umowę na kontrolę i monitoring realizacji 

prac mających na celu utworzenie i modernizację baz ewidencji gruntów 

i budynków dla jednostki ewidencyjnej Zwierzyniec – obszar wiejski, 

wykonawca prac – firma Geokart-International Sp. z o.o. z Rzeszowa. 

 

Wyżej opisane umowy obejmują etap I projektu „e-geodezja - Cyfrowy Zasób 

Geodezyjny Województwa Lubelskiego” zaplanowany dla powiatu 

zamojskiego. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości 

udostępnił wykonawcy prac materiały państwowego zasobu geodezyjnego                           

i kartograficznego niezbędne do wykonania w/w prac. 

W związku z podpisanymi umowami zarządzeniami Starosty Zamojskiego                       

z dnia 11.06.2018 r. rozpoczęto procedurę modernizacji ewidencji gruntów                   

i budynków w jednostkach ewidencyjnych Szczebrzeszyn – obszar wiejski 

i Zwierzyniec – obszar wiejski w określoną trybem art.24a ustawy z dnia                       

17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich     

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Projekt/działanie: „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją 

i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” 
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W ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 

2020 we wrześniu 2014 r. starosta wszczął postanowieniem postępowanie 

scaleniowe na obiekcie: Sulmice, Wiszenki, Kolonia Wiszenki i Zabytów gm. 

Skierbieszów. Obecnie trwa procedura postepowania scaleniowego. 

W ramach dotychczasowych działań pozyskano środki zewnętrzne na ten cel w 

wysokości 11 215 443,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:  

 prace geodezyjne – 5 145 443,00 zł, 

  prace zagospodarowania przestrzennego – 6 070 000,00 zł 

 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska realizował zadania zlecone przez 

Wojewodę Lubelskiego z zakresu administracji rządowej tj. rolnictwa, 

leśnictwa, łowiectwa, ochrony środowiska, ochrony gruntów rolnych i leśnych, 

geologii, gospodarki odpadami, gospodarki wodnej i ochrony przyrody oraz 

zadania kompetencyjne starosty z zakresu ustaw: prawo wodne, rybactwo 

śródlądowe, o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich oraz                           

o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym. 

 

Działania Wydziału obejmowały realizację następujących zadań.  

1.  W zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody: 

-  w 2018 r. wydano 4 świadectwa rejestracyjne zwierząt, którymi obrót podlega  

ograniczeniom na podstawie przepisów unijnych i ustawy o ochronie  przyrody, 

- wydano 78 zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości 

będących własnością gmin. 

Wydano:  

-  3 pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,   

-  2 zaświadczenia o prowadzeniu instalacji do spalania - opalanej paliwem  

   stałym,  

- 33 zgłoszenia instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia,                 

-  4 pozwolenia na wprowadzenie do środowiska substancji lub energii,        

-   zatwierdzono 1 aktualizację planu monitorowania CO2,  

-   przyjęto 1 raport w zakresie udoskonaleń metodyki monitorowania CO2. 

 

2. W zakresie ustawy o odpadach: 

- w 2018 r. wydano 4 decyzje na transport i zbieranie odpadów, 

- wydano 1 decyzję na przetwarzanie, unieszkodliwianie i odzysk odpadów, 
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- wydano 1 decyzję na wytwarzanie odpadów. 

3. W zakresie ustawy prawa wodnego : 

- w 2018 r. rozpatrzono 8 spraw z zakresu nadzoru nad gminnymi spółkami 

wodnymi.                    

4. W zakresie realizacji zadań na rzecz rozwoju rybactwa śródlądowego: 

- w 2018 r. wydano 129 kart wędkarskich, w tym 8 duplikatów, 

- zarejestrowano i wydano 39 kart rejestracyjnych jednostek pływających   

/łodzie, pontony/ do amatorskiego połowu ryb, 

- wydano 7 legitymacji Społecznym Strażnikom Rybackim. 

5.  Prawo geologiczne i górnicze : 

-   w 2018 r. wydano 1 decyzję na poszukiwanie i eksploatację złóż,      

-   zatwierdzono 11 projektów i dokumentacji geologicznej, 

-   zgromadzono i zarchiwizowano dane geologiczne w Powiatowym  

    Archiwum Geologicznym. 

6. Ochrona gruntów rolnych i leśnych oraz planowanie                                 

    i zagospodarowanie przestrzenne: 

- w 2018 r. wpłynęły 393 wnioski, wydano 189 decyzji o wyłączeniu gruntów                  

z produkcji rolnej, z czego 66 decyzji z naliczeniem opłaty, 4 decyzje uchylono, 

1 decyzja została zmieniona, 2 wnioski wycofano.  

Ogółem wyłączono z produkcji rolnej 5,28 ha gruntów rolnych, z tego najwięcej 

bo 3,63 ha w gminie Zamość, 197 wniosków nie wymagało rozstrzygnięcia 

poprzez wydanie decyzji administracyjnej, zostały rozpatrzone w formie pisma, 

- wydano 6 opinii w sprawie zmian MPZP oraz studium uwarunkowań                      

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin powiatu zamojskiego,     

- rozpatrzono 4 sprawy z zakresu rekultywacji gruntów i zanieczyszczenia 

powierzchni ziemi. 

Ponadto w związku z brakiem miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego gmin wydano /w formie postanowienia/ 414 uzgodnień 

dotyczących projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego w gminach – odnoście ochrony gruntów rolnych. 

7. Leśnictwo: 

 Powierzchnia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa                         

/tj. będących własnością osób fizycznych, wspólnot gruntowych i osób 

prawnych/ na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 21295,06 ha i zwiększyła się                            

o 13,34 ha /w stosunku do roku 2017/ w wyniku przeklasyfikowania gruntów 

rolnych na leśne.  
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 W 2018 r. pozyskano 9596 m
3
 drewna, w tym 2064 m

3
 to tzw. wywroty, 

złomy, śniegołomy. Wydano 2189 świadectw legalności pozyskania drewna. 

Stwierdzono i usunięto 2666 sztuk drzew uszkodzonych przez kornika 

ostrozębnego na terenie powiatu.  

W odpowiedzi na wnioski interesantów /dla celów notarialnych/ w 2018r. 

wydano 1869 informacji - czy nieruchomości są objęte uproszczonym planem 

urządzenia lasu lub inwentaryzacją stanu lasu. 

8.  Łowiectwo. 

W powiecie funkcjonuje 11 kół łowieckich oraz Ośrodek Hodowli 

Zwierzyny w Nieliszu. Gospodarka łowiecka prowadzona była w 19 obwodach 

polnych wydzierżawionych przez Starostę Zamojskiego oraz w 2 obwodach 

leśnych wydzierżawionych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych                              

w Lublinie. 

 Łączna powierzchnia użytkowa obwodów łowieckich wydzierżawiona przez 

Starostę Zamojskiego obejmuje 128073 ha, w tym powierzchnia Nadleśnictw 

8203 ha, a pozostałe grunty na terenie gmin 11987 ha.  

 W kwietniu 2018 r. naliczono kołom łowieckim należny czynsz dzierżawny,                 

w tym w trzech obwodach podwyższono czynsz w związku z nie wykonaniem 

planu pozyskania zwierzyny płowej w roku gospodarczym 2017/2018. 

Natomiast w grudniu 2018 r. dokonano podziału czynszu zgromadzonego 

pomiędzy gminami i nadleśnictwami /26 jednostek administracyjnych/. 

 Stosownie do Rozporządzenia Nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii                             

w Zamościu z dnia 30 października 2018 roku dokonano na terenie powiatu 

zamojskiego odstrzału sanitarnego dzików w ilości 49 sztuk w 21 odwodach 

łowieckich. 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska corocznie jest organizatorem 

dożynek powiatowych we współpracy z wójtami gmin, w których odbywa się 

święto plonów. Gospodarzem Dożynek Powiatowych w 2018 roku była Gmina 

Grabowiec. Jest to święto rolników powiatu zamojskiego z aktywnym udziałem, 

w przebiegu tych uroczystości, jednostek i firm pracujących w obsłudze 

rolnictwa ale również i poza nim. 

W ramach programu Święta Plonów 2018 – 30 rolników naszego powiatu 

otrzymało wyróżnienia od Starosty Zamojskiego, m.in. za uzyskanie wysokich 

wyników produkcyjnych w swoich gospodarstwach. Uczestnicy dożynek mieli 

również okazję odwiedzić stoiska wystawowe: płodów rolnych, maszyn 

rolniczych, potraw tradycyjnych, kiermasze rękodzieła ludowego oraz stoiska 

promocyjno-handlowe jednostek i firm pracujących  w obsłudze rolnictwa. 
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu wydało w 2018 roku łącznie 

543 decyzje administracyjne z zakresu: 

- pomocy społecznej – 294 decyzje: 

 Domy Pomocy Społecznej (Krasnobród, Majdan Wielki, Ruskie Piaski, 

Szczebrzeszyn) – 150 decyzji, w tym mieszkania chronione (Krasnobród, 

Szczebrzeszyn) – 22 decyzje; 

 Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Krasnobrodzie – 85 decyzje; 

 Środowiskowy Dom Samopomocy „ Krok Dalej” w Białobrzegach – 35 

decyzje;  

 Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi w Ciąży w Łabuniach – 2decyzje; 

- rodzinnej pieczy zastępczej – 249 decyzje. 

 

Realizowano program rządowy „Dobry Start”, wydano w tym zakresie 95 pism 

przyznających pomoc. 

 

XVI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA 

 

Bezpieczeństwo publiczne. 

 

Bezpieczeństwo publiczne na terenie powiatu zamojskiego zapewnia Komenda 

Miejska Policji w Zamościu. Zwalczanie przestępczości w 2018 roku na terenie 

działania jednostki charakteryzowało się: 

- spadkiem ilości stwierdzonych przestępstw ogółem o 139, 

- wzrostem wskaźnika wykrywalności przestępstw ogółem o 1,7%, 

- wzrostem ilości ustalonych podejrzanych o 119, 

W minionym roku policjanci ujawnili na terenie powiatu o 2019 mniej 

wykroczeń niż w roku 2017. Wzrosła liczba skierowanych wniosków do Sądu – 

o 505. W strukturze wykroczeń dominowały wykroczenia w ruchu drogowym, 

których stwierdzono 1990. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż działania w/w zakresie ze strony samorządu 

realizowane były przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw 

Obywatelskich. W ramach powyższych zadań odbyły się cztery posiedzenia 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, podczas których omówiono następujące 

kwestie: 

 przyjęto informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego,                       

w tym o realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości 

oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2015-2018; 
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 przyjęto informację Komendanta Miejskiego Policji, Komendanta Straży 

Miejskiej Miasta Zamość oraz Komendanta Miejskiego Państwowej 

Straży Pożarnej o realizacji zadań w zakresie porządku publicznego                       

i bezpieczeństwa obywateli w 2017 roku; 

 zapoznano się z budżetem powiatu na 2018r. w zakresie realizacji zadań 

związanych z bezpieczeństwem obywateli; 

 przyjęto informację na temat działań Policji w zakresie poprawy 

bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego; 

 zapoznano się z materiałami dotyczącymi oceny wpływu monitoringu 

ulicznego na bezpieczeństwo mieszkańców; 

 zapoznano się z działaniami związanymi z przygotowaniem akcji  

„Bezpieczne wakacje”; 

 przyjęto informację o przygotowaniu Zarządu Dróg Powiatowych                       

w Zamościu do zimowego utrzymania dróg; 

 zapoznano się z informacją na temat współpracy instytucji i służb                                   

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

 dokonano oceny pracy Policji i innych służb, inspekcji  wykonujących 

zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

 

Ochrona przeciwpożarowa. 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu jest 

obowiązkiem realizowanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży 

Pożarnej w Zamościu oraz Starostę Zamojskiego. Powyższe wynika z ustaw                     

o Państwowej Straży Pożarnej oraz ustawy o samorządzie powiatowym. 

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej składa corocznie informację                   

o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu 

zamojskiego, która jest następnie rozpatrywana i przyjmowana przez Komisję 

Budżetu i Rozwoju powiatu,  a następnie Radę Powiatu w Zamościu. 

Z przedstawionej informacji przez  Komendanta Miejskiego Państwowej 

Straży Pożarnej w Zamościu wynika że w 2018 roku na terenie powiatu 

zamojskiego odnotowano 1004 zdarzeń (w porównaniu do 2017 r. nastąpił 

wzrost ilości interwencji o 46, tj. 4,5%), w tym 324 pożary (spadek o 57, tj.                   

o 15%) stanowiących 32% ogólnej liczby zdarzeń. Odnotowano 664 

miejscowych zagrożeń (wzrost o 98 tj. o 17%), stanowiących 66% ogólnej 

liczby zdarzeń oraz 16 alarmów fałszywych. 

Działania ratowniczo-gaśnicze prowadzone są poprzez siły i środki 

krajowego sytemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG). Łącznie w KM PS służbę 

pełni 134 strażaków, w tym: 

 JRG Zamość – 77 strażaków 

 JRG Szczebrzeszyn – 33 strażaków 

 Stanowisko Kierowania KM PSP – 9 strażaków  
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 System codzienny – 15 strażaków 

 

XVII.  ZARZĄDZENIE KRYZYSOWE I SPRAWY OBYWATELSKIE 

 

Zarządzanie kryzysowe. 

 

1. Obieg informacji o zagrożeniach na terenie powiatu. 

Zadania jakie realizuje Starosta Zamojski z zakresu zarządzania kryzysowego na 

terenie powiatu są wyznacznikiem środków łączności, które muszą zapewniać 

ich skuteczną realizację. W tym celu Starosta utrzymuje i zapewnia 

funkcjonowanie następujących systemów i środków łączności: 

1) Dostęp do publicznej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej realizację 

usług powszechnych. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 

wykorzystuje zarówno telefony systemowe przewodowe jak                                    

i komórkowe. 

           Głównymi numerami telefonów pod którymi można nawiązać łączność                   

z PCZK są: 

            numery głosowe:                    numery faksowe:               

            84 53 00 960                          84 53 00  986                     

            84 53 00 961 

             e – mail: zarzadzanie.kryzysowe@powiatzamojski.pl 

2) PCZK  korzysta z łączności mobilnej (komórkowej), gdzie można 

nawiązać łączność z pracownikami Starostwa jak i kadrą kierowniczą 

służb, inspekcji i straży, a także z instytucjami współdziałającymi                          

w zarządzaniu kryzysowym. 

3) Rezerwowym systemem łączności, którym dysponuje Starosta jest 

łączność radiowa; 

     - sieć powiatowa (udostępniona przez Wojewodę Lubelskiego w ramach 

sieci dla poszczególnych powiatów, w celu prowadzenia łączności ze 

służbami i instytucjami, a także powiatem sąsiednim i gminami powiatu 

zamojskiego). 

 

2. Organizacja ewakuacji ludności z obszarów zagrożonych. 

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi  przepisami prawnymi i w oparciu                       

o dokonaną analizę  mogących wystąpić na terenie powiatu zagrożeń Burmistrz 

lub Wójt zarządza ewakuację I stopnia w następujących sytuacjach 

kryzysowych: 

a) w sytuacji wystąpienia zdarzeń radiacyjnych na podstawie rozporządzenia 

wprowadzającego działania interwencyjne, obejmujące czasową ewakuację              

z określonego obszaru według standardowej procedury operacyjnej zawartej 

w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego; 

b) w sytuacji zagrożenia powodziowego spowodowanego miejscowymi 

podtopieniami powodującymi konieczność ewakuacji mieszkańców. 
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3. Organizacja i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego.   

W wykonaniu zapisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu 

kryzysowym (Dz.U. z  2018 r. poz. 1401) realizacja zadań przypisanych dla 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego odbywa się na podstawie 

uregulowań zawartych w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego 

w Zamościu. Zadania z tego zakresu przypisane są do działań Wydziału 

Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego                        

w Zamościu.   Do zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 

należy: 

 pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji 

na potrzeby zarządzania kryzysowego; 

 współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów 

administracji publicznej 

 nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz 

systemem wczesnego ostrzegania ludności; 

 współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratowniczo-

poszukiwawcze i humanitarne; 

 realizacja zadań stałego dyżuru. 

   Obsadę etatową PCZK w Zamościu stanowią  3 stanowiska pracy do 

realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony 

cywilnej utworzonych w ramach Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw 

Obywatelskich. 

  

Sprawy obywatelskie. 

 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw  Obywatelskich nadzorował 

działalność: 

- stowarzyszeń, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 roku  „Prawo 

o stowarzyszeniach”,  

- fundacji, na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach.  

 Nadzór prowadzony jest nad działalnością stowarzyszeń i fundacji, których 

siedziba znajduje się na terenie powiatu zamojskiego w zakresie: zgodności 

działania ich z prawem oraz postanowieniami statutu. 

 

Wyszczególnienie 
Ilość   

(stan na 31.12.2018 r.) 

Stowarzyszenia zarejestrowane w KRS:  

w tym Ochotnicze Straże Pożarne               
301 

175 

Stowarzyszenia zwykłe 8 
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Fundacje 9 

RAZEM   318 

 

Ponadto realizował zadania na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 

roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych. W przedmiotowym zakresie Starosta 

wydał 11 decyzji zezwalających na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich 

obywateli polskich, które mają być  pochowane na terenie powiatu zamojskiego. 

 

Starosta realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 

organizuje oraz przeprowadza kwalifikację wojskową (przygotowuje lokal, 

uzgadnia skład komisji, zapewnia obsługę).  

Przed Powiatową Komisję Lekarską w Zamościu  w celu ustalenia zdolności 

do czynnej służby wojskowej wezwani zostali mężczyźni, którzy w danym roku 

kończą 19 lat, roczniki starsze, które nie posiadały określonej kategorii 

zdolności oraz kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby 

wojskowej  - pobierające naukę  w szkołach medycznych i weterynaryjnych 

oraz na kierunku psychologicznym. 

W 2018 roku wydano 658 orzeczeń o zdolności do zasadniczej służby 

wojskowej. 

 

XVIII. DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ POWIATOWEGO 

RZECZNIKA KONSUMENTÓW W ZAMOŚCIU 

 

Art. 76 Konstytucji RP nałożył na władze publiczne obowiązek ochrony 

konsumentów przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i 

bezpieczeństwu oraz przed  nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Od 1999 r. 

na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym obowiązki w zakresie ochrony 

praw i interesów konsumentów należą do samorządów powiatowych i stanowią 

zadania własne powiatu. Rzecznik konsumentów realizuje i zaspokaja potrzeby 

społeczności lokalnej w zakresie ochrony praw i interesów konsumentów. 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje swoje zadania na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji                                    

i konsumentów (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 369), które m.in. określają rolę 

samorządu terytorialnego w zakresie ochrony konsumentów oraz funkcję                            

i zadania powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów. Podstawowym                           

i nadrzędnym celem rzecznika jest ochrona praw i interesów konsumentów. 
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Struktura biura Rzecznika, stan kadrowy: 

1. Województwo 

 

 

lubelskie 

2. Miasto 

/Powiat 

 

zamojski 

3. Liczba mieszkańców 

miasta/powiatu  

 

 

107 565 

4. Imię i nazwisko rzecznika 

konsumentów 

 

 

Marzena Mazurek 

5. Wykształcenie (np. wyższe 

prawnicze) 

wyższe prawnicze 

6. Funkcja Rzecznika Konsumentów 

jest wykonywana w pełnym 

wymiarze czasu pracy (1 etat).  

Proszę napisać TAK lub NIE. 

 

NIE 

NIE DOTYCZY TYCH 

RZECZNIKÓW, KTÓRZY 

ODPOWIEDZIELI „TAK”  NA 

PYT. 6  

 

7. Funkcja Rzecznika Konsumentów 

jest wykonywana w niepełnym 

wymiarze czasu pracy. Proszę 

zaznaczyć odpowiednią odpowiedź.  

 

 

 

- 
2

1     etatu 

  

DOTYCZY TYCH RZECZNIKÓW, 

KTÓRZY ODPOWIEDZIELI NA 

PYT. 7 
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8. Liczba dni/godzin w tygodniu, w 

których wykonywane są zadania  

Rzecznika Konsumentów (np. 5 razy 

w tygodniu po 3 godziny). 

 

5 razy w tygodniu po 4 godziny 

9. Rzecznik działa w ramach 

wyodrębnionego biura (art. 40 pkt 4 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów 

Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) 

Proszę napisać TAK lub NIE. 

 

Nie 

10. Rzecznik Konsumentów w 

ramach działalności Rzecznika 

korzysta z pomocy innych osób. 

Proszę napisać TAK lub NIE. 

 

 

Nie 

11. Liczba osób, która stale pomaga 

Rzecznikowi Konsumentów w 

wykonywaniu obowiązków 

Rzecznika (jeśli liczba nie jest stała, 

to wpisać średnią liczbę). 

 

- 

12. Budżet biura. Jeśli rzecznik nie 

ma własnego budżetu, proszę wpisać 

koszt zadania własnego „ochrona 

konsumentów” w budżecie 

powiatu/miasta. Jeśli podanie 

dokładnych kosztów jest niemożliwe, 

proszę je oszacować. 

 

 

ok. 30 000,00 zł 

 

Realizacja zadań rzeczników Konsumentów. 

1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji 

prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów 
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Podstawowym zadaniem rzecznika jest udzielanie bezpłatnych porad                              

i informacji prawnej konsumentom. Działanie to nastawione jest na 

profilaktyczne informowanie konsumentów  o zagrożeniach występujących na 

rynku oraz udzielanie porad prawnych w przypadku naruszeń praw 

konsumentów. 

 Sprawy, z którymi zwracali się konsumenci w 2018 r. były bardzo 

zróżnicowane, aczkolwiek nie odbiegające charakterem od spraw z lat 

poprzednich. Poradnictwo konsumenckie odbywało się telefonicznie, 

bezpośrednio konsumentom zgłaszającym się osobiście do rzecznika lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. Łącznie rzecznik udzielił 693 porad 

prawnych (w tym 445 osobiście, 206 telefonicznie, 34 w formie pisemnej oraz 

8 porad niemających charakteru konsumenckiego). 

Rzecznik wykonując zadanie informuje o obowiązujących regulacjach 

prawnych i możliwościach ich wykorzystania przez zainteresowanych lub 

udziela porady odnośnie sposobu postępowania w danej sprawie. W ramach 

porad udzielanych osobiście rzecznik pomaga konsumentom sporządzić lub 

przygotowuje we własnym zakresie pisma reklamacyjne, procesowe, 

oświadczenia oraz inne, służące ochronie ich praw. Zdarzają się sytuacje,                                 

w których podejmowane są mediacje z przedsiębiorcą w celu polubownego 

zakończenia sprawy. W trakcie wizyt osobistych konsumentom przekazywane 

są również materiały edukacyjne w formie ulotek, broszur. 

Problemy, z jakimi konsumenci zgłaszali się do rzecznika w roku 2018 nie 

różniły się zakresem od spraw z roku 2017 i dotyczyły głównie wad odzieży, 

obuwia, urządzeń elektronicznych i sprzętu komputerowego oraz kłopotów 

związanych z usługami telekomunikacyjnymi. Dużo spraw wiązało się również 

z reklamacjami samochodów używanych, części samochodowych lub usług 

naprawy.  Problemem na bardzo dużą skalę, podobnie jak w roku poprzednim, 

okazały się umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa dotyczące głównie 

sprzedaży usług z sektora energetycznego, zdecydowanie rzadziej niż w latach 

poprzednich usług telekomunikacyjnych. Zawieranie tych umów wynika 

najczęściej z wprowadzania konsumentów w błąd. W okresie sprawozdawczym 

rzecznik wielokrotnie pomagał w sporządzeniu odstąpienia od umowy zawartej 

poza lokalem przedsiębiorstwa lub oświadczenia o uchyleniu się od skutków 

prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu. 
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Szczegółowy podział na poszczególne kategorie zawiera Tabela nr 1.1 

dotycząca porad udzielanych osobiście i telefonicznie oraz Tabela nr 1.2 

dotycząca porad udzielanych pisemnie. 

2. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów 

prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów 

 

W 2018 r. rzecznik konsumentów nie składał wniosków w sprawie 

stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony 

konsumentów, gdyż nie było takiej potrzeby. Konsumenci nie sygnalizowali 

również potrzeb w tym zakresie. 

3. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw                            

i interesów konsumentów 

 

Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów występowanie do przedsiębiorców w sprawach 

ochrony praw i interesów konsumentów jest obok poradnictwa podstawowym 

instrumentem wykorzystywanym przez rzecznika, mającym na celu udzielenie 

pomocy konsumentowi. Wystąpienie do przedsiębiorcy następuje po 

wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, na wniosek konsumenta i po 

przedłożeniu dokumentów dotyczących sprawy. Rzecznik zwraca się do 

przedsiębiorcy o przedstawienie wyjaśnień wobec stawianych zarzutów a także 

wnosi o pozytywne dla konsumenta zakończenie sprawy. 

Podejmowane interwencje prowadzone są bardzo wnikliwie – do 

wyczerpania wszystkich argumentów, którymi można podważyć stanowisko 

przedsiębiorcy. Polemiki i mediacje prowadzone z przedsiębiorcami są niekiedy 

długotrwałe i pracochłonne, ale dzięki temu osiągane są pozytywne rezultaty. 

W roku 2018 r. rzecznik skierował do przedsiębiorców 56 wystąpień. 

Szczegółową charakterystykę przedmiotu pisemnych interwencji i wystąpień 

podjętych przez rzecznika w okresie sprawozdawczym przedstawia Tabela nr 2. 

4. Współdziałanie z UOKiK, organami Inspekcji Handlowej oraz 

organizacjami konsumenckimi i  innymi instytucjami w zakresie 

ochrony konsumentów 

 

Rzecznik konsumentów utrzymuje stałą współpracę z w/w instytucjami. 

Odpowiada na bieżące zapytania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

dotyczące składanych przez konsumentów skarg na działania konkretnego 
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przedsiębiorcy (w okresie sprawozdawczym były to zapytania dotyczące 

przedsiębiorców: Good Line sp. z o.o., Virgam sp. z o.o., Palatinus, Nmedical 

Sp. z o.o., sp. k., rzecznik kontaktował się również z Delegaturą UOKiK                            

w Katowicach w sprawie praktyk przedsiębiorcy Energie2 Sp. z o.o.). Ponadto 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Regulacji Energetyki, 

Urząd Komunikacji Elektronicznej, Inspekcja Handlowa, Komisja Nadzoru 

Finansowego jak również Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów 

zaopatrują rzecznika w specjalistyczne czasopisma, biuletyny, broszury, ulotki                                     

i informatory. 

W miesiącach luty i marzec 2018 r. rzecznik przekazał Delegaturze UOKiK 

dane obiektów, w których na terenie powiatu zamojskiego odbywają się pokazy 

skutkujące zawieraniem umów poza lokalem przedsiębiorstwa. Dane te 

posłużyły do skierowania pism sygnalizujących, że takie udostępnianie lokali 

powinno być szczególnie nadzorowane ze względu na problemy konsumentów 

wynikające z tego typu działalności. Ponadto rzecznik samodzielnie wystąpił do 

wójtów/burmistrzów gmin/miast powiatu zamojskiego z prośbą o zwrócenie 

uwagi, jakim przedsiębiorcom i w jakim celu wynajmowane są obiekty 

użyteczności publicznej. 

W dniu 13.06.2018 r. rzecznik współuczestniczył w konferencji prasowej                             

z okazji Światowego Dnia Konsumentów, zorganizowanej wspólnie z Miejskim 

Rzecznikiem Konsumentów w Zamościu oraz Delegaturą Wojewódzkiego 

Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Zamościu. Rzecznik współdziałał również 

w zorganizowaniu z w/w podmiotami w dniu 13.06.2018 r. konferencji pn. 

„Przedsiębiorca i konsument – wspólne cele”. Na wymienionych spotkaniach 

zaprezentowane zostały uprawnienia konsumentów i skorelowane z nimi 

obowiązki przedsiębiorców. Ponadto rzecznik utrzymuje stałą współpracę                           

z innymi rzecznikami konsumentów celem wymiany doświadczeń jak również 

z Delegaturą Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Zamościu 

celem podejmowania wspólnych inicjatyw służących ochronie praw 

konsumentów z terenu powiatu zamojskiego. 

W dniu 26.04.2019 r. rzecznik uczestniczył w warsztatach zorganizowanych 

przez Delegaturę UOKiK w Lublinie z niedozwolonych postanowień umownych 

stosowanych we wzorcach umów z bankami, problemów konsumentów                            

z firmami windykacyjnymi oraz sprzedaży poza siedzibą przedsiębiorcy.                       

W trakcie spotkania wybrano reprezentanta rzeczników z terenu województwa 

lubelskiego i podlaskiego do Krajowej rady Rzeczników Konsumentów. 
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W dniu 9.11.2018 r. rzecznik wziął udział w zorganizowanym przez 

Stowarzyszenie dla Powiatu szkoleniu z zakresu problemów rynku finansowego 

i procedury cywilnej. Projekt był finansowany ze środków Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów. 

Szczegółową charakterystykę współpracy w okresie sprawozdawczym 

przedstawia Tabela nr 3. W tabeli uwzględniono jedynie sprawy, w których 

dochodziło do przekazania dokumentów lub informacji. Nie uwzględniono 

spraw, w których na pytania związane ze skargami na działania danego 

przedsiębiorcy udzielano odpowiedzi negatywnych. 

5. Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów i wstępowanie do 

toczących się postępowań 

 

W 2018 r. rzecznik nie wytoczył żadnego powództwa na rzecz konsumentów 

i nie wstępował do toczących się postępowań sądowych. W każdym przypadku 

negatywnego zakończenia sprawy rzecznik, po wyczerpaniu wszelkich 

pozostających w jego kompetencji działań, informował konsumentów                              

o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Konsumenci nie są 

zainteresowani wytaczaniem na ich rzecz jak również samodzielnym 

powództwa, argumentując najczęściej zbyt niską wartością przedmiotu sporu                      

w stosunku do zaangażowania osobistego i finansowego. Nie podejmowanie 

drogi sądowej następowało również ze względu na brak dostatecznych 

dowodów w sprawie i związane z tym ryzyko przegranej, wiążące się                                    

z konicznością pokrycia kosztów. 

Podkreślić należy, że rzecznik, zanim skorzysta z najsilniejszego 

uprawnienia, jakim jest wytoczenie powództwa przed sądem, dogłębnie                             

i wnikliwie analizuje każdą zgłaszaną sprawę i podejmuje bardzo rozważne 

działania. Rzecznik stara się uzyskać pozytywny wynik dla konsumenta poprzez 

mediacje i podejmowane interwencje. W sytuacji odmowy wytoczenia 

powództwa przez rzecznika (z uwagi na ryzyko przegrania sprawy), gdy 

konsument zdecyduje się na wniesienie sprawy do sądu indywidualnie, rzecznik 

służy pomocą w przygotowaniu pozwu i innych pism procesowych oraz udziela 

wszelkich niezbędnych informacji. W okresie sprawozdawczym rzecznik na 

prośbę konsumentów sporządził 2 pozwy i 1 sprzeciw od nakazu zapłaty: 

- pozew w przedmiocie zastrzeżeń do realizacji umowy sprzedaży energii 

elektrycznej, wartość przedmiotu sporu: 1.033,78 złotych, 
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- pozew w przedmiocie wadliwości tynku dekoracyjnego, wartość 

przedmiotu sporu: 734,93 złotych, 

 - sprzeciw od nakazu zapłaty (wartość 346,21 zł wraz z odsetkami). 

O rozstrzygnięciu spraw rzecznik nie został poinformowany. 

Szczegółową charakterystykę pomocy udzielonej konsumentom                                     

w samodzielnym dochodzeniu roszczeń przed sądami zawiera Tabela nr 4.1 

6. Działania o charakterze edukacyjno – informacyjnym 

 

Funkcjonowanie instytucji rzecznika znacznie przybliża konsumentom 

narzędzie służące dochodzeniu ich praw oraz źródło informacji i edukacji 

konsumenckiej. Zauważyć można, że dużą rolę w relacjach przedsiębiorców z 

konsumentami odgrywa edukacja konsumencka. Konsumenci w wyższym 

stopniu znają swoje prawa, ale bardzo często ze względu na bezzasadny upór 

przedsiębiorcy nie są w stanie samodzielnie skutecznie rozwiązać sprawy. W 

2018 r. działalność edukacyjna realizowana była przez kontakt z lokalną prasą i 

radiem (w dniu 02.07.2018 r. rzecznik udzielił wywiadu) i przekazywanie 

informacji dotyczących problematyki konsumenckiej, zamieszczanie ważnych 

informacji na stronie internetowej starostwa oraz przekazywanie konsumentom 

materiałów edukacyjnych. 

Ważnym elementem działań edukacyjnych jest prowadzona na bieżąco 

indywidualna edukacja podczas porad udzielanych konsumentom. Wówczas 

rzecznik, wykraczając poza meritum sprawy, uświadamia konsumentów o 

przysługujących im prawach. 

W dniu 13.06.2018 r. rzecznik współuczestniczył w konferencji prasowej z 

okazji Światowego Dnia Konsumentów, zorganizowanej wspólnie z Miejskim 

Rzecznikiem Konsumentów w Zamościu oraz Delegaturą Wojewódzkiego 

Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Zamościu. Rzecznik współdziałał również 

w zorganizowaniu z w/w podmiotami w dniu 13.06.2018 r. konferencji pn. 

„Przedsiębiorca i konsument – wspólne cele”. Na wymienionych spotkaniach 

zaprezentowane zostały uprawnienia konsumentów i skorelowane z nimi 

obowiązki przedsiębiorców.  

7. Podejmowanie działań wynikających z: 

 

• ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, 
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• ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, 

• art. 42 ust. 1 pkt 3 uokik (występowanie w sprawach o wykroczenia na 

szkodę konsumentów) 

• art. 42 ust. 5 uokik w zw. z art. 63 Kpc (przedstawianie sądowi istotnego 

poglądu dla sprawy) 

W okresie sprawozdawczym rzecznik w odpowiedzi na zapytania Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów przekazał informacje dotyczące 

następujących przedsiębiorców: Good Line sp. z o.o., Virgam sp. z o.o., 

Palatinus, Nmedical Sp. z o.o. sp. k. Rzecznik kontaktował się również                                    

z Delegaturą UOKiK w Katowicach w sprawie praktyk przedsiębiorcy Energie2 

Sp. z o.o. 

Rzecznik skierował 3 zawiadomienia o popełnieniu przez przedsiębiorcę 

wykroczenia, polegającego na nieudzieleniu rzecznikowi wyjaśnień i informacji. 

Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 

przedsiębiorca, do którego zwraca się rzecznik konsumentów, obowiązany jest 

udzielić rzecznikowi wyjaśnień  i informacji będących przedmiotem wystąpienia 

oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. Naruszenie niniejszego 

obowiązku stanowi wykroczenie i podlega karze grzywny na podstawie art. 114 

ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Dwa postępowania zostały 

umorzone, w jednym przedsiębiorca został ukarany karą grzywny. 

W pozostałym zakresie działania nie były podejmowane z uwagi na brak 

skarg/wniosków konsumentów w tym zakresie. 

Wnioski końcowe, propozycje zmian zmierzających do poprawy realizacji 

praw konsumentów. 

1. Wnioski rzecznika dotyczące polepszenia standardów ochrony 

konsumentów 

 

W zakresie polepszenia standardów ochrony konsumentów rzecznik widzi 

potrzebę podnoszenia świadomości konsumenckiej i wzmocnienia ochrony 

konsumentów poprzez: 

- kontynuowanie działań edukacyjno-informacyjnych społeczeństwa 

z wykorzystaniem mediów o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim, 
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- wprowadzenie regulacji prawnych ustalających maksymalne wartości 

tzw. kar umownych, związanych z rozwiązaniem umów zawartych na 

czas określony, 

- wprowadzenie przepisów prawa umożliwiających rzecznikom 

nieodpłatne korzystanie z opinii rzeczoznawców, 

- prowadzenie bezpłatnych szkoleń, wykładów z zakresu prawa 

konsumenckiego, 

- propagowanie prokonsumenckich zachowań wśród przedsiębiorców. 

 

2. Wnioski dotyczące pracy rzecznika 

 

W oparciu o ilość spraw należy uznać, że instytucja rzecznika staje się coraz 

bardziej znana wśród konsumentów i odgrywa istotną rolę w kształtowaniu ich 

świadomości w zakresie przysługujących im praw jak również możliwości ich 

egzekwowania. Niewątpliwie działania rzecznika mają w środowisku lokalnym 

pozytywny wydźwięk, co skutkuje budowaniem pozytywnego wizerunku 

urzędu.  

Różnorodność spraw, z którymi zgłaszają się konsumenci, skala problemów i 

stopień ich skomplikowania stale się zmienia. Powoduje to konieczność 

ciągłego podnoszenia poziomu wiedzy przez rzecznika. Istotnym problemem, 

przy zmieniających się przepisach prawa, jest brak systemu bezpłatnych 

szkoleń. Pomocnym byłoby organizowanie przez Urząd Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów za pośrednictwem delegatur cyklicznych spotkań, szkoleń czy 

seminariów, które dodatkowo mogłyby służyć wymianie doświadczeń oraz 

bieżącemu przekazywaniu informacji o pojawiających się problemach. 

Zasadnym jest również rozważnie możliwości zwiększenia wymiaru czasu 

pracy rzecznika, gdyż w obecnym wymiarze (1/2 etatu) bardzo trudno jest 

podołać wszystkim z nałożonych na rzecznika przez przepisy prawa 

obowiązków. 

 

IV. TABELE 

Tabela nr 1.1: Spis spraw - udzielanie porad i informacji prawnej w zakresie ochrony 

interesów konsumentów - osobiście i telefonicznie 



 

130 

 

 

Tabela nr 1.2: Spis spraw - udzielanie porad i informacji prawnej w zakresie ochrony 

interesów konsumentów – sprawy rozpatrywane pisemnie 

 

1. rozwiązanie umowy  odstąpienie, wypowiedzenie, wygaśnięcie  Suma 2.wady towarów  nienależyte wykonanie umowy   Suma 3. warunki umowy, niedozwolone postanowienia umowne  Suma 4. nieuczciwe praktyki rynkowe, wady czynności pr  Suma 5. inne   Suma

Suma 

końcowa

1
. 

w
 l

o
k
a
lu

 /
 b

e
z
 

z
n

a
c
z
e
n

ia

2
. 

n
a
 o

d
le

g
ło

ś
ć

3
. 

p
o

z
a
 l

o
k
a
le

m

1
. 

w
 l

o
k
a
lu

 /
 b

e
z
 

z
n

a
c
z
e
n

ia

2
. 

n
a
 o

d
le

g
ło

ś
ć

3
. 

p
o

z
a
 l

o
k
a
le

m

1
. 

w
 l

o
k
a
lu

 /
 b

e
z
 

z
n

a
c
z
e
n

ia

2
. 

n
a
 o

d
le

g
ło

ś
ć

3
. 

p
o

z
a
 l

o
k
a
le

m

1
. 

w
 l

o
k
a
lu

 /
 b

e
z
 

z
n

a
c
z
e
n

ia

2
. 

n
a
 o

d
le

g
ło

ś
ć

3
. 

p
o

z
a
 l

o
k
a
le

m

1
. 

w
 l

o
k
a
lu

 /
 b

e
z
 

z
n

a
c
z
e
n

ia

1. art. żywnościowe 2 2 1 1 3

10. związane z rynkiem 

nieruchomości 1 1 8 8 9

11. bieżąca konserwacja, utrzymanie 

domu, drobne naprawy, pielęgnacja 1 1 6 6 7

12. czyszczenie i naprawa odzieży i 

obuwia 1 1 3 3 4

13. konserwacja i naprawa pojazdów i 

innych środków transportu 14 14 2 2 16

14. finansowe 1 1 19 1 20 9 9 2 2 32

15. ubezpieczeniowe 1 1 19 19 2 2 1 1 23

16. pocztowe i kurierskie 5 1 6 6

17. telekomunikacyjne 5 4 10 19 23 4 27 9 1 2 12 2 1 19 22 80

18. transportowe 14 1 15 15

19. turystyka i  rekreacja 3 3 6 1 7 10

2. odzież i obuwie 3 2 1 6 95 6 101 107

20. sektor energetyczny i wodny 1 7 8 10 5 15 3 3 1 35 36 62

21. związane z opieką i opieką 

zdrowotną 8 8 3 3 1 1 12

22. edukacyjne 2 2 2

23. inne 3 1 4 2 3 5 1 1 3 3 13

3. meble, artykuły wyposażenia 

wnętrz, utrzymania domu 1 2 4 7 34 2 1 37 44

4. urządzenia gosp. domowego, 

urządzenia elektroniczne i sprzęt 

komputerowy 3 2 9 14 88 5 93 107

5. samochody i środki transportu 

osobistego, części i akcesoria 6 1 7 41 5 46 3 3 56

6. kosmetyki, środki czyszczące i 

konserwujące 4 4 4

7. produkty związane z opieką 

zdrowotną 24 24 3 3 27

8. art. rekreacyjne, zabawki i art. dla 

dzieci 2 1 3 4 1 5 8

9. inne 1 1 2 2 1 1 4

Suma końcowa 29 20 66 115 401 20 16 437 27 1 5 33 7 1 55 63 3 3 651

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Zamościu -Tabela nr 1.1

SPIS SPRAW 

1. udzielanie porad i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów

1.1. osobiście i telefonicznie 

1. rozwiązanie umowy  odstąpienie, wypowiedzenie, wygaśnięcie1. rozwiązanie umowy  odstąpienie, wypowiedzenie, wygaśnięcie Suma2.wady towarów  nienależyte wykonanie umowy 2.wady towarów  nienależyte wykonanie umowy  Suma3. warunki umowy, niedozwolone postanowienia umowne3. warunki umowy, niedozwolone postanowienia umowne Suma4. nieuczciwe praktyki rynkowe, wady czynności pr4. nieuczciwe praktyki rynkowe, wady czynności pr Suma5. inne 5. inne SumaSuma
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1. art. żywnościowe 1 1 1

13. konserwacja i naprawa 

pojazdów i innych środków 

transportu 4 4 4

14. finansowe 1 1 1

17. telekomunikacyjne 1 1 2 2 2 4

19. turystyka i  rekreacja 5 5 5

2. odzież i obuwie 1 1 1 1 2

20. sektor energetyczny i wodny 1 1 1

21. związane z opieką i opieką 

zdrowotną 1 1 1

23. inne 1 1 1

3. meble, artykuły wyposażenia 

wnętrz, utrzymania domu 1 1 1 1 2

4. urządzenia gosp. domowego, 

urządzenia elektroniczne i sprzęt 

komputerowy 3 3 3 2 5 8

5. samochody i środki transportu 

osobistego, części i akcesoria 1 1 1

8. art. rekreacyjne, zabawki i art. 

dla dzieci 2 2 2

Suma 4 1 5 16 5 21 3 3 2 1 3 1 1 33

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Zamościu

SPIS SPRAW 

1. udzielanie porad i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów

1.2. sprawy rozpatrywane pisemnie
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Tabela nr 2: Spis spraw – wystąpienia do przedsiębiorców 

 

 

Tabela nr 3: Spis spraw – współpraca z innymi instytucjami 
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a
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n

ia

3
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p
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1
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w
 l

o
k
a
lu

 /
 b

e
z
 

z
n

a
c
z
e
n

ia

2
. 

n
a
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d
le

g
ło

ś
ć

3
. 

p
o
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a
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m

1
. 

w
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a
lu

 /
 b

e
z
 

z
n

a
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z
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3
. 

p
o
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 l
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1
. 

w
 l
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a
lu

 /
 b

e
z
 

z
n
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3
. 

p
o

z
a
 l

o
k
a
le

m

16. pocztowe i kurierskie 1 1 1

17. telekomunikacyjne 1 1 1 1 1 1 1 1 4

18. transportowe 1 1 1

19. turystyka i  rekreacja 2 2 2

2. odzież i obuwie 20 5 25 1 1 26

20. sektor energetyczny i wodny 1 1 3 3 4

23. inne 1 1 1

3. meble, artykuły wyposażenia wnętrz, 

utrzymania domu 5 5 5

4. urządzenia gosp. domowego, 

urządzenia elektroniczne i sprzęt 

komputerowy 3 3 6 6

5. samochody i środki transportu 

osobistego, części i akcesoria 1 2 3 3

7. produkty związane z opieką 

zdrowotną 2 2 2

8. art. rekreacyjne, zabawki i art. dla 

dzieci 1 1 1

Suma 1 3 4 32 11 1 44 2 1 3 1 4 5 56
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2. wystąpienie do przedsiębiorców 

1. rozwiązanie umowy  odstąpienie, wypowiedzenie, wygaśnięcie1. rozwiązanie umowy  odstąpienie, wypowiedzenie, wygaśnięcie Suma2.wady towarów  nienależyte wykonanie umowy 2.wady towarów  nienależyte wykonanie umowy  Suma4. nieuczciwe praktyki rynkowe, wady czynności pr4. nieuczciwe praktyki rynkowe, wady czynności pr Suma5. inne 5. inne SumaSuma

Etykiety wierszy 3
. 

p
o

z
a
 

lo
k
a
le

m

1
. 

w
 l

o
k
a
lu

 /
 

b
e
z
 

z
n

a
c
z
e
n
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3
. 

p
o

z
a
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k
a
le

m

1
. 

w
 l

o
k
a
lu

 /
 

b
e
z
 

z
n

a
c
z
e
n

ia

4
. 

in
fo

rm
a
c
je

 

o
g

ó
ln

e

1. art. żywnościowe 1 1 1

17. telekomunikacyjne 1 1 1

21. związane z opieką i opieką 

zdrowotną 1 1 1

23. inne 1 1 4 4 5

4. urządzenia gosp. domowego, 

urządzenia elektroniczne i sprzęt 

komputerowy 1 1 2 2 1 1 4

7. produkty związane z opieką 

zdrowotną 7 7 7

Suma 2 2 3 3 9 9 1 4 5 19
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3. współpraca z innymi instytucjami  
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Tabela nr 4.1: Spis spraw – pomoc w drodze sądowej – pomoc konsumentom 

w samodzielnym dochodzeniu roszczeń przed sądami 

 

 

 

2.wady towarów  nienależyte wykonanie umowy 2.wady towarów  nienależyte wykonanie umowy  SumaSuma

Etykiety wierszy 1
. 

w
 l

o
k
a
lu

 /
 

b
e
z
 z

n
a
c
z
e
n

ia

3
. 

p
o

z
a
 l

o
k
a
le

m

17. telekomunikacyjne 1 1 1

20. sektor energetyczny i wodny 1 1 1

3. meble, artykuły wyposażenia wnętrz, utrzymania domu1 1 1

Suma 2 1 3 3
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4. pomoc na drodze sądowej 

4.1. pomoc konsumentom 

w samodzielnym dochodzeniu roszczeń przed sądami 


