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Wstęp 

Szanowni Państwo, 

Mam przyjemność przedłożyć Państwu Raport o stanie Gminy Janów Lubelski za rok 

2019, który w sposób rzetelny i kompleksowy prezentuje sytuację naszej Gminy i pracę 

samorządu w minionym roku. W opracowaniu, które trzymacie Państwo w rękach 

znajdują się informacje o działalności Burmistrza, w oparciu o realizację polityk, 

programów, strategii, oraz uchwał Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim. 

Opracowany materiał przedstawia wszystkie ważne obszary życia gospodarczego                  

i społecznego oraz szeroki zakres informacji o realizacji  zadań własnych gminy oraz 

zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Jest to dokument opisujący sytuację 

Gminy Janów Lubelski w zakresie zarządzania, gospodarki, ładu przestrzennego, 

ochrony środowiska, spraw społecznych, partycypacji społecznej, a także spraw 

związanych z oświatą, kulturą, sportem, turystyką, rekreacją i promocją.  

W opracowaniu zostały uwzględnione informacje z poszczególnych komórek 

organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim, jak również jednostek 

organizacyjnych Gminy oraz spółek gminnych, które realizują różnego rodzaju zadania, 

ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnej.  

Wiele zadań wykonywanych przez Burmistrza, uwzględnionych w niniejszym 

raporcie, opisanych zostało szerzej w odrębnych opracowaniach, między innymi                       

w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Janów Lubelski , w Wieloletniej Prognozie 

Inwestycyjnej, w sprawozdaniach z realizacji programów społecznych, informacjach                    

i analizach  prezentowanych Radzie Miejskiej.  

 Raport ten jest wstępem do debaty publicznej nad oceną sytuacji społeczno – 

gospodarczej Gminy, potencjału rozwoju społeczności  lokalnej oraz kierunków      

działań zmierzających do podniesienia jakości życia mieszkańców  Gminy Janów 

Lubelski. 

Składam serdeczne wyrazy uznania i podziękowania wszystkim, którzy przyczynili 

się do powstania tego dokumentu. Zachęcam wszystkich zainteresowanych,                                       

a w szczególności mieszkańców Gminy Janów Lubelski do lektury.  

 

     Z poważaniem  

                                        Burmistrz Janowa Lubelskiego 

                                                                                                           Krzysztof Kołtyś  
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8. Gospodarka przestrzenna 

9. Gospodarka gruntami 

10. Gminna Ewidencja Zabytków Janowa Lubelskiego 

11. Ewidencja działalności gospodarczej 

12. Ewidencja ludności 

13. Świadczenia na rzecz rodziny 

14. Działania promocyjne Gminy Janów Lubelski 
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1. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie 
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2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Białej Drugiej 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa  w Momotach Górnych 

4. Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Ignacego Łukasiewicza w Łążku 

Ordynackim 

5. Publiczne Samorządowe Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi    

w Janowie Lubelskim 

6. Publiczne Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Janowie Lubelskim 

7. Przedszkole Niepubliczne - Renata Bigos 

8. Niepubliczny Punkt Przedszkolny - Melo Miko Justyna Łukasik 

9. Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli 

Kultura 

1. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Janowie Lubelskim 

2. Janowski Ośrodek Kultury  

3. Muzeum Regionalne 

Turystyka i sport 

1. Zoom Natury Sp. z o.o. 

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Pomoc społeczna 

 Ośrodek Pomocy Społecznej 

Gospodarka komunalna 

1. Zakład Gospodarki Komunalnej 
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Część szósta: Partycypacja społeczna 

1. Budżet obywatelski 

2. Fundusz sołecki 
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Część pierwsza: Zarządzanie Gminą 
 

1. Kierownictwo Gminy 

Dobre zarządzanie jest wyzwaniem dla każdej jednostki samorządu terytorialnego. 

Jego celem jest pobudzanie i wspieranie wysiłków lokalnych społeczności na rzecz 

poprawy jakości i promowania właściwych standardów życia publicznego. Gmina jest 

miejscem, gdzie są realizowane potrzeby jej mieszkańców. Dlatego też każda jednostka 

samorządu terytorialnego posiada i aktualizuje plany dotyczące kluczowych obszarów 

swego działania, zaś mieszkańcy  mają możliwość zapoznania się z tymi planami, a także 

są skutecznie i przejrzyście informowani o ich realizacji.  

Burmistrz jest organem wykonawczym gminy, wybieranym w wyborach 

bezpośrednich, na pięcioletnią kadencję. Zadaniem Burmistrza  jest wykonanie uchwał 

Rady Miejskiej, kierowanie  bieżącymi sprawami gminy, nadzorowanie i  prowadzenie 

gospodarki finansowej oraz reprezentowanie  gminy na zewnątrz. Kluczowym zadaniem 

Burmistrza  jest koordynacja,  przygotowanie i realizacja planów i programów rozwoju 

gminy w celu poprawy jakości życia mieszkańców gminy. Burmistrz, w Urzędzie 

Miejskim, swoje zadania wykonuje za pośrednictwem referatów oraz samodzielnych 

stanowisk pracy. Jest zwierzchnikiem służbowym wobec zastępcy burmistrza, skarbnika 

i sekretarza gminy oraz  pozostałych pracowników Urzędu, a także dyrektorów 

jednostek organizacyjnych. Dzięki temu może wykonywać zadania dobrze i skutecznie, 

zgodnie z zasadą celowości, efektywności i gospodarności.  

Najwyższym kierownictwem Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim jest :  

1) Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Kołtyś 

2) Zastępca Burmistrza  Czesław Krzysztoń 

3) Sekretarz Gminy Bożena Czajkowska 

4) Skarbnik Gminy Monika Machulak 
 

2. RADA MIEJSKA  
 

Rada Miejska jest, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, organem 

stanowiącym i kontrolnym. Do właściwości Rady Miejskiej należą wszystkie sprawy 

pozostające w zakresie działania gminy. Są to m. in. : uchwalanie statutu gminy, 

uchwalanie budżetu gminy, stanowienie prawa lokalnego, w tym uchwalanie 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał                        

w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Rada 

obraduje na sesjach zwołanych przez Przewodniczącą Rady. Termin sesji, jej miejsce                     

i porządek obrad, podaje się do wiadomości mieszkańców. Sesje Rady Miejskiej są 

transmitowane na stronie internetowej Urzędu. Protokoły z posiedzeń Rady oraz 

podjęte uchwały organ wykonawczy gminy udostępnia do publicznej wiadomości,                         

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim. 
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RADNI RADY MIEJSKIEJ KADENCJI 2018-2023 

16 listopada 2018 r. mieszkańcy w głosowaniu powszechnym wybrali 15 radnych 

na pięcioletnią kadencję. Są to: 

 

Bielak Zenon, Czaja Andrzej, Ćwiek Krystyna, Flis Grzegorz, Grzegórski Marian, Jarosz 

Henryk, Kamiński Robert, Kaproń Tomasz, Kurasiewicz Krzysztof, Kuśmierczyk Grażyna, 

Kuśmierczyk Waldemar, Łukasik Andrzej, Mazur Anna, Piecyk Łukasz, Startek Bogdan. 

Przewodniczącą Rady Miejskiej została wybrana Pani Krystyna Ćwiek,                     

a Wiceprzewodniczącym Pan  Henryk Jarosz. 

Radni Rady Miejskiej, oprócz uczestnictwa w sesjach plenarnych, pracują także                           

w komisjach Rady.  Komisjami  stałymi Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim są: 

Komisja Rewizyjna w składzie: 

Czaja Andrzej – przewodniczący, Kuśmierczyk Waldemar – wiceprzewodniczący, 

Grzegórski Marian, Piecyk Łukasz, Startek Bogdan. 

Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego w składzie: 

Kaproń Tomasz – przewodniczący, Kurasiewicz Krzysztof – wiceprzewodniczący, Bielak 

Zenon, Flis Grzegorz, Jarosz Henryk, Łukasik Andrzej, Mazur Anna, Startek Bogdan. 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Gruntami, Rolnictwa i Leśnictwa 

w składzie: 

Grzegórski Marian – przewodniczący, Łukasik Andrzej – wiceprzewodniczący, Flis 

Grzegorz, Kamiński Robert, Kuśmierczyk Waldemar. 
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Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa 

Publicznego w składzie: 

Kuśmierczyk Grażyna – przewodnicząca, Piecyk Łukasz – wiceprzewodniczący, Czaja 

Andrzej, Ćwiek Krystyna, Mazur Anna. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w składzie: 

Bielak Zenon – przewodniczący, Kamiński Robert – wiceprzewodniczący, Flis Grzegorz, 

Kurasiewicz Krzysztof, Kuśmierczyk Grażyna. 

Sesje Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim  w 2019 r. 

1) W  2019 roku odbyło się 12 sesji Rady Miejskiej, w tym: 

a) 10 sesji zwyczajnych, 

b) 2 sesje nadzwyczajne, zwołane na wniosek Burmistrza Janowa 

Lubelskiego. 

W okresie sprawozdawczym Rada Miejska podjęła 108 uchwał, w tym 25 uchwał 

stanowiących akty prawa miejscowego, podlegających publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

Do ważniejszych uchwał, jakie przyjęła Rada zaliczyć należy: 

a) uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

b) przyjęcie Regulaminu Stadionu Miejskiego, 

c) ustalenie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 

Janowa lubelskiego na temat budżetu obywatelskiego na 2020 rok, 

d) utworzenie sołectwa Łążek Garncarski przez przyjęcie uchwały w sprawie 

podziału sołectwa Łążek Ordynacki na dwa sołectwa, 

e) przystąpienie do scalenia i podziału nieruchomości położonych w obrębie 

ewidencyjnym Janów Lubelski Czwarty,  

f) uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Janów Lubelski, 

g) przyjecie Gminnego Programu Działań na Rzecz Osób Starszych, 

h) nadanie czterech tytułów „Zasłużony dla Gminy Janów Lubelski”, 

i) uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Janowa Lubelskiego - :Centrum Handlowo – Usługowe 

przy ul. Jana Zamoyskiego” oraz osiedle „WSCHÓD”, 

j) uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów turystyczno – rekreacyjnych nad 

zalewem w Janowie Lubelskim, 

k) uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Janowa Lubelskiego 

za 2018 rok, oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Janowa Lubelskiego                  

z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok, 

l) uchwały dotyczące zasad wynagradzania i rozliczania dyrektorów oraz 

nauczycieli ze szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Janów Lubelski, 
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m) uchwała w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej, 

n) uchwała w sprawie wyboru ławników, 

o) uchwała w sprawie zmiany granic aglomeracji wodno-ściekowej Janowa 

Lubelskiego, 

p) uchwały dotyczące gospodarki nieruchomościami, 

q) uchwały podatkowe – podatek rolny i podatek od nieruchomości, 

r) uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu, 

s) uchwalenie budżetu gminy na 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Janów Lubelski. 

Rada, zgodnie ze swoimi kompetencjami, zapoznała się również ze sprawozdaniami: 

a) z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim za 2018 rok, 

b) z oceną zasobów pomocy społecznej za 2018 rok, 

c) z realizacją Rocznego programu współpracy Gminy Janów Lubelski                                     

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 2018 r., 

d) z roczną analizą stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Janów Lubelski za 2018 rok, 

e) z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Janów Lubelski za rok 

szkolny 2017/2018. 

Ponadto, po raz pierwszy, Rada Miejska zapoznała się z Raportem o stanie gminy za 

rok 2018. Na każdej sesji Burmistrz przedstawiał informacje z działalności  w okresie 

między sesjami prowadzonej w Urzędzie Miejskim i w jednostkach podległych. Radni 

zgłaszali liczne problemy i uwagi od mieszkańców ze swoich okręgów, tym sprawy 

dotyczące: modernizacji dróg i chodników, budowy sieci wodno- kanalizacyjnych, 

budowy oświetlenia, wyposażenia placów zabaw i siłowni zewnętrznych, budowy 

przydomowych oczyszczalni.  Podczas sesji szeroko omawiane były również kwestie 

dotyczące usprawnienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz sprawy 

związane z prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi na terenie gminy,                                        

w szczególności: termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, przebudowa 

budynku gimnazjum oraz przebudowa Rynku Starego Miasta w ramach projektu 

„Rewitalizacja społeczno gospodarcza miasta Janowa Lubelskiego”.  

Komisje Rady Miejskiej pracowały na podstawie przyjętych planów pracy na 2019  rok: 

1) Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa 

Publicznego odbyła 10  posiedzeń; 

2) Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Gruntami, Rolnictwa i Leśnictwa 

obradowała w 2019 roku 10 razy; 

3) Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła 13 posiedzeń; 

4) Komisja Rewizyjna obradowała na 4 posiedzeniach, w tym odbyło się                                 

1 posiedzenie wyjazdowe w Muzeum Regionalnym w Janowie Lubelskim; 

5) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbyła jedno posiedzenie. 

Frekwencja na posiedzeniach Rady Miejskiej w 2019 r.  wyniosła: 92 % .
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3. Realizacja Uchwał Rady Miejskiej  

 

 

REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ 

VIII KADENCJA 2018 – 2023 

Rok 2019  

Lp. Data 

podjęcia 

Przedstawienie 

uchwały/  

w jakiej sprawie 

Nr uchwały Publikacja  

w Dzienniku 

Urzędowym 

Komórka 

odpowiedzialna 

za realizację 

 

Realizacja 

Data  Pozycja   

SESJA IV – 25.01.2019 rok 

1.  

25.01.2019 
w/s uchwalenia GPRPA 

i PN na 2019 rok 
IV/25/19   Ref. OA/SO 

Gminny Program Profilaktyki 
i Rozwiazywania Problemów 

Alkoholowych został 
zrealizowany. Szczegółowo 
zostało to przedstawione               

w sprawozdaniu z realizacji 
GPPiRPA, str. 109 i n. 

Raportu. 
2.  

25.01.2019 
w/s wydzierżawienia 
części nieruchomości 

IV/26/19   Ref. AN 
W związku z rewitalizacją 

rynku odstąpiono od 
zawarcia umowy. 

3.  

25.01.2019 
w/s wydzierżawienia 

części działki nr 1444/1 
IV/27/19   Ref. AN 

W związku z rewitalizacją 
rynku odstąpiono od 

zawarcia umowy. 
 

4.  25.01.2019 w/s zmian w budżecie IV/28/19   Ref. BP Aktualizacja planowanych 
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gminy na 2019 rok dochodów  i wydatków  
budżetowych wynikająca                       

z bieżących potrzeb i zadań 
inwestycyjnych za rok 2019. 

5.  
25.01.2019 

w/s zatwierdzenia 
planu pracy Komisji 

Rewizyjnej 
IV/29/19 

 
 

 Ref. BP 
Zatwierdzono plan pracy 

Komisji Rewizyjnej. 

SESJA V – 01.03.2019 rok 

6.  

01.03.2019 

w/s programu opieki 
nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz             
zapobiegania bezdo-
mności zwierząt na 

terenie Gminy Janów 
Lubelski 

V/30/19 27.03.2019 2029 Ref. OL 
Program realizowano 

zgodnie z podjętą uchwałą. 

7.  

01.03.2019 

w/s wyboru metody 
ustalenia opłaty i 

ustalenia stawek opła-
ty za gospodaro-wanie 

odpadami ko-
munalnymi 

V/31/19 08.03.2019 1552 Ref. OL 

Właściciele nieruchomości 
zamieszkałych zostali 

powiadomieni o zmianie 
stawek za odbiór odpadów 

komunalnych. 

8.  

01.03.2019 

w/s określenia wzoru 
deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodaro-
wanie odpadami ko-

munalnymi składanej 
przez właściciela nie-
ruchomości oraz wa-
runków i trybu skła-
dania deklaracji za 

V/32/19 08.03.2019 1553 Ref. OL 
Zapisy w deklaracji zostały 

zmienione zgodnie                        
z uchwałą. 
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pomocą środków ko-
munikacji elektroni-

cznej 
9.  

01.03.2019 w/s Regulaminu 
Stadionu Miejskiego 

V/33/19 08.04.2019 2206 MOSiR 

Wydano Rozstrzygnięcie 
Nadzorcze Wojewody 

Lubelskiego w/s 
stwierdzenia nieważności 

części uchwały. 
10.  

01.03.2019 

w/s zasad i trybu 
przeprowadzania              

konsultacji społecznych 
z mieszkańcami Janowa 

Lubelskiego na temat 
budżetu obywatel-
skiego na 2020 rok 

 
V/34/19 

 
22.03.2019 

 
1935 

 
Ref. OA 

Przeprowadzono procedurę 
wyłonienia zadań na rok 
2020  w ramach budżetu 

obywatelskiego Miasta Janów 
Lubelski. 

11.  

01.03.2019 
w/s udzielenia pomo-cy 
finansowej Powia-towi 

Janowskiemu 
V/35/19   Ref. BP 

Przekazano dotację w 2019 
roku w kwocie 5 000,00 zł na 

zakup wyposażenia                     
i pomocy dydaktycznych oraz 

szkolenie pracowników 
Poradni Leczenia Uzależnień  

działającej przy SPZZOZ. 
12.  

01.03.2019 w/s zmian w budżecie 
gminy na 2019 rok 

V/36/19   Ref. BP 

Aktualizacja planowanych 
dochodów  i wydatków  

budżetowych wynikająca                       
z bieżących potrzeb i zadań 

inwestycyjnych za rok 2019.  

SESJA VI – 16.04.2019 rok 

13.  16.04.2019 w/s podziału sołectwa 
Łazek Ordynacki na 

VI/37/19 16.05.2019 3196 Ref. SO 
Efektem podjęcia uchwały 
było utworzenie sołectwa 
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dwa sołectwa Łążek Garncarski, a sołectwo 
Łążek Ordynacki ma 

zmienione granice i ilość 
mieszkańców.   W sołectwach  

przeprowadzono wybory 
sołtysów i rad sołeckich. 
Nowe sołectwa prawnie 

funkcjonuja od 1 czerwca 
2019 roku. 

14.  
16.04.2019 

uch. zmn. uch. w/s 
określenia statutów 

sołectw 
VI/38/19 16.05.2019 3197 Ref. SO 

W uchwale dopisano 
sołectwo Łążek Garncarski 

oraz jego statut. 
15.  

16.04.2019 
uch. w/s zmian w 

Statucie Gminy Janów 
Lubelski 

VI/39/19 28.06.2019 3823 Ref. SO 

Wprowadzono zmiany 
zgodnie z wytycznymi 

Wydziału Nadzoru 
Wojewody Lubelskiego. 

16.  

16.04.2019 

w/s określenia sezonu 
kąpielowego na terenie 
Gminy Janów Lubelski 

w 2019 r. 

VI/40/19 13.05.2019 3104 Ref. OL 

Kąpielisko zorganizowane 
przez spółkę Zoom Natury 
funkcjonowało w okresie 

określonym  uchwałą. 
17.  

16.04.2019 

w/s określenia wyka-zu 
kąpielisk na terenie 

Gminy Janów Lubelski 
na 2019 rok 

VI/41/19 13.05.2019 3105 Ref. OL 
Wykaz kąpielisk był 

prowadzony zgodnie z 
ustawą i podjętą uchwałą. 

18.  

16.04.2019 

w/s wyrażenia zgody 
na ustanowienie słu-
żebności przesyłu – 

przyłącze 
telekomunikacyjne 

VI/42/19   Ref. AN W trakcie realizacji. 

19.  16.04.2019 w/s wyrażenia zgody 
na ustanowienie słu-

VI/43/19   Ref. AN W trakcie realizacji. 
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żebności przesyłu – 
przyłącze gazowe 

20.  
16.04.2019 

w/s wyrażenia zgody 
na wydzierżawienie 

nieruchomości 
VI/44/19   Ref. AN 

Zawarto umowę dzierżawy 
do 31.12.2021 r.  

– czynsz 1 400,00 zł./rocznie. 
21.  

16.04.2019 

w/s przystąpienia do 
scalenia i podziału 

nieruchomości 
położonych w obrębie 
ewidencyjnym Janów 

Lubelski IV 

VI/45/19   Ref. AN 

Przystąpiono do scalenia                    
i podziału nieruchomości – 
postępowanie scaleniowe            

w toku. 

22.  

16.04.2019 

w/s zasad wynaj-
mowania lokali wcho-

dzących w skład 
mieszkaniowego 

zasobu Gminy Janów 
Lubelski 

VI/46/19 13.05.2019 3106 Ref. OL W trakcie realizacji. 

23.  

16.04.2019 

zmn. uch. w/s 
określenia terminu, 

częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za 
gospodarowanie od-

padami komunalnymi 

VI/47/19 30.04.2019 2841 Ref. OL 

Na podstawie tej uchwały 
sołtys wsi Łążek Garncarski 

może dostarczać 
powiadomienia o zmianach 

w płatnościach za odbiór 
odpadów. 

24.  

16.04.2019 

zmn. uch. w/s zarzą-
dzenia poboru w 

drodze inkasa podatku 
od nieruchomości, 

podatku rolnego, leś-
nego od podatników 
będących osobami 

fizycznymi, określenia 

VI/48/19 10.05.2019 3035 Ref. BP 
Wyznaczono nowych 

inkasentów. 
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inkasentów i wysoko-
ści wynagrodzenia za 

inkaso oraz wyznaczę-
nia terminu płatności  

25.  

16.04.2019 
w/s udzielenia pomo-cy 
finansowej Powia-towi 

Janowskiemu 
VI/49/19   Ref. BP 

Przyznana dotacja w kwocie 
1 122 352,26 zł na 
przebudowę drogi 

powiatowej nr 2817L 
(Jarocien)  gr.woj. Momoty 

Górne Władysławów w msc. 
Kiszki.  Udzielono w 2019 

roku dotacji w kowcie 
10 423,18 zł. 

26.  

16.04.2019 w/s zmian w budżecie 
gminy na 2019 rok 

VI/50/19   Ref. BP 

Aktualizacja planowanych 
dochodów  i wydatków  

budżetowych wynikająca                       
z bieżących potrzeb i zadań 

inwestycyjnych za rok 2019. 
27.  

16.04.2019 
zmn. WPF Gminy Janów 
Lubelski na lata 2019 - 

2022 
VI/51/19   Ref. BP 

Aktualizacja planowanych 
dochodów i wydatków  

budżetowych wynikająca  
z bieżących potrzeb i zadań 
inwestycyjnych za rok 2019 

oraz w latach następnych. 
28.  

16.04.2019 

w/s zwolnienia ZGK w 
Janowie Lubelskim z 

obowiązku wpłaty 
nadwyżki środków 

obrotowych za  2018r. 

VI/52/19   Ref. BP/ZGK 
Uchwała zwalniająca ZGK         

z obowiązku wpłaty wadium. 

29.  16.04.2019 w/s przyjęcia gmin-
nego programu dzia-łań 

VI/53/19   OPS 
Dzięki programowi OPS 

wychodzi naprzeciw 
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na rzecz osób starszych potrzebom osób starszych. 
Wytyczone są kierunki działań 
na rzecz os.straszych. 

SESJA VII – 24.05.2019 rok 

30.  
24.05.2019 

w/s nadania tytułu 
„Zasłużony dla Gminy 

Janów Lubelski” 
VII/54/19   Ref. SO Ks. Kanonik dr Jacek Staszak 

31.  
24.05.2019 

w/s nadania tytułu 
„Zasłużony dla Gminy 

Janów Lubelski” 
VII/55/19   Ref. SO 

Ks. Kanonik dr Jacek 
Beksiński 

32.  
24.05.2019 

w/s nadania tytułu 
„Zasłużony dla Gminy 

Janów Lubelski” 
VII/56/19   Ref. SO Jerzy Bielecki 

33.  
24.05.2019 

w/s nadania tytułu 
„Zasłużony dla Gminy 

Janów Lubelski” 
VII/57/19   Ref. SO Henryk Rążewski 

34.  

24.05.2019 

o przystąpieniu do 
sporządzenia MPZP 

miasta Janów Lubelski 
„Centrum Handlowo – 
Usługowe przy ulicy 
Jana Zamoyskiego” 

VII/58/19   Ref. AN 
Zmiana MPZP w trakcie 

opracowania. 

35.  

24.05.2019 

o przystąpieniu do 
sporządzenia zmiany 
MPZP miasta Janowa 

Lubelskiego – 
„WSCHÓD” 

VII/59/19 
 
 

 Ref. AN 
 

Zmiana MPZP w trakcie 
opracowania. 

36.  
24.05.2019 

o przystąpieniu do 
zmiany MPZP Gminy 

Janów Lubelski              – 
VII/60/19   Ref. AN 

Zmiana MPZP w trakcie 
opracowania. 



 

Raport 2019 Strona 17 
 

Raport o stanie Gminy  Janów Lubelski 2019  

Etap 1 
37.  

24.05.2019 

o przystąpieniu do 
sporządzenia zmiany 
MPZP terenów tury-

styczno – rekrea-
cyjnych nad „Zale-wem”  

w Janowie Lubelskim 

VII/61/19   
 

Ref. AN 
Zmiana MPZP w trakcie 

opracowania. 

38.  

24.05.2019 
w/s udzielenia pomo-cy 
finansowej Powia-towi 

Janowskiemu 
VII/62/19   Ref. BP 

Przyznanie dotacji  36 850,00 
zł w kwocie  na remont 
zatoki postojowej przy 

drodze powiatowej nr 2808L 
w  Janowie Lubelskim obok 

cmentarza. Kwota 
przekazana w 2019 r. 

wyniosła 287,24 zł. Zadanie 
przeniesione na 2020 rok. 

39.  

24.05.2019 

w/s udzielenia pomo-cy 
finansowej i rze-czowej 

Powiatowi 
Janowskiemu 

VII/63/19   Ref. BP 

Na zadanie pn. przebudowa 
drogi powiatowej nr 2808L 
Janów Lubelski (Bialska) – 
Tokary - Huta Turobińska 

odcinek w m. Janów Lubelski 
ul. Bialska, udzielono: 
1/ pomocy finansowej  

w kwocie  1 137 451,83 zł 
2/ pomocy rzeczowej  

o wartości  120 000,00 zł 
Udzielono pomoc finansowej 

w 2019 r  w kwocie 
923 938,40 zł, zrealiwano 

pomoc rzeczową o wartości 
116 674,20 zł. 
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40.  

24.05.2019 
w/s zmian w budżecie 

gminy na 2019 rok 
VII/64/19   Ref. BP 

Aktualizacja planowanych 
dochodów  i wydatków  

budżetowych wynikająca                       
z bieżących potrzeb i zadań 

inwestycyjnych za rok 2019. 
41.  

24.05.2019 

Uch. zmieniająca 
wieloletnia prognozę 

finansową Gminy Janów 
Lubelski na lata 2019 – 

2022 

VII/65/19   Ref. BP 

Aktualizacja planowanych 
dochodów  i wydatków  

budżetowych wynikająca  
z bieżących potrzeb i zadań 
inwestycyjnych za rok 2019 

oraz w latach następnych. 
Planowane  zmiany w 

wykazie przedsięwzięć 
dotyczą   aktualizacji 

planowanych nakładów 
inwestycyjnych na ujęte już 

przedsięwzięcia. 

SESJA VIII – 18.06.2019 rok 

42.  
18.06.2019 

w/s udzielenia wotum 
zaufania Burmistrzowi 

Janowa Lubelskiego 
VIII/66/19   Ref. BP 

Udzielenie wotum zaufania 
Burmistrzowi. 

43.  

18.06.2019 

w/s zatwierdzenia 
sprawozdania 

finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z 

wykonania budżetu 
gminy za 2018 rok 

VIII/67/19   Ref. BP 
Zatwierdzenie sprawozdania 

finansowego z wykonania 
budżetu za 2018 rok. 

44.  
18.06.2019 

w/s udzielenia 
absolutorium Burmi 

strzowi Janowa Lubel 
VIII/68/19   Ref. BP 

Udzielenie absolutorium 
Burmistrzowi Janowa 

Lubelskiego. 
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skiego z tytułu wykona 
nia budżetu za 2018 rok 

45.  

18.06.2019 

w/s wyrażenia zgody 
na sprzedaż nierucho-

mości położonej w 
Janowie Lubelskim 

 
VIII/69/19 

  
 

Ref. AN 

Przeprowadzono przetarg na 
zbycie nieruchomości 
zakończony wynikiem 

negatywnym (brak 
oferentów). 

46.  
18.06.2019 

w/s wyrażenia zgody 
na wydzierżawienie 

nieruchomości 
VIII/70/19   Ref. AN 

Zawarto umowę dzierżawy 
do dnia 31.07.2022 – czynsz 

300,00 zł/rocznie. 
47.  

18.06.2019 

o przystąpieniu do 
sporządzenia zmiany 
PMZP miasta Janowa 
Lubelskiego – „Stare 
Centrum – Etap 1” 

VIII/71/19   Ref. AN 
Zmiana MPZP w trakcie 

opracowania. 

48.  

18.06.2019 

w/s określenia wzoru 
wniosku o wypłatę 

dodatku 
energetycznego 

VIII/72/19 22.07.2019 4322 OPS 

Stwierdzenie nieważności 
uchwały w części. 

Rozstrzygnięcie nadzorcze 
Wojewody Lubelskiego nr 
PN-II.4131.376.2019, z dn. 

19.07.2019 r. 
Uchwała dotyczyła zmiany 
wzoru wniosku o wypłatę 
dodatku energetycznego, 
natomiast rozstrzygnięcie 

nadzorcze dotyczyło usunięcia 
z treści wniosku klauzuli            

o odpowiedzialności karnej. 
49.  

18.06.2019 
w/s wprowadzenia 

odstępstw od zakazu 
spożywania napojów 

VIII/73/19 18.07.2019 4262 Ref. SO 
Odstępstwo wprowadzono 

na czas imprezy promocyjnej 
Festiwal Kaszy, na terenie 
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alkoholowych w 
określonych miejscach 
publicznych na terenie 
Gminy Janów Lubelski 

Parku Misztalec. Informację 
przekazano do KPP                    

w Janowie Lubelskim. 

50.  

18.06.2019 
w/s udzielenia pomo-cy 
finansowej Powia-towi 

Janowskiemu 

 
VIII/74/19 

  
 

Ref. BP 

Przekazano w 2019 roku 
dotację  w kwocie  5 276,70 

zł  na aktualizację 
opracowanej dokumentacji 
projektowej na przebudowę 
drogi powiatowej nr 2818L 

Szklarnia-Momoty Górne         
w lokalizacji od km 3+824   

do km 4+94. 
51.  

18.06.2019 
w/s zmian w budżecie 

gminy na 2019 rok 
VIII/75/19   Ref. BP 

Aktualizacja planowanych 
dochodów  i wydatków  

budżetowych wynikająca                       
z bieżących potrzeb i zadań 

inwestycyjnych za rok 2019. 
52.  

18.06.2019 

Uch. zmieniająca 
wieloletnia prognozę 

finansową Gminy Janów 
Lubelski na lata 2019 - 

2022 

 
VIII/76/19 

  
 

Ref. BP 

Aktualizacja planowanych 
dochodów, i wydatków  

budżetowych wynikająca  
z bieżących potrzeb i zadań 
inwestycyjnych za rok 2019 

oraz w latach następnych. 
Planowane  zmiany w 

wykazie przedsięwzięć 
dotyczą   wprowadzenia 
planowanych nakładów 

inwestycyjnych na pomoc 
finansową dla Powiatu 

Janowskiego. 
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SESJA IX – 18.07.2019 rok 

53.  

18.07.2019 

Uch. zmn. uch. w/s 
uchwalenie Gminnego 

Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania 

Problemów Alkoholo-
wych oraz Przeciw-

działania Narkomanii 
na 2019 rok 

IX/77/19   Ref. SO 

Dokonano przesunięć                
w preliminarzu wydatków 

GPRPA. Po przeprowa- 
dzeniu otwartych konkursów 

ofert pozostała 
niewykorzystana kwota                   

9 600 zł, którą podzielono na 
inne zadania. 

54.  

18.07.2019 
Uch. w/s zmian w 

Statucie Gminy Janów 
Lubelski 

IX/78/19   Ref. SO 

W załączniku do Statutu 
Gminy określającym 

jednostki pomocnicze gminy 
zostało dpisane sołectwo 

Łążek Garncarski. 
55.  

18.07.2019 

Uch. zmn. uch. w/s 
określenia terminu, 

częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za 

gospodarowanie 
odpadami 

komunalnymi 

IX/79/19   Ref. OL 

Uchwała realizowana 
zgodnie z zapisami. 

Wyznaczono nowych 
inkasentów. 

56.  

18.07.2019 

Uch. w/s zarządzenia 
poboru w drodze 

inkasa podatku od 
nieruchomości, podatku 

rolnego, podatku 
leśnego od podatników 

będących osobami 
fizycznymi, określenia 

inkasentów i wysokości 

IX/80/19   Ref. BP 

Wyznaczono nowych 
inkasentów w skutek 

przeprowadzonych wyborów  
sołtysów. 
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wyna-grodzenia za 
inkaso oraz 

wyznaczenia terminu 
płatności dla 
inkasentów 

57.  

18.07.2019 
Uch. w/s udzielenia 
pomocy finansowej 

Gminie Modliborzyce 
IX/81/19   Ref. BP 

Przekazano dotację                       
w kwocie  20  000,00 zł  na 
usuwanie skutków powodzi 

w ciągu drogowym na drodze 
gminnej nr 108740L 

Wierzchowiska Pierwsze – 
Andrzejów. 

58.  

18.07.2019 

Uch. w/s udzielenia 
pomocy finansowej 

Powiatowi 
Janowskiemu 

IX/82/19   Ref. BP 

Dotacja w kwocie 35 640,00 
zł na zakup sprzętu 

medycznego                                
tj. Bronchofiberoskopu 

intubacyjnego na potrzeby SP 
ZZOZ w Janowie Lubelskim 

na Oddział Intensywnej 
Terapii i Anestezjologii. 

59.  

18.07.2019 

Uch. zmn. uch. w/s 
udzielenia pomocy 

finansowej i rzeczowej 
Powiatowi 

Janowskiemu 

IX/83/19   Ref. BP 

Pomoc finansowej na 
realizację zadania 
polegającego na: 

 1.Przebudowie drogi 
powiatowej nr 2808L Janów 
Lubelski (Bialska) – Tokary - 
Huta Turobińska odcinek w 

m. Janów Lubelski ul. Bialska 
w kwocie  943 647,60 zł. 

2. Przebudowie chodników 
przy ul. Bialskiej w Janowie 
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Lubelskim w kwocie  
230 704,23 zł. 

3.Pomocy rzeczowej na 
realizację zadania 

polegającego na przebudowie 
chodników przy  ul. Bialskiej                   

w Janowie Lubelskim                  
o wartości  120 000,00 zł. 

4.Udzielono pomoc 
finansowej w 2019 r                     

w kwocie 932 580,96 zł, 
zrealiwano pomoc rzeczową 

o wartości 116 674,20 zł. 
60.  

18.07.2019 
Uch. w/s zmian w 
budżecie gminy na 

2019 rok 
IX/84/19   Ref. BP 

Aktualizacja planowanych 
dochodów  i wydatków  

budżetowych wynikająca                       
z bieżących potrzeb i zadań 

inwestycyjnych za rok 2019. 
61.  

18.07.2019 
Uch. zmn. WPF Gminy 
Janów Lubelski na lata 

2019 - 2022 
IX/85/19 

 
 

 Ref. BP 

Aktualizacja planowanych 
dochodów, i wydatków  

budżetowych wynikająca  
z bieżących potrzeb i zadań 
inwestycyjnych za rok 2019 

oraz w latach następnych. 
Planowane  zmiany w 

wykazie przedsięwzięć 
dotyczą   aktualizacji 

planowanych nakładów 
inwestycyjnych na ujęte już 

przedsięwzięcia oraz 
wprowadzono nowe 
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przedsięwzięcia w ramach 
wydatków bieżących. 

 

SESJA X – 05.09.2019 rok 

62.  

05.09.2019 

Uch. w/s regulaminu 
wynagradzania nau-

czycieli zatrudnio-nych 
w szko-łach i 

przedszkolach prowa-
dzonych przez Gminę 

Janów Lubelski 

X/86/19 2019.10.01 5306 ZOSiP 

Wniosek o zmianę uchwały. 
Trwają prace i konsultacje 

społeczne nad nowym 
regulaminem wynagradzania 

nauczycieli. 

63.  

05.09.2019 

Uch. w/s zasad 
rozliczania tygodnio- 
wego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli, dla któ-

rych ustalony plan zajęć 
jest różny w 

poszczególnych 
okresach roku 

X/87/19   ZOSiP 

 
Wydano rozstrzygniecie 

nadzorcze Wojewody 
Lubelskiego nr PN-
II.4131.462.2019 

(unieważniony § 1 ust.5). 

64.  

05.09.2019 

Uch. w/s określenia 
zasad udzielania i 
rozmiaru obniżek 

tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dla 
dyrektorów, wicedy-

rektorów oraz dla 
nauczycieli pełniących 
inne stanowiska kiero-

X/88/19 2019.10.01 5307 ZOSiP 
Wprowadzono nowe zasady 

od 01.09.2019 r. 
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wnicze    w przedszko- 
lach i szkołach prowa- 
dzonych przez Gminę  

65.  

05.09.2019 

Uch. w/s określenia 
tygodniowego obo-

wiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dydak-

tycznych, wychowaw-
czych i opiekuńczych 

dla nauczycieli zatrud-
nionych w oddziałach 

przedszkolnych i szko-
łach podstawowych, 

prowadzących zajęcia w 
grupach miesza-nych 

dla dzieci sześcioletnich 
i młodszych 

 
 
 

X/89/19 

 
 
 

2019.10.01 

 
 
 

5308 

 
 
 

ZOSiP 

 
 
 

Wprowadzono nowe zasady 
wymiaru godzin 

dydaktycznych dla grup 
mieszanych od 01.09.2019 

roku. 

66.  

05.09.2019 

Uch. w/s aktualizacji 
Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Gminy 

Janów Lubelski na lata 
2016 - 2022 

X/90/19   IOD 

Uchwała podjęta na wniosek 
Powiatu Janow-skiego. Jej 
uchwalenie pozwoliło na 

aktualizację Programu 
Rewitalizacji Gminy Janów 

Lubelski na lata 2016 – 2022 
poprzez dodanie nowych 

celów programowych, które 
będzie realizował Powiat 

Janowski. 
67.  

05.09.2019 

Uch. w/s wyrażenia 
zgody na zawarcie 

umowy najmu części 
lokalu użytkowego 

X/91/19   Ref.OL 
Zawarto umowe najmu do 3 

lat. 
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68.  
05.09.2019 

Uch. w/s wyrażenia 
zgody na ustanowie-nie 
służebności prze-syłu 

X/92/19   Ref. AN W trakcie realizacji. 

69.  
05.09.2019 

Uch. w/s wyrażenia 
zgody na zbycie 
nieruchomości 

X/93/19   Ref. AN W trakcie realizacji. 

70.  

05.09.2019 

Uch. w/s udzielenia 
pomocy finansowej 
Powiatowi Janows-

kiemu 

X/94/19   Ref. BP 

Dotacja udzielona w 2019 
roku w kwocie 6 494,40 zł na 
wycinkę drzew rosnących w 

pasie drogowym  drogi 
powiatowej nr 2808L Janów 
Lubelski (Bialska) – Tokary - 
Huta Turobińska w ilości 97 
sztuk w Janowie Lubelskim 

przy ul. Bialskiej. 
71.  

05.09.2019 
Uch. w/s zmian w 
budżecie gminy na 

2019 rok 
X/95/19   Ref. BP 

Aktualizacja planowanych 
dochodów  i wydatków  

budżetowych wynikająca                       
z bieżących potrzeb i zadań 

inwestycyjnych za rok 2019. 
72.  

05.09.2019 
Uch. zmn. WPF Gminy 
Janów Lubelski na lata 

2019 - 2022 
X/96/19   Ref. BP 

Aktualizacja planowanych 
dochodów, i wydatków  

budżetowych wynikająca  
z bieżących potrzeb i zadań 
inwestycyjnych za rok 2019 

oraz w latach następnych. 
Planowane  zmiany w 

wykazie przedsięwzięć 
dotyczą  wprowadzenia 

nowego zadania 
inwestycyjnego oraz 
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aktualizacji planowanych 
nakładów inwestycyjnych na 

ujęte już przedsięwzięcia. 
73.  

05.09.2019 Uch. w/s rozwiązania 
Straży Miejskiej 

X/97/19 2019.10.01 5309 
 

Ref. OA 

Wydano rozstrzygniecie 
nadzorcze Wojewody 

Lubelskiego nr PN-
4131.457.2019 (uchwała nie 

podlega publikacji). 
74.  

05.09.2019 

Uch. w/s powołania 
zespołu opiniującego 

kandydatów na ławni-
ków 

 
X/98/19 

  
 

Ref. SO 

Powołano zespół, w skład 
którego weszli: 
Przewodnicząca                              

i Wiceprzewodniczący RM 
oraz Przewodniczący Komisji 
stałych Rady  i przedstawiciel 
Sądu Rejonowego w Janowie 

Lubelskim. Zespół 
weryfikował dokumenty 

kandydatów na ławników         
i opinię o kandydatach 

przedstawił Radzie Miejskiej. 

SESJA XI – 09.10.2019 rok 

75.  

09.10.2019 
Uch. w/s zmian w 
budżecie gminy na 

2019 rok 

 
XI/99/19 

  
 

Ref. BP 

Aktualizacja planowanych 
dochodów  i wydatków  

budżetowych wynikająca                       
z bieżących potrzeb i zadań 

inwestycyjnych za rok 2019. 
76.  

09.10.2019 
Uch. zmn. WPF Gminy 
Janów Lubelski na lata 

2019 - 2022 

 
XI/100/19 

  
 

Ref. BP 

Aktualizacja planowanych 
dochodów, i wydatków  

budżetowych wynikająca  
z bieżących potrzeb i zadań 
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inwestycyjnych za rok 2019 
oraz w latach następnych. 

SESJA XII – 17.10.2019 rok 

77.  

17.10.2019 
Uch. zmn. WPF Gminy 
Janów Lubelski na lata 

2019 - 2022 

 

XII/101/19 
  

 

Ref. BP 

Aktualizacja planowanych 
dochodów, i wydatków  

budżetowych wynikająca  
z bieżących potrzeb i zadań 
inwestycyjnych za rok 2019 

oraz w latach następnych. 
Planowane  zmiany w 

wykazie przedsięwzięć 
dotyczą  wprowadzenia 

nowego zadania 
inwestycyjnego oraz 

aktualizacji planowanych 
nakładów inwestycyjnych na 

ujęte już przedsięwzięcia. 

SESJA XIII – 29.10.2019 rok 

78.  

29.10.2019 Uch. w/s wyboru 
ławników 

XIII/102/19   Ref. SO 

Wybrano ławników 
sądowych, uchwałę                     

i dokumenty łaników 
przekazano do Sądu 

Rejonowego w Janowie 
Lubelskim. 

79.  
29.10.2019 

Uch. w/s wyrażenia 
zgody na nabycie 

nieruchomości 
XIII/103/19   Ref. AN W trakcie realizacji. 

80.  29.10.2019 Uch. w/s wyrażenia 
zgody na zbycie 

XIII/104/19   Ref. AN W trakcie realizacji. 
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nieruchomości 
gruntowej położonej w 

Janowie Lubelskim 
81.  

29.10.2019 
Uch. w/s zmiany granic 

aglomeracji Janów 
Lubelski 

XIII/105/19 2019.11.14 6143 Ref. OL 

Granice aglomeracji zostały 
zmienione (możliwość 

uzyskania dotacji na budowę 
kanalizacji sanitarnej). 

82.  

29.10.2019 

Uch. w/s przyjęcia 
Rocznego Programu 
Współpracy Gminy 

Janów Lub. z 
organizacjami poza-
rządowymi oraz in-
nymi podmiotami 

prowadzącymi dzia-
łalność pożytku publi-

cznego na 2020 rok 

XIII/106/19 2019.11.13 6108 Ref. SO 

Program w trakcie realizacji. 
Ogłoszono trzy otwarte 

konkursy ofert.                                  
W dwóch konkursach 

przydzielono dotacje dla 
organizacji pozarządowych. 

W trzecim konkursie, z uwagi 
na stan epidemii i brak 

możliwości realizacji zadań 
publicznych, nikomu nie 

przyznano dotacji. 
83.  

29.10.2019 

Uch. w/s udzielenia 
pomocy rzeczowej 
Powiatowi Janow-

skiemu 

XIII/107/19   Ref. BP 

Przeyznano pomoc na zakup 
progu zwalniającego 

wyspowego - poduszka 
berlińska na drodze  

powiatowej Nr 2822L 
Zofianka Górna –Zofianka 

Dolna w msc. Zofianka Górna 
o wartości  8 000,00 zł. 

Poniesiono wydatek w 2019 
roku w wysokości 4 059,00zł. 

84.  
29.10.2019 

Uch. w/s zmian w 
budżecie gminy na 

2019 rok 

XIII/108/19   Ref. BP 
Aktualizacja planowanych 

dochodów  i wydatków  
budżetowych wynikająca                       
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z bieżących potrzeb i zadań 
inwestycyjnych za rok 2019. 

85.  

29.10.2019 

Uch. zmn. Wieloletnią 
Prognozę Finansową 

Gminy Janów Lubelski 
na lata 2019 - 2022 

XIII/109/19   Ref. BP 

Aktualizacja planowanych 
dochodów, i wydatków  

budżetowych wynikająca  
z bieżących potrzeb i zadań 
inwestycyjnych za rok 2019 

oraz w latach następnych. 

SESJA XIV – 29.11.2019 rok 

86.  

29.11.2019 

Uch. w/s przystąpie-nia 
Gminy Janów Lubelski 
do realizacji Programu 
„Asystent osobisty os. 
niepełnosprawnej – 

edycja 2019 0 2020”, 
realizowanego ze 
środków Solidar-

nościowego Funduszu 
Wsparcia Osób Nie-

pełnosprawnych. 

XIV/110/19   OPS 

Przyjęcie uchwały warunkuje 
otrzymanie dotacji                                              

z Solidarnościowego 
Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych na 
realizację Programu 

„Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej – edycja 

2019 0 2020”. 

87.  

29.11.2019 

Uch. w/s ustalenia 
szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności 
za pobyt w ośrodkach 

wsparcia i 
mieszkaniach chro-
nionych dla miesz-

kańców Gminy Janów 
Lubelski 

XIV/111/19   OPS 

Na terenie gminy zostało 
utworzone mieszkanie 
chronione, w związku                  

z tym potrzebna jest uchwała 
w/s ustalenia zasad 

ponoszenia odpłatności za 
pobyt  w ośrodkach wsparcia 
i mieszkaniach chronionych 

dla mieszkańców Gminy 
Janów Lubelski. 
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88.  

29.11.2019 

Uch. w/s obniżenia 
średniej ceny skupu 

żyta przyjmowanej do 
obliczenia podatku 

rolnego na rok 
podatkowy 2020. 

XIV/112/19   Ref. BP 
Uchwała realizowana               

w 2020 r. 

89.  

29.11.2019 

Uch. w/s określenia 
wysokości stawek 

podatku od nierucho-
mości obowiązujących 

na terenie Gminy Janów 
Lubelski na 2020 rok. 

XIV/113/19   Ref. BP 
Uchwała realizowana               

w 2020 r. 

90.  

29.11.2019 

Uch. w/s wprowa-
dzenia zwolnień w 

podatku od środków 
transportowych 

XIV/114/19   Ref. BP 

Zwolnienie z podatku 
autobusów 

wykorzystywanych 
wyłącznie do przewożenia 

dzieci i młodzieży do szkół i 
przedszkoli. 

91.  

29.11.2019 

Uch. w/s udzielenia 
pomocy finansowej 
Powiatowi Janow-

skiemu 

XIV/115/19   Ref. BP 

Przekaza nie w 2019 roku 
dotacji w kwocie  23 150,00 

zł na zakup kompletu 
szczotek zasilających oraz 
szczotek sygnałowych do 

tomografu komputerowego 
ECLOS 16 na potrzeby 

SPZZOZ w Janowie Lubelskim 
Oddział Intensywnej Terapii                     

i Anestezjologii. 
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92.  

29.11.2019 

Uch. zmn. uch. w/s 
udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi 
Janowskiemu 

XIV/116/19   Ref. BP 

Przyznana dotacja                      
w kwocie 24 334,71 zł na 

przebudowę drogi 
powiatowej nr 2817L 

(Jarocien)  gr.woj. Momoty 
Górne Władysławów                  

w msc. Kiszki.  Udzielono      
w 2019 roku dotacji                   

w kwocie 10 423,18 zł. 
93.  

29.11.2019 

Uch. zmn. uch. w/s 
udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi 
Janowskiemu 

XIV/117/19   Ref. BP 

Przyznanie dotacji  36 850,00 
zł w kwocie  na remont 
zatoki postojowej przy 
drodze powiatowej   nr 

2808L w Janowie Lubelskim 
obok cmentarza. Kwota 

przekazana w 2019 
r.wyniosła 287,24 zł. Zadanie 
przeniesione na 2020 rok w 

kwocie 36 562,76 zł. 
94.  

29.11.2019 

Uch. zmn. uch. w/s 
udzielenia pomocy 

finansowej i rzeczowej 
Powiatowi 

Janowskiemu 

XIV/118/19   Ref. BP 

Zmiana zapisów                      
w zakresie udzielonych 
dotacji na przebudowę 

chodników przy ul. 
Bialskiej w kwocie  

8 642,56 zł  w 2019 roku  
i 222 061,67 zł  w 2020 r 

95.  

29.11.2019 
Uch. w/s zmian w 
budżecie gminy na 

2019 rok 
XIV/119/19   Ref. BP 

Aktualizacja planowanych 
dochodów  i wydatków  

budżetowych wynikająca                       
z bieżących potrzeb i zadań 

inwestycyjnych za rok 2019. 
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96.  

29.11.2019 
Uch. zmn. WPF Gminy 
Janów Lubelski na lata 

2019 - 2022 
XIV/120/19   Ref. BP 

Aktualizacja planowanych 
dochodów, i wydatków  

budżetowych wynikająca  
z bieżących potrzeb i zadań 
inwestycyjnych za rok 2019 

oraz w latach następnych. 
Planowane  zmiany w 

wykazie przedsięwzięć 
dotyczą  wprowadzenia 

nowego zadania 
inwestycyjnego oraz 

aktualizacji planowanych 
nakładów inwestycyjnych na 

ujęte już przedsięwzięcia. 
97.  

29.11.2019 

Uch. w/s zamiaru 
likwidacji PSP im. 

Ignacego Łukasiewicza 
w Łążku Ordynackim 

XIV/121.19   ZOSiP 
Rozpoczęto procedury 

likwidacji szkoły 

98.  

29.11.2019 

Uch. w/s uchwalenia 
wieloletniego progra-
mu gospodarowania 
mieszkaniowym za-
sobem Gminy Janów 

Lubelski na lata 2020 - 
2024 

XIV/122/19 
 

 

 

 

  Ref. OL 

Uchwała unieważniona: 
Rozstrzygniecie nadzorcze 
Wojewody Lubelskiego nr 

PN-II.4131.576.2019, 
z dnia 9 stycznia 2020 r. 

  SESJA XV – 30.12.2019 rok 

99.  XV/123/19 Uch. w/s określenia 
ceny jednostki paliwa w 
Gminie Janów Lubelski 

XV/123/19   ZOSiP 
Wprowadzono nowe zasady 

zwrotu kosztów  dowozu 
dzieci niepełnosprawnych. 
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w roku szkolnym 
2019/2020 

100.  XV/123/19 Uch. w/s wyrażenia 
zgody na sprzedaż 

lokalu mieszkalnego 
XV/124/19   Ref. AN W trakcie realizacji. 

101.  XV/123/19 Uch. w/s wyrażenia 
zgody na sprzedaż 

nieruchomości. 
XV/125/19   Ref. AN W trakcie realizacji. 

102.  XV/123/19 
Uch. w/s wyboru 

metody ustalenia opłaty 
i ustalenia stawek 

opłaty za 
gospodarowanie od-

padami komunalnymi 

XV/126/19   Ref. OL 

Wprowadzono nowe metody 
ustalania opłaty  i nową 

wysokość stawek za opłaty. 
Właściciele nieruchomości 

zamieszkałych zostali 
poinformowani o zmianie 
stwaki za odbiór odpadów 

komunalnych. 
103.  

XV/127/19 

Uch. w/s określenia 
wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za 
gospodarowanie 

odpadami komunał-
nymi, składanej przez 
właściciela nierucho-

mości oraz warunków i 
trybu składania 

deklaracji za pomocą 
środków komunikacji 

elektronicznej. 

XV/127/19   Ref. OL 

Wprowadzone nowe zwory 
deklaracji za 

zagospodarowanie odpadów 
komunalnych. Właściciele 

nieruchomości 
zamieszkałych wypełniają  

deklarację zgodnie                       
z uchwałą. 

104.  
XV/128/19 

Uch. w/s ustalenia 
stawek dotacji przed-
miotowej na 2020 rok 

XV/128/19   
Ref. BP/ 
MOSiR 

Ustalono stawki dotacji 
przedmiotowej dla MOSIR          

w Janowie Lubelskim 
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dla MOSiR w Janowie 
Lubelskim 

105.  

XV/129/19 
Uch. w/s zmian w 
budżecie gminy na 

2019 rok. 
XV/129/19   Ref. BP 

Aktualizacja planowanych 
dochodów  i wydatków  

budżetowych wynikająca                       
z bieżących potrzeb i zadań 

inwestycyjnych za rok 2019. 
106.  

XV/130/19 
Uch. zmn. WPF Gminy 
Janów Lubelski na lata 

2019 - 2022 
XV/130/19   Ref. BP 

Aktualizacja planowanych 
dochodów, i wydatków  

budżetowych wynikająca  
z bieżących potrzeb i zadań 
inwestycyjnych za rok 2019 

oraz w latach następnych. 
Planowane  zmiany w 

wykazie przedsięwzięć 
dotyczą  wprowadzenia 

nowego zadania 
inwestycyjnego oraz 

aktualizacji planowanych 
nakładów inwestycyjnych na 

ujęte już przedsięwzięcia. 
107.  

XV/131/19 
Uch. w/s wieloletniej 
prognozy finansowej 

XV/131/19   Ref. BP 
Uchwalenie planu WPF na 

2020 -2029. 
108.  

XV/132/19 
Uch. w/s uchwały 
budżetowej na rok 

2020 
XV/132/19   Ref. BP 

Uchwalenie planu budżetu 
gminy na 2020 rok. 
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4. JEDNOSTKI POMOCNICZE 

W skład Gminy Janów Lubelski, oprócz miasta, wchodzi 15 miejscowości  mających 

status wsi: Biała Pierwsza, Biała Druga, Borownica, Kiszki, Kopce, Łążek 

Garncarski, Łążek Ordynacki, Momoty Dolne, Momoty Górne, Pikule, Ruda, 

Szewce, Szklarnia, Ujście, Zofianka Górna.  W 2019 roku 12 miejscowości miało 

status sołectwa, w tym nowopowstałe w 2019 sołectwo Łążek Garncarski. 

Sołectwo Łążek Garncarski zostało utworzone na wniosek mieszkańców.  W dniu 16 

kwietnia 2019 r. uchwałą nr VI/37/19 Rada Miejska dokonała podziału 

dotychczasowego sołectwa Łążek Ordynacki na dwa sołectwa.   W wyniku podziału 

powstało nowe sołectwo – Łążek Garncarski. Uchwała weszła w życie 1 czerwca 2019 r.  

W dniu 23 czerwca 2019 r. zostały przeprowadzone wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej. 

Sołtysem nowego sołectwa został pan Jan Jarmuziewicz, do Rady Sołeckiej wybrano, 

zgodnie ze statutem 5 mieszkańców Łążka Garncarskiego. 

Sołectwa  Gminy Janów Lubelski 

Lp. Sołectwo Liczba mieszkańców 
Liczba osób 

w radzie sołeckiej 

1.  Biała Pierwsza 849 5 

2.  Biała Druga 559 5 

3.  Borownica, Kopce 172 3 

4.  Kiszki, Szewce, Ujście 350 7 

5.  Momoty Górne 376 7 

6.  Momoty Dolne 242 6 

7.  Pikule 22 - 

8.  Łążek Ordynacki 365 5 

9.  Łążek Garncarski 131 5 

10.  Ruda 451 3 

11.  Szklarnia 43 3 

12.  Zofianka Górna 543 4 
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Sołtysi, kadencja 2019 – 2023 

 

Antoni Matysek, sołtys Pikul; Józef Łukasik, sołtys  Zofianki Górnej; Stanisław 

Skubik, sołtys Borownicy Kopce;  Bożena Kiszka, sołtys Szklarni; Krystyna Ciupak, 

sołtys Momot Dolnych; Jerzy Małek, sołtys Momot Górnych; Antonina Szczepanik, 

sołtys Ujścia Kiszki Szewce; Krzysztof Tomecki, sołtys Łążka Ordynackiego; Jan 

Jarmuziewicz, sołtys Łążka Garncarskiego; Stanisław Mucha, sołtys  Białej Pierwszej; 

Zbigniew Kuźnicki, sołtys Białej Drugiej; Dariusz Wołoszyn, sołtys Rudy. 
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Część druga: Informacje ogólne o Gminie 

1. DEMOGRAFIA 

Liczba ludności w gminie  maleje, co jest  związane z migracją młodych ludzi do 

większych ośrodków miejskich oraz przewagą ilości zgonów nad urodzeniami,                        

czyli ujemnym przyrostem naturalnym. 

Zameldowania osób na pobyt stały w Gminie Janów Lubelski w 2019 roku 

Liczba osób 

zameldowanych z innych 

gmin 

Liczba dzieci urodzonych  

i zameldowanych 

Liczba osób, które zmieniły 

miejsce zameldowania  

w obrębie gminy Janów Lubelski 

116 127 
153 

Razem: 243 

 

Wymeldowania z pobytu stałego z Gminy Janów Lubelski w 2019 roku 

Liczba osób wymeldowanych Liczba osób zmarłych 

93 177 

Razem: 270 

 

Stan ludności – porównanie lat 2018 - 2019 

Rok 

Liczba ludności na 31.12 

zameldowanych w Gminie Janów 

Lubelski 

Urodzenia dzieci Zgony osób 

zameldowanych 

pobyt stały pobyt czasowy 

2018 15832 285 152 160 

2019 15532 539 127 177 

 

Statystyka ludności wg płci na koniec 2019 roku 

Wiek 

Kobiety Mężczyźni  

Pobyt stały Pobyt 

czasowy 

Łącznie Pobyt 

stały 

Pobyt 

czasowy 

Łącznie Łącznie 

K + M 

0-2 145 6 151 132 2 134 288 

3 68 3 71 60 3 63 134 

4-5 126 6 132 136 8 144 276 

6 76 2 78 75 4 79 157 

7 80 7 87 69 4 73 160 

8-12 386 13 399 424 11 435 834 

13-15 204 30 234 227 21 248 482 

16-17 147 44 191 150 24 174 365 

18 64 4 68 76 13 89 157 

19-65 5127 102 5229 5249 106 5355 10584 

>65 1485 84 1569 1026 42 1068 2637 

Razem 7908 301 8209 7624 238 7862 16071 
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Na koniec 2019 w gminie Janów Lubelski zameldowanych było 16 071 osób, w tym 

539 osób było zameldowanych na pobyt czasowy. W okresie od 01.01.2019 do 

31.12.2019 w gminie urodziło się 127 dzieci, a zmarło 177 mieszkańców. Ponadto na 

terenie gminy zameldowało się 116 osób pochodzących z innych gmin. 
 

2. MAJĄTEK GMINY 
 

Własność Gminy Janów Lubelski stanowi majątek zarządzany w sposób bezpośredni                          

oraz pośredni przy pomocy jednostek organizacyjnych. Mienie komunalne służy gminie 

do realizacji zadań statutowych oraz zaspokojenia potrzeb jej mieszkańców. 

Ogólne wielkości dotyczące rzeczowego majątku trwałego. 

Na dzień  31 grudnia 2019 roku mienie komunalne Gminy Janów Lubelski, będące                          

w dyspozycji i użytkowaniu jednostek organizacyjnych, uwzględniając jego wartość, 

ujmowaną w prowadzonej ewidencji księgowej w postaci rzeczowego majątku trwałego 

brutto stanowiło łączną kwotę 245 079 960,57 zł. i wzrosła o 6 131 666,66 zł,                         

tj. 2,5%, w porównaniu do wartości na dzień 31.12.2018 r. 

 

W poszczególnych rodzajach środków trwałych przedstawia się następująco: 

 

Wyszczególnienie    31.12.2018 rok          31.12.2019 rok      2019/2018 

wartość gruntów 27 231 401,44 26 813 310 70 98,46 

wartość budynków i budowli 182 252 970,34 188 360 360,29 103,35 

pozostałe mienie 29 463 922,13 29 906 289,58 101,50 

Razem 238 948 293,91 245 079 960,57 102,56 
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Na wartość budynków i budowli składa się: 

 - wartość budynków komunalnych 

 - wartość mieszkań komunalnych 

 - wartość strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych 

 - wartość budynków i budowli jednostek organizacyjnych 

 - wartość ulic, dróg gminnych, chodników, mostów 
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 - wartość budynków i budowli edukacyjno - rekreacyjnych 

 - budowle oczyszczalni ścieków, kotłownia i inne 

Pozostałe mienie to: 

 - urządzenia techniczne i maszyny 

 - środki transportu, samochody pożarnicze 

 - sprzęt komputerowy, maszyny biurowe, kserokopiarki itp. 

Wartość mienia komunalnego wzrosła w 2019 r. o kwotę 6 131 666,66 zł. Wzrost 

ten wynika z następujących tytułów: 

1. Zakończenia inwestycji z udziałem środków UE tj. Realizacja inwestycji w ramach 

projektu pt. „Rozbudowa Parku Kreatywnego – Zoom Natury etap I”. W/w 

inwestycja jest współfinansowana głównie ze środków Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybactwa. 

2. „Przebudowa i rozbudowa budynku po byłym PKS w Janowie Lubelskim na 

potrzeby budownictwa socjalnego” - projekt współfinansowany ze środków 

pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

3. Budowy Strefy Aktywności Fizycznej na skwerze przy ul. Bema w Janowie 

Lubelskim, Otwartej Strefy Aktywności – zielonej sali gimnastycznej, przy 

Publicznej Szkole Podstawowej w Janowie Lubelskim. 

4. Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Janowie Lubelskim oraz 

Stadionu Miejskego  w ramach projektu; „ Przebudowa obieków sportowych                  

w Janowie Lubelskim” – dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu 

i Turystyki 

5. Rozliczenia zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę tj. Przebudowa 

dróg gminnych: droga gminna Biała I, plac zabaw i siłownia na Osiedlu Wschód, 

plac zabaw na Osiedlu Zaolszynie, dyfuzory do reaktora biologicznego                              

w oczyszczalni ścieków, modernizacja podłogi w sali budynku B Zoom Natury, 

system konferencyjny do rejestracji dźwięku w trakcie obrad sesji Rady Miejskiej. 

6. Pozostałych zakupów inwestycyjnych. 

Wartość mienia poszczególnych jednostek organizacyjnych przedstawiona jest                       

wg. miejsc ich użytkowania, w ujęciu wartości brutto wg. stanu na dzień sporządzenia 

informacji (31.12.2019 r.) i przedstawia się następująco: 

Lp. Jednostki organizacyjne 
Wartość brutto 
użytkowanego 

mienia 
Udział procentowy 

1 Jednostki oświaty 17 980 475,64 7,4% 

2 Ośrodek Pomocy Społecznej 568 201,48 0,2% 

3 Jednostki kultury 2 381 610,72 1,0% 

4 Urząd Miejski 189 051 518,43 77,1% 

5 Zakłady budżetowe (MOSiR i ZGK) 35 098 154,30 14,3% 

 Ogółem 245 079 960,57 100,% 
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Wartość brutto środków trwałych wg. poszczególnych grup klasyfikacji, w układzie 

podmiotowym (będących w posiadaniu przez poszczególne jednostki) przedstawia  

poniższa tabela. 
 

 
Wyszczególnienie  
(wg klasyf. KRST) 

Zakłady 
budżetowe 

Jednostki 
oświaty  

Jednostki 
kultury 

Urząd  
miejski  

Ośrodek 
pomocy 

społecznej 
Razem 

Grunty 856 950,00 1 803 438,00  24 126 922,70 26 000,00 26 813 310,70 

Budynki i lokale 15 977 113,85 15 467 323,49 1 366 402,53 23 773 077,81 479 847,00 57 063 764,68 

Obiekty inż. lądowej i 

morskiej 
17 120 291,85   114 176 303,76  131 296 595,61 

Kotły i maszyny 

energetyczne 
11 293,13   7 134 719,16  7 146 012,29 

Maszyny, urządzenia i 

aparaty ogólnego 

zastosowania 

224 675,62 464 692,15 141 212,16 1 513 163,24 38 856,47 2 382 599,64 

Specjalne  

maszyny, urządzenia i 

aparaty 

500 693,00   340 016,85  840 709,85 

Urządzenia 

techniczne 
74 379,68  85 074,07 14 576 080,70  14 735 534,45 

Środki transportowe 176 975,41 245 022,00 119 361,01 1 179 318,64 19 000,00 1 739 677,06 

Narzędzia, przyrządy 

i wyposażenia 
155 781,76  669 560,95 2 231 915,57 4 498,01 3 061 756,29 

Ogółem 35 098 154,30 17 980 475,64 2 381610,72 189 051 518,43 568 201,48 245 079 960,57 

Mieniem komunalnym zarządza się w różnych formach: część oddana jest w trwały 

zarząd, użytkowanie, użyczenie a część pozostaje w bezpośrednim zarządzie Gminy.  

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw 

majątkowych. 
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Gmina Janów Lubelski z tytułu gospodarowania mieniem w 2019 roku uzyskała 

następujące dochody: 

Wyszczególnienie 
Wykonanie  

za 2018 rok 

% wykon. 
planu 

rocznego 

Wykonanie   
za   2019 rok 

% wykon. 
planu 

rocznego 

Dochody z dzierżawy i najmu 259 360,33 83,41 251 318,42 92,71 

Dochody z wieczystego użytkowania 93 089,18 93,08 74 528,96 82,80 

Dochody ze sprzedaży mienia 3 664 810,82 100,29 441 529,26 98,08 

Wpływy z tyt. przekształcenia prawa 
wieczystego użytkowania 

29 660,70 72,85 35 534,32 65,00 

Wpływy z innych opłat lokalnych 
(korzystanie  z dworca i 
przystanków) 

76 508,56 99,36 45 356,10 64,79 

Inne wpływy 13 880,49 53,47 31 446,20 52,74 

Ogółem 4 137 310,08  879 713,26  

 

Podobnie jak w roku ubiegłym tak w roku bieżącym  Gmina zbywała  mienie na 

ogólnych zasadach określonych w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami 

(tj.: Dz. U  z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.). Na dzień 31.12.2019 r. planowane dochody ze 

sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż działek) wykonano w 98,08% na kwotę  

441 529,26.  

W 2019 roku przygotowano i przeprowadzono ok. 9 postępowań przetargowych na 

sprzedaż nieruchomości, położonych na terenie miasta i gminy Janów Lubelski.  

Dochody uzyskane przez samorządowe zakłady budżetowe  (MOSiR) z tytułu najmu, 

dzierżawy i wypożyczenia mienia wyniosły 48 724,68 zł oraz (ZGK), który w 2019 roku  

uzyskał 252,66 zł dochodów. 

Dochody uzyskane przez pozostałe jednostki organizacyjne w 2019 roku wyniosły 

241 931,54 zł (JOK). 

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego 

 
 

Aktywa 

Stan na dzień 
poprzedniej 
informacji 

31.12.2018 r. 

Stan na dzień 
sporządzenia 

informacji 
 31.12. 2019r. 

 
 

Wzrost 

Grunty 27 231 401,44 26 813 310,70 999 921122- 

Budynki, lokale, obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 

182 252 970,34 188 360 360,29 6 107 389,95 

Urządzenia techniczne i maszyny 27 732 275,07 28 166 612,52 434 337,45 

Środki transportu 1 739 677,06 1 739 677,06  

Środki trwałe w budowie 9 581 980,51 12 611 076,95 3 029 096,44 
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Wartości niematerialne i prawne 1 474 658,95 1 489 169,73 14 510,78 

Pozostałe środki Trwałe 10 290 570,42 10 636 470,19 345 899,77 

Wzrosty wartości poszczególnych elementów składowych wynikają z bieżących 

działań: inwestycji gminnych, zakupów urządzeń. Duży wzrost wartości w tabeli nr 5 

obserwuje się  w grupie budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej; na co ma 

wpływ zakończenie  i oddanie do użytku inwestycji: „ Rozbudowa Parku Kreatywnego – 

Zoom Natury etap I” oraz „ Przebudowa i rozbudowa budynku po byłym PKS w Janowie 

Lubelskim na potrzeby budownictwa socjalnego” realizowanych z udziałem środków 

europejskich oraz zakończenia inwestycji dofinansowanych ze środków Funduszu Dróg 

Samorządowych oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Znaczny wzrost jest 

zauważalny w pozycji środki trwałe  w budowie wynikający z rozpoczęcia w 2019 roku   

i kontunuowaniu w latach następnych zadań inwestycyjnych m.in. projektu z udziałem 

środków pochodzących z Unii Europejskiej pn. „Rewitalizacja Społeczno – Gospodarcza 

Janowa Lubelskiego – rewitalizacja Rynku”. W stosunku do roku poprzedniego wartość 

gruntów uległa  zmniejszeniu, co było spowodowane sprzedażą działek gminnych oraz  

przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności do budynków 

mieszkalnych.  

Dane dotyczące gruntów komunalnych 
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Sposób zagospodarowania                       
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 Grunty ogółem 

(ha) w tym: 

 

299 

 

-2 

 

297 

 

221 

 

42 

 

13 

 

21 

1. Rolne 8 - 8 6 - 2 - 

2. Działki 

budowlane 

 

83 

 

-2  

 

81 

 

9 

 

42 

 

9 

 

21 

3. Tereny 

rekreacyjne 

 

87 

 

- 

 

87 

 

85 

 

- 

 

2 

 

- 

4. Pozostałe 121 - 121 121 - - - 
* Uwaga  powierzchnia nieruchomości w zaokrągleniu do 1 ha. 

Na dzień złożenia informacji o stanie mienia komunalnego powierzchnia ogólna 

wynosiła 297 ha i w stosunku do roku poprzedniego  uległa zmianie. W roku 2019                        

w wyniku postępowań administracyjnych oraz czynności cywilno prawnych Gmina 

zbyła nieruchomości o powierzchni 2 ha. 
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W skład działek budowlanych  bezpośrednio zarządzanych przez gminę wchodzą 

działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i zabudowę przemysłową.  

Tereny rekreacyjne to grunty stanowiące zieleń miejską oraz grunty położone „nad 

zalewem” na terenie wypoczynkowym. W skład gruntów pozostałych wchodzą między 

innymi grunty przeznaczone i wykorzystywane pod drogi, place i skwery miejskie. 

Dane w zakresie innych niż własność praw majątkowych 

Aktualnie Gmina Janów Lubelski wykorzystuje grunty będące własnością Skarbu 

Państwa. Znajdują się one w użytkowaniu wieczystym, najmie oraz dzierżawie. 

 

Lp. Nr działki 

Pow. 

Nr KW Położenie 

P
rz

e
zn

a
cz

e
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ie
 

w
 p
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ie
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Użytkownik Uwagi 

w ha 

1 

5101)1 

0,107 57553 

Janów Lub. IV 

drogi 

właściciel  

Skarb  

Państwa 
 

5101)9 ul. Wojska Pol. 

5102)1 /po Ekomelu / 

2 2059)5 0,7323 60716 Janów Lub. II droga j.w. 
/TB/AN.32

88/02 

4 
2109)1                     

w cz.11)12 
0,08 56252 Janów Lub. III j.w. j.w. 

 

5 

2109)11                   

i 2109)12                

w cz.1)12 

0,28 56253 Janów Lub. III j.w. j.w. 
 

6 3180)7 0,1670 67350 Janów Lub. IV przemysłowe j.w 
 

7 3180)4 1,4445 65191 
Janów Lub. IV 

(gr. po PKS) 

 

usługowe 
j.w.  

8 1444)1 0,3898 41186 
Janów Lub. IV 

(dworzec PKS) 
rynek j.w.  

 

Gmina posiada: 

1) akcje Huty Stalowa Wola S.A. o wartości  –  76 263,73 zł; 

2) aport w środkach trwałych w wysokości 7 500 000,00 zł wniesiony do spółki 

prawa handlowego ze 100 % udziałem gminy tj. Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Janowie Lubelskim Spółka z o.o. ; 

3) udział w wysokości 1 280 000,00 zł wniesiony przez gminę do Spółki „Zalew Sp.                     

z o.o.”  w Janowie Lubelskim. 
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3. FINANSE GMINY 

Budżet Gminy uchwalony został w dniu 28 grudnia 2018  roku  Uchwałą Rady 

Miejskiej Nr XIII/24/18. W okresie sprawozdawczym budżet zmieniany był Uchwałami 

Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza. 

Gmina Janów Lubelski w 2019 roku osiągnęła dochody budżetowe w wysokości                  

69 454 981,01 zł, które są niższe od planowanych o kwotę 3 504 287,40 zł. Wpływ na 

wielkość uzyskanych dochodów miały dochody majątkowe, które były niższe od 

planowanych o kwotę 3 312 271,52 zł i wyniosły 6 443 356,69 zł. Bezpośrednim 

powodem był  niższy poziom wykonania dwóch inwestycji realizowanych przy wsparciu  

środków pochodzących z UE. Na projekt pn.: „Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej” uzyskano kwotę mniejszą o 1 300 000,00 zł. Kwota ta będzie 

pozyskana  w 2020 roku. Ponadto nie zrealizowano planowanych wydatków, a tym 

samym dochodów przewidzianych w projekcie „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza 

Janowa Lubelskiego”. Planowana do pozyskania kwota dotacji ze środków UE została 

przesunięta na rok 2020. Projekt ten będzie realizowany w kolejnych latach.                              

Na osiągnięte dochody majątkowe w 2019 roku złożyły się także pozyskane ze 

źródeł zewnętrznych dotacje, na realizowane zadań inwestycyjnych, w łącznej 

wysokości  5 944 594,15 zł, w tym: 

a) dotacje ze środków UE na zadania inwestycyjne w wysokości 2 579 178,09 zł,  

b) dotacja z Ministerstwa Sportu w kwocie 806 300,00 zł,  

c) pozyskano środki z Fundusz  Dróg Samorządowych w wysokości                                    

1 957 242,00 zł,  

d) dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 54 000,00 zł,  

e) środki w ramach Otwartych Stref Aktywności  z Ministerstwa Sportu w kwocie                 

47 874,06 zł, 

f) pomoc finansową z Powiatu Janowskiego w kwocie 500 000,00 zł. 

Ponadto dokonano sprzedaży majątku komunalnego o łącznej wartości                                

441 529,26 zł, w tym uzyskano dochody z tytułu sprzedaży działek w strefie 

ekonomicznej Borownica, przy Zalewie, na os. Wschód, przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sprzedaży majątku ruchomego. 

Wpływy dochodów bieżących wyniosły 63 011 624,32 zł. Gmina odnotowuje 

systematyczny wzrost dochodów bieżących, co pozytywnie wpływa na wielkość 

nadwyżki bieżącej, która kształtuje zdolność do obsługi zadłużenia określonego w 

art.243 ustawy o finansach publicznych. W 2019 roku uzyskano wyższe dochody z 

tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych  i prawnych o kwotę 178 

122,14 zł oraz z tytułu opłaty skarbowej o kwotę 13 892,60 zł. Dodatkowo na realizację 

projektu pn. Profesjonalna pomoc w pracy socjalnej - OPS Janów Lubelski wpłynęło 

dofinansowanie na 2020 rok   w wysokości 137 310,00 zł. 
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Wydatki budżetowe zostały poniesione w kwocie 70 007 299,64 zł, w tym wydatki 

bieżące wyniosły 58 383 028,71 zł, a wydatki majątkowe poniesiono w kwocie                       

11 624 270,93 zł. 
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Udział poniesionych wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 16,6 %.  

Wydatki majątkowe stanowią:  

a) wydatki na zadania inwestycyjne wyniosły 10 239 801,43 zł, 

b) dotacje celowe na pomoc finansową dla  Powiatu Janowskim w kwocie                                 

1 213 469,50 zł, 

c) dotacje celowe na pomoc finansową dla Gminy Modliborzyce w kwocie                           

20 000,00 zł, 

d) środki przekazane Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w kwocie     

150 000,00 zł, 

e) dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 1 000,00 zł. 
 

 
Wydatki majątkowe Gminy 

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na projekty realizowane                            

z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości                          

5 702 302,70 zł. Kwota ta została wydatkowana na projekty inwestycyjne:  

1) przebudowa i rozbudowa budynku po byłym PKS na potrzeby budownictwa 

socjalnego (efektem jest oddanie do użytku 9 mieszkań socjalnych oraz 

mieszkanie chronione); 

2) rozbudowa parku kreatywnego Zoom Natury-etap I; 

3) kontynuacja programu kompleksowej gospodarki ściekowej w Gminie Janów 

Lubelski; 

4) termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (projekt obejmuje 5 

budynków szkół podstawowych na terenie gminy oraz budynek ośrodka pomocy 

społecznej i Dom Nauczyciela); 

5) rewitalizacja społeczno-gospodarcza Janowa Lubelskiego. 
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Ponadto poniesiono nakłady z zakresu dróg gminnych w kwocie  2 954 577,60 zł, 

dróg powiatowych w kwocie 1 131 564,44 zł oraz drogi krajowej w kwocie                             

150 000,00 zł. Kontynuowano prace budowlane w ramach zadania inwestycyjnego 

budowę remizy OSP w Ujściu, dokonano podwyższenia kapitału dla Spółki Zoom Natury 

z przeznaczeniem na modernizację obiektu na ”Wyspie”, budowy  i rozbudowy placów 

zabaw wraz siłowniami zewnętrznymi oraz wydatki na opracowanie koncepcji 

wdrożenia energooszczędnego oświetlenia na terenie gminy. Wydatki majątkowe 

poniesiono w niższej od planowanej wysokości o kwotę 5 682 535,28 zł.                                    

Na niezrealizowanie wydatków majątkowych miała wpływ głównie  niewykorzystana 

rezerwa na realizację zadań z zakresu dróg kwocie 1 184 876,79 zł oraz niższe wydatki 

o kwotę 3 784 911,21 zł na dwa projekty realizowane z udziałem środków UE, których 

realizacja została przesunięta na 2020 rok i lata następne. Planowane nakłady na  

oświetlenie uliczne również będą kontynuowane w następnym roku.   

Gmina Janów Lubelski na realizowane zadania inwestycyjne w 2019 roku pozyskała 

dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w łącznej wysokości 5 944 594,15 zł. 

Zadania inwestycyjne w większości zostały zrealizowane zgodnie z planem, część 

została zakończona i oddana do użytku, a niektóre prace budowlane zostały rozpoczęte  

i będą kontynuowane w następnym roku.  

Rok budżetowy został zakończony deficytem budżetowym w wysokości                          

552 318,63 zł, który był niższy od deficytu planowanego o kwotę 3 797 681,37 zł. 

Niższy deficyt wynika z osiągnięcia wyższej nadwyżki operacyjnej  w porównaniu                     

w wielkościami planowanymi o kwotę 1 427 417,61 zł oraz niższym wykonaniem 

wydatków majątkowych w zakresie inwestycji  dofinansowanych  ze środków UE. 

Gmina  udzieliła poręczenia „Zoom Natury” Sp. z o.o. na łączną kwotę 718 214,94 zł 

oraz Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” w kwocie 70 000,00 zł. 

Poręczenie obejmuje lata  2019  -  2022. Gmina nie poniosła w roku budżetowym 

wydatków z tytułu udzielonego poręczenia. 

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych  kredytów oraz emisji obligacji komunalnych na 

dzień 31.12.2019 roku wynosi   -  19 046 000,00 zł: w tym: 

a) kredyt mBank - 580 000,00 zł; 

b) emisja obligacji komunalnych PKO BP - 9 466 000,00 zł; 

c) emisja obligacji komunalnych BGK  - 9 000 000,00 zł. 

Gmina osiągnęła przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych w kwocie                    

3 000 000,00 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na 

rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów 

wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6 053 640,10 zł. 

Jednocześnie w 2019 roku dokonano spłaty zaciągniętego w latach poprzednich 

kredytu oraz wykupu obligacji komunalnych w łącznej wysokości 1 450 000,00 zł. 

Spłata istniejącego zadłużenia została rozłożona równomiernie na kolejne lata i nastąpi 

w 2029 r., co pozwoli na realizację zadań gminy. 



 

Raport 2019 Strona 49 
 

Raport o stanie Gminy  Janów Lubelski 2019  

Osiągnięta w 2019 roku nadwyżka operacyjna w wysokości 4 628 595,61 zł 

pozwoliła na spłatę zadłużenia zgodnie z harmonogramem spłat oraz  realizację  zadań 

inwestycyjnych. 
 

Wymagalne należności gminy na dzień 31.12.2019 roku wynoszą  -                                  

3 180 293,25 zł, w tym: 

a) należności z tytułu podatków i opłat lokalnych - 1 313 301,38 zł, 

b) należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego,                          

-  1 615 441,04 zł, 

c) należności z tytułu wieczystego użytkowania - 39 863,15 zł, 

d) należności z tytułu opłaty za odpady komunalne - 112 505,80 zł, 

e) należności z tytułu refundacji kosztów za naprawy instalacji solarnych                       

- 28 086,73 zł, 

f) należności z tytułu najmu i dzierżawy - 6 334,78 zł, 

g) należności z tytułu czynszów za mieszkania komunalne - 23 387,53 zł, 

h) pozostałe należności  -  41 372,84 zł. 

Na poszczególne jednostki organizacyjne przypada: 

a) Urząd Miejski -1 558 875,33 zł, 

b) Ośrodek Pomocy Społecznej - 1 615 441,04 zł, 

c) Zakładu Gospodarki Komunalnej - 5 976,88 zł        
   

Należności wymagalne ogółem w porównaniu z rokiem poprzednim są wyższe o kwotę 

480 704,44 zł. Odnotowano  wzrost należności wymagalnych głównie z tytułu:  

a) funduszu alimentacyjnego o kwotę 93 801,44 zł, 

b) podatków i opłat lokalnych, głównie  z tyt. podatku od nieruchomości o kwotę 

341 354,11 zł, 

c) opłaty za odpady komunalne o kwotę 37 944,11 zł, 

d) refundacji kosztów za naprawy instalacji solarnych o kwotę 6 575,34 zł 
 

W stosunku do zalegających z płatnościami podatników prowadzona jest egzekucja  

celem niedopuszczenia do ich przeterminowania. Systematycznie wystawiane są 

upomnienia do płatników podatków lokalnych oraz osób zalegających w opłatach za 

odpady komunalne celem uregulowania zaległości. W przypadku braku wpłat dalsza 

egzekucja podatków od nieruchomości, leśnego i rolnego, transportowego, opłaty za 

odpady komunalne prowadzona jest przez poborców skarbowych Urzędu Skarbowego 

na podstawie wystawionych przez pracowników merytorycznych tytułów 

wykonawczych. Zbieg tytułów egzekucyjnych powoduje, iż windykacja należności 

kierowana jest do komorników. Mimo przeprowadzonych czynności  i poniesionych 

przez gminę kosztów związanych z prowadzeniem windykacji zaległości występują 

sytuacje, iż ściągalność części wymagalnych należności jest nieskuteczna ze względu na 

brak dochodów umożliwiających uregulowanie zadłużenia.  

Dodatkowo celem zabezpieczenia należności podatkowych gmina występuje                          

o założenie hipoteki w księdze wieczystej dłużnika. 
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Zaległości dłużników alimentacyjnych powstałe na skutek wypłaconych świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego podlegają ściągnięciu wraz z odsetkami w drodze egzekucji 

sądowej prowadzonej przez komornika sądowego.  Skuteczność egzekucji świadczeń 

wypłaconych z funduszu alimentacyjnego oscyluje na poziomie średniej określonej dla 

województwa lubelskiego. 

W przypadku zaległości cywilnoprawnych (tj.opłat za wieczyste użytkowanie, 

najmu, dzierżawy, należności z tyt. reklamy w Gazecie Janowskiej, opłaty za korzystanie 

z przystanków itp.) wystawiane są wezwania do zapłaty, a następnie przygotowywane 

są pozwy do Sądu Rejonowego o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. 

Windykacja należności z tytułu czynszów za mieszkania komunalne prowadzona 

jest zgodnie z zawartą umową o zarządzanie zasobami mieszkaniowymi przez                     

PGKiM Sp. z o.o. 
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Część trzecia: Działalność inwestycyjna 

 

Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, udaje się  Gminie również przeznaczać 

środki własne z budżetu na realizację zadań inwestycyjnych. Zadania inwestycyjne                      

w większości zostały zrealizowane zgodnie z planem, część została zakończona i oddana 

do użytku. Niektóre prace budowlane zostały rozpoczęte i będą kontynuowane                          

w następnym roku. Świadczy to o proinwestycyjnej polityce rozwoju gminy, opartej na 

właściwym planowaniu   i zarządzaniu finansami publicznymi. 

 

Wydatki inwestycyjne Gminy Janów Lubelski w 2019 roku wyniosły 11 624 270,93 zł  
i zostały poniesione ze środków: 

 

Projekty realizowane w 2019 roku: 

1. PROJEKT: „Przebudowa i rozbudowa budynku po byłym PKS w Janowie 

Lubelskim na potrzeby budownictwa socjalnego” współfinansowany                                      

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

Zakres projektu obejmował: przebudowę budynku po byłym PKS wraz ze zmianą 

sposobu użytkowania pod mieszkania socjalne. Zostało udostępnionych 10 mieszkań,  

w tym 9 socjalnych i 1 chronione. 

Całkowite nakłady projektu – 1 837 429,07 zł,  w tym:  

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 1 316 267,46 zł, 

środki własne – 521 161,61 zł, 

Okres realizacji inwestycji 2018 r ÷ 2019 r.   
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2. PROJEKT: „Termomodernizacja budynków i obiektów użyteczności 

publicznej w Gminie Janów Lubelski” współfinansowany z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

Zakres projektu obejmuje termomodernizację n/w obiektów: 

I. Termomodernizacja n/w obiektów zakończona w 2019r.: 

1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Momotach Górnych, 

2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Łążku Ordynackim, 

3) Zespół Szkół w Białej Drugiej, 

4) Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim.  

II. Termomodernizacja n/w obiektów do zakończenia w 2020r.: 

1) Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim,  

2) Dom Nauczyciela w Janowie Lubelskim,  

3) Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Zamojskiego                  

w Janowie Lubelskim, 

W ramach termomodernizacji będą wykonane następujące roboty budowlane: 

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, ocieplenie ścian zewnętrznych                      

i stropodachu, wymiana oświetlenia na ledowe, modernizacja instalacji c. o.  

 

Całkowite nakłady projektu – 10 956 857,67 zł, w tym:  

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 6 559 416,28 zł, 

środki własne – 1 157 544,11 zł, 

wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu – 3 239 897,28 zł, 

Okres realizacji inwestycji 2018 r ÷ 2020 r.   

 

3. PROJEKT: „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza” współfinansowany                                     

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

Projekty rozpoczęte w 2019 roku: 

1) Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Janowa Lubelskiego – przebudowa Rynku. 

Zakres projektu: budowa budynku usługowego przystanku dworcowego, 

przebudowa placu centralnego i układu komunikacyjnego, rozbiórka szaletów 

publicznych z uzupełnieniem miejsc parkingowych, montaż obiektów małej 

architektury, zainstalowanie fontanny posadzkowej w nawierzchni placu centralnego, 

przebudowa istniejącej fontanny - Zdrojów Rzemiosł, przebudowa oświetlenia                         

i innych sieci technicznych z zagospodarowaniem zieleni, wykonanie zjazdu w pasie 

drogi krajowej nr 74 wraz z sygnalizacją świetlną. 

2) Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Janowa Lubelskiego – Przebudowa Gimnazjum 

na potrzeby przedszkola na I piętrze 

Zakres projektu obejmuje: 
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a) przebudowę sal zajęciowych z przylegającymi łazienkami i ciągów   

komunikacyjnych, 

b) przebudowę pomieszczenia gospodarczego dla rozdzielni posiłków do obsługi 

sal przedszkolnych, 

c) przebudowę pomieszczenia  pomocniczego na potrzeby prowadzenia 

indywidualnych zajęć,  

d) przebudowę pomieszczeń na parterze na zaplecza socjalno - sanitarne dla 

pracowników i pomieszczenia dla administracji przedszkola, 

e) przebudowę pomieszczenia w piwnicy pod szatnię i wózkownię,  

f) przebudowę wewnętrznych instalacji sanitarnych, elektrycznych i p. poż.,  

g) wyposażenie pomieszczeń wraz z osłonami grzejnikowymi, 

h) budowę klatki schodowej z dźwigiem osobowym obsługującym wszystkie 

kondygnacje, 

i) budowę układu komunikacyjnego oraz wykonanie dwóch wjazdów 

publicznych z drogi gminnej ul. Ogrodowej, 

j) budowę placu zabaw wraz z elementami małej architektury. 

Projekty do realizacji w latach w 2020 ÷2021: 

3) Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Janowa Lubelskiego – przebudowa Parku 

MISZTALEC. Zakres projektu obejmuje: przebudowę alejek spacerowych, remont 

schodów na skarpie, przebudowę oświetlenia. 

4) Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Janowa Lubelskiego – budowa Parkingu przy                      

ul. Świerdzowej. 

5) Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Janowa Lubelskiego – adaptacja pomieszczeń 

budynku Ośrodka Pomocy Społecznej pod potrzeby programu SENIOR+ 
 

Całkowite nakłady projektu – 16 114 669,56 zł, w tym:  

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 8 946 657,23 zł, 

Budżet państwa – 1 052 547,91 z,ł 

środki własne – 6 115 464,42 zł, 

Okres realizacji inwestycji 2019r ÷ 2021r.   

4. Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Janowa Lubelskiego – przebudowa 

Gimnazjum na potrzeby szkoły na parterze – inwestycja finansowana  

ze środków własnych.  

Zakres inwestycji obejmuje: 

a) przebudowę sal zajęciowych z przylegającymi łazienkami i ciągów 

komunikacyjnych, 

b) przebudowę wewnętrznych instalacji sanitarnych, elektrycznych i p. poż.  
 

Całkowite nakłady projektu – 409 751,13 zł 

Okres realizacji inwestycji 2019r ÷ 2020r.   
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5. PROJEKT: „Rozbudowa Parku Kreatywnego – ZOOM NATURY” 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego  

w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 

Zakres projektu obejmował  zakup urządzeń rekreacyjnych: 

1) dmuchane place zabaw – 2 szt.; 

2) plac zabaw labirynt – 1 kpl.; 

3) zestaw klocków edukacyjnych:  

a) klocki  Connect 105 mega – 105 szt., 

b) zestaw Smart” Wielka wyprawa” - 440 elementów, 

c) klocki puzzle – 440 szt., 

d) klocki Koggi typu „lego” - 50 elementów, 

e) zestaw klocków magnetycznych - 100 elementów;  

4) basen piankowy bez piłek – 1 szt.;  

5) namiot sferyczny - 1 szt. 

Całkowite nakłady – 285 506,34 zł, w tym:  

Europejski Fundusz Morskiego i Rybackiego – 167 705,85 zł, 

Środki krajowe – 29 595,15 zł, 

Środki własne – 88 205,34 zł. 

Okres realizacji inwestycji 2019 rok. 
 

6. Budowa remizy OSP w Ujściu – etap IV – inwestycja finansowana ze środków 

własnych.  

Zakres inwestycji w etapie IV obejmował: 

a) wykonanie podłoża pod posadzki, 

b) montaż stolarki okiennej, drzwiowej zewnętrznej oraz bramy garażowej, 

c) roboty wykończeniowe pomieszczenia garażu, pomieszczenia gospodarczego                                    

i pomocniczego OSP  oraz łazienki dla osób niepełnosprawnych, 

d) wykonanie ścianek działowych na parterze wraz z wstawieniem nadproży oraz 

części wewnętrznej stolarki drzwiowej, 

e) wykonanie zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne, 

f) wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, 

g) wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i ppoż. na parterze 

budynku, 

h) wykonanie instalacji elektrycznej na parterze budynku wraz ze złączem kablowo-

pomiarowym i p. poż. 

Wartość inwestycji etapu IV - 269 985,00 zł 

Okres realizacji inwestycji 2018r ÷ 2019r.   

7. Złożone projekty do dofinansowania z funduszy europejskich 

1) Projekt pt. „Energia odnawialna w gminie Janów Lubelski – etap I” – wniosek 

aplikacyjny wraz załącznikami złożony w dniu 18.09.2019r. 



 

Raport 2019 Strona 55 
 

Raport o stanie Gminy  Janów Lubelski 2019  

Zakres projektu obejmuje zakup i montaż 447 szt. instalacji OZE (Odnawialne Źródła 

Energii) w tym: 

a) instalacji fotowoltaicznych 417 szt. o łącznej mocy 1,35 MW, 

b) instalacji solarnych 30 szt. o łącznej mocy 0,12 MW. 

Całkowite nakłady – 5 770 290,00 zł, w tym:  

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 2 450 650,00 zł  

Środki własne – 3 319 640,00 zł 

Planowany termin realizacji w latach 2021-2022 

2) Projekt pt. „ZOOM NATURY i KULTURY – etap II” – wniosek aplikacyjny wraz 

załącznikami złożony w dniu 23.12.2019r. 

Zakres projektu obejmuje:  

a) montaż paneli fotowoltaicznych na obiekcie A w Parku Rekreacji, 

b) modernizację ciągu pieszo-rowerowego – mostu w Parku Rekreacji, 

c) modernizację elewacji i pergoli na obiekcie A w Parku Rekreacji,  

d) rozbudowa parku kreatywnego o urządzenia zabawowe, 

e) wymianę oświetlenia na typu LED wokół Stoków Janowskich  

f) oznakowanie tablica kamienną Stoków Janowskich i cmentarza 

prawosławnego na terenie Parku Misztalec,              

g) rozszerzenie aplikacji mobilnej. 

Całkowite nakłady – 1 933 006,50 zł, w tym:  

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 1 335 817,50 zł 

Środki własne – 597 189,00 zł  

Planowany termin realizacji w latach 2020-2021. 

Przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Janów Lubelski wymaga 

sprawnej infrastruktury drogowej. Efektywnie funkcjonująca infrastruktura drogowa 

podnosi standard życia mieszkańców oraz umożliwia redukcję kosztów funkcjonowania 

przedsiębiorstw. Można więc stwierdzić, że stan infrastruktury drogowej wpływa na 

atrakcyjność gminy jako miejsca zamieszkania oraz prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

Gmina wykonała w  2019 roku wiele inwestycji drogowych. W ramach poprawy 

jakości dróg gminnych wykonano remonty o długości 1655,4  m.b., o łącznej wartości 

2 642 071,90 zł.  Było to m. in.: 

a) uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości  Borownica gmina Janów 

Lubelski - etap II  w zakresie budowy odcinka drogi gminnej w ciągu istniejącej 

drogi o nr 113552L ul. Inwestorskiej CZĘŚĆ I.  dł. 465 mb koszt 1 906157,04 zł; 

b) przebudowa drogi gminnej, ul. Sowiakowskiego, w Janowie Lubelskim, dł. 339,2 

mb,  koszt 289 631,32 zł; 

c) przebudowa ul. Wiejskiej, drogi gminnej wewnętrznej od ul. Jana Pawła II,                      

dł. 192,2 mb, koszt 274 616,44 zł; 

d) przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych  

w miejscowości Biała I, 39 mb koszt, 90 014,23 zł; 
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e) przebudowa drogi gminnej Janów Lubelski (ul. Brzozowa) - Zofianka Górna – 

ETAP II, dł. 620 mb, koszt 81 652,87 zł; 

f) „Kolorowy świat na Wichrowym Wzgórzu” - doposażenie placu zabaw dla dzieci 

oraz siłowni dla młodzieży na „Osiedlu Wschód” koszt  39 896,11 zł. 

 

Gmina realizowała także inwestycje drogowe wspólnie z powiatem. W ramach tej 

współpracy wykonano remont dróg położonych na terenie Gminy Janów Lubelski: 

a) remont zatoki postojowej przy ul. Bialskiej obok cmentarza  - 287,24 zł; 

b) przebudowa drogi powiatowej ul. Bialska -  923 938,40 zł; 

c) opracowanie dokumentacji projektowej  na zadanie pn. Przebudowa drogi 

powiatowej ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza o dł. 2 022 km -  

60 115,00 zł; 

d) przebudowa drogi powiatowej o dł. 1 971 km w miejscowości Kiszki oraz na 

odcinku Momoty Górne - Momoty Dolne – 5 276,70 zł. 

W ramach współpracy z powiatem dokonano także: 

a) zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz szkolenie pracowników 

Poradni Leczenia Uzależnień przy SPZZOZ w Janowie Lubelskim - 5 000,00 zł; 

b) usuwanie skutków powodzi w ciągu drogowym na drodze gminnej 

Wierzchowiska Pierwsze - Andrzejów – 20 000,00 zł; 

c) przebudowa chodników przy ul. Bialskiej – 8 642,56 zł; 

d) wycinka drzew w pasie drogowym  w ilości 97 szt. przy ul. Bialskiej – 6 494,40 zł; 

e) dotacja na realizację projektu pn. Likwidacja barier architektonicznych dla osób 

niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim 

poprzez budowę windy – 139 789,26 zł; 

f) zakup sprzętu medycznego tj. bronchofiberoskopu intubacyjnego na potrzeby 

SPZZOZ dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii – 35 640,00 zł; 

g) zakup kompletu szczotek zasilających oraz szczotek sygnałowych do tomografu 

komputerowego ECLOS 16 na potrzeby SPZZOZ – 23 150,00 zł; 

h) wykonanie progu zwalniającego w Zofiance Górnej – 3 321,00 zł; 

i) remont schodów przed budynkiem Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego                        

w Janowie Lubelskim – 3 997,50 zł; 
 

W 2019 roku przekazano środki finansowe do GDDKiA na realizację zadania pn. 

Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi krajowej z Janowa Lubelskiego do Zofianki Górnej 

– dokumentacja – 150 000,00 zł. 
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Część czwarta: Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Janów Lubelski  

na lata 2014-2022 

            Dokumentem strategicznym Gminy Janów Lubelski jest Strategia Rozwoju 

Lokalnego Gminy Janów Lubelski  na lata 2014-2022. Należy podkreślić, iż cele                             

i priorytety Strategii wpisują się w szeroki kontekst dokumentów strategicznych, 

wdrażanych na poziomie Unii Europejskiej, kraju i regionu.  

Głównym dokumentem, do którego odnosi się strategia na poziomie regionalnym 

jest Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego (SRWL) na lata 2014-2020 

(z perspektywą do roku 2030).  Strategia rozwoju gminy Janów Lubelski przyczynia 

się również do realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 

roku 2020.  

Obszary priorytetowe, w ramach których podejmowane są działania operacyjne, 

służą realizacji przyjętej misji i wizji rozwoju gminy Janów Lubelski do 2022 roku. 

Wszystkie wskazane poniżej priorytety są na takim samym poziomie ważności i są  

realizowane równolegle z zachowaniem zasad synergii i efektywności wdrażania 

poszczególnych działań. 

Priorytet 1.  Gmina atrakcyjna dla inwestorów i turystów 

Priorytet 2.  Gmina przedsiębiorcza tworząca nowe miejsca pracy 

Priorytet 3.  Gmina przyjazna dla środowiska i mieszkańców 

Priorytet 4.  Gmina oferująca wysoką jakość usług społecznych 

Priorytet 5.  Gmina obywatelska sprawnie rządzona 

Stopień osiągnięcia przyjętych priorytetów monitorowany jest przez pryzmat 

realizacji celów operacyjnych, których strukturę w ramach poszczególnych obszarów 

priorytetowych przedstawiono poniżej.  

Priorytet 1. Gmina atrakcyjna dla inwestorów i turystów 

Gmina Janów Lubelski konsekwentnie realizuje swoje strategiczne założenia i cele 

dotyczące rozwoju gospodarczego. Tak jak założono na początku, dwa główne                              

i niezależne kierunki rozwoju to: przemysł i turystyka.  

 

Priorytet „Gmina atrakcyjna dla inwestorów i turystów” realizowany jest poprzez: 

a) rozwój infrastruktury poprawiającej atrakcyjność inwestycyjną                                    

i turystyczną gminy 

W ramach pierwszego celu w 2019 roku Gmina Janów Lubelski podjęła następujące 

działania: 
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 Uzbrojono tereny inwestycyjne w miejscowości  Borownica w zakresie 

budowy odcinka drogi gminnej w ciągu istniejącej drogi, ul. Inwestorskiej; 

 Wykonano sieć wodno kanalizacyjną o długości ok. 300 m przy drodze 

gminnej na terenie Janowskiej Strefy Ekonomicznej „Borownica”;  

 Sprzedano nieruchomość pod inwestycję o ogólnej pow. 0,4088 ha, położonej 

na terenie Janowskiej Strefy Inwestycyjnej, w trybie przetargowym; 

 Kontynuowano prace związane z rekultywacją stanowisk odpadów                        

w Borownicy i za szpitalem powiatowym. W przyszłości planowane jest 

przeznaczenie tych terenów pod farmy fotowoltaiczne; 

 „Rozbudowa Parku Kreatywnego – ZOOM NATURY” – w ramach projektu 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

„Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 zakupiono urządzenia rekreacyjne, takie 

jak: dmuchane place zabaw, plac zabaw labirynt, zestaw klocków edukacyjnych,  

basen piankowy bez piłek,  namiot sferyczny;  

 Złożono wniosek aplikacyjny na projekt „ZOOM NATURY i KULTURY – etap 

II” -  zakresie projektu m.in.: modernizacja ciągu pieszo-rowerowego – mostu  

w Parku Rekreacji, modernizacja elewacji i pergoli na obiekcie A w Parku 

Rekreacji, rozbudowa parku kreatywnego o urządzenia zabawowe; 

 Przeprowadzono sprzedaż gruntu „nad Zalewem” przeznaczonego na 

realizację i utrzymanie usług turystyki i wypoczynku o pow. ogólnej  0,2634 ha; 

b) rozwój zintegrowanego produktu turystycznego Janów Lubelski o zasięgu 

ponadregionalnym 

W  ramach Rozwoju  zintegrowanego produktu turystycznego Janów Lubelski                         

o zasięgu ponadregionalnym, Gmina Janów Lubelski posiada Strategię Marki Janów 

Lubelski – Zoom Natury. Strategia ma na celu stworzenie solidnej marki ukazującej 

niepowtarzalność oferty i potencjał miejsca. Kluczowym produktem turystycznym Ziemi 

Janowskiej jest Park Rekreacji ZOOM NATURY, który sukcesywnie jest 

rozbudowywany. 

W celu realizacji tego priorytetu podjęto następujące działania: 

 lokalizacja imprez na terenie Parku Rekreacji ZOOM NATURY – teren parku 

był stale wykorzystywany przez wiele instytucji i stowarzyszeń jako miejsce do 

organizacji imprez sportowych i kulturalnych. Przyniosło to korzyści, nie tylko 

dla organizatorów, bo dało możliwość bezkosztowej lokalizacji wydarzenia, ale  

i dla samego parku, głównie w postaci reklamy; 

 zorganizowano kiermasz regionalny podczas imprezy rowerowej Cisowianka 

Mazovia MTB Marathon (28.04.2019); 

 organizowano wieczorki muzyczne – spotkania przy muzyce i tańcu, 

organizowane były w okresie letnim, w soboty – dla wszystkich, w czwartki – dla 

seniorów;  

 zorganizowano spotkanie branży turystycznej majace na celu integrację branży 

oraz podsumowanie sezonu. 
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c) skuteczną kampanię promocyjną przyciągającą do gminy więcej 

inwestorów i turystów 

Mając na celu skuteczną kampanię promocyjną przyciągającą do gminy więcej 

inwestorów i turystów prowadzone są szeroko zakrojone działania mające na celu, po 

pierwsze przygotowanie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej, po drugie, promocję gminy. 

 

W ramach promocji terenów inwestycyjnych: 

 systematycznie zamieszczano informacje o gminnych terenach inwestycyjnych  

na stronie internetowej, w zakładce „Dla inwestorów”; 

 prowadzono dystrybucję Katalogu Ofert Inwestycyjnych; 

 przygotowywano oferty inwestycyjne z uwzględnieniem potrzeb 

indywidualnych przedsiębiorców; 

 zamieszczano oferty terenów inwestycyjnych Gminy Janów Lubelski na stronach, 

nie tylko Janowa Lubelskiego, ale również Agencji Rozwoju Przemysłu  

w Tarnobrzegu, czy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. 

 

W ramach działań mających na celu przyciągnięcie większej liczby turystów 

prowadzono następujące działania: 

1) Gmina Janów Lubelski była organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez, 

wśród nich są: 

 Festiwal Kaszy „Gryczaki”, największa impreza promocyjna (kiermasz 

produktów regionalnych, rękodzieła, promocja twórczości ludowej); 

 Festiwal Artystów Filmu i Telewizji FART i Dni Janowa;  

 Festiwal Folkloru Jarmark Janowski; 

 Imprezy rowerowe: Cisowianka Mazovia MTB Marathon (z kiermaszem 

produktów regionalnych);  

  Krajoznawczy Rajd Rowerowy „Szlakami Leśnego Skarbca”;  

 Ogólnopolskie Spotkania Garncarskie; 

 Grzybobranie 2019; 

 Wigilia na Janowskim Rynku. 

2) zorganizowano konkurs „Z Paszportem Turystycznym po Ziemi Janowskiej” -  

w tradycyjnej wersji papierowej oraz uruchomionej w 2019 roku wersji mobilnej 

na telefony komórkowe; 

3) przygotowano kalendarz imprez z opisem i zdjęciami dla Urzędu 

Marszałkowskiego; 

4) przygotowano reklamę w wydawnictwie Quand oraz w informatorze Lokalnej 

Organizacji Turystycznej „Zamość i Roztocze”; 

5) przygotowano dwa wydawnictwa: informator turystyczny i mapę atrakcji 

turystycznych; 

6) systematycznie przekazywano reklamy imprez promocyjnych, głównie                             

w mediach lubelskich i podkarpackich, poprzez Lubelską Regionalną Organizację 

Turystyczną i Lokalną Organizację Turystyczną „Zamość i Roztocze”. 
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Priorytet 2. Gmina przedsiębiorcza tworząca nowe miejsca pracy 

Priorytet realizowany jest dzięki podjętym w 2019 roku działaniom, które mają 

na  celu: 

a) poprawę dostępu przedsiębiorstw do usług informacyjnych i doradczo-

szkoleniowych. 

Podjęte działania: 

 Punkt Obsługi Inwestora prowadził promocję terenów inwestycyjnych, 

kompleksową obsługę potencjalnego inwestora oraz współpracę                                         

z przedsiębiorcami lokalnymi. Punkt pełnił funkcję informacyjną                               

i konsultacyjną, w szczególności w zakresie możliwości pozyskania środków 

unijnych; 

 zorganizowano spotkanie na temat: „Fundusze Unijne dla Przedsiębiorców” 

(marzec, 2019)– zaprezentowana została pełna informacja o możliwości 

skorzystania z funduszy unijnych przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości 

w postaci pożyczek na preferencyjnych warunkach, dotacji i innych rodzajów 

dofinansowania dla nowych i istniejących firm;  

 zorganizowano Konferencję dla Przedsiębiorców (listopad). Było to 

spotkanie przedstawicieli biznesu z regionu janowskiego. W programie dotacje, 

pożyczki, autoprezentacja firm, panel na temat możliwości promocji firmy                    

w Internecie oraz eksportu towarów i usług; 

 zorganizowano spotkania dot. projektów sieciowych dla MŚP oraz 

sprzedaży produktów rolnych, rękodzieła i usług branży turystycznej; 

 prowadzono współpracę z instytucjami otoczenia biznesu, takimi jak 

Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”, Powiatowy Urząd Pracy w Janowie 

Lubelskim, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Polska Agencja 

Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Tarnobrzeska Specjalna Strefa 

Ekonomiczna EURO- PARK WISŁOSAN; 

 poprzez stronę internetową Janowa Lubelskiego - w zakładce „Dla 

inwestorów”, na bieżąco przekazywano informacje o szkoleniach, misjach 

gospodarczych, zamieszczano również wszelkie informacje dotyczące 

lokalnego biznesu; 

 bieżące informacje dla przedsiębiorców zamieszczano również na Facebooku 

Gminy Janów Lubelski; 

 wysyłano bezpośrednio do przedsiębiorców informacje mailowe dotyczące 

możliwości pozyskania dofinansowania, misji gospodarczych itd. 

b) wzmocnienie zdolności inwestycyjnej przedsiębiorstw w zakresie 

wdrażania innowacji i tworzenie nowych miejsc pracy 

Gmina w celu wzmocnienia zdolności inwestycyjnej przedsiębiorstw w zakresie 

wdrażania innowacji i tworzenia nowych miejsc pracy: 
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 zorganizowała szkolenia mówiące o dostępie do finansowania działalności 

gospodarczej  w postaci dotacji, czy preferencyjnych pożyczek oraz współpracy 

sieciowej przedsiębiorstw (trzy spotkania wymienione powyżej); 

 podczas „Konferencji dla Przedsiębiorców” zorganizowano bezpłatne szkolenie, 

„Google Internetowe Rewolucje”, z możliwością kontynuacji, na temat 

podstaw marketingu internetowego oraz możliwości eksportu towarów i usług 

przez Internet;  

 przedsiębiorcy byli informowani i zachęcani podczas spotkań do poprawy 

efektywności energetycznej swoich zakładów; 

 przedsiębiorcy zachęcani byli do wprowadzania innowacji. Mimo braku 

ośrodków naukowych na terenie Gminy, zapewniliśmy im informację  

o możliwości korzystania z usług zewnętrznych instytucji naukowych, 

jednostek naukowych, wyższych uczelni; 

c) rozwój nowych firm w perspektywicznych dla gminy branżach rozwoju.  

Aby ułatwić tworzenie nowych firm, prowadzono następujące działania: 

 zorganizowano spotkania  informacyjne, na których były prezentowane  

instrumenty zwrotne i preferencyjne pożyczki dla osób chcących założyć 

działalność gospodarczą; 

 prowadzono poszukiwania terenów inwestycyjnych dla nowych firm; 

 opracowano ofertę inwestycyjną części terenów przeznaczonych pod usługi 

turystyczne nad Zalewem Janowskim; 

 prowadzono rozeznanie wśród właścicieli działek prywatnych na terenie 

Janowskiej Strefy Inwestycjnej „Borownica” i na terenie Gminy. Dzięki temu 

istniała możliwość odpowiedzi na zapytania przedsiębiorców                                  

o dostępne tereny. 

Priorytet 3. Gmina przyjazna dla środowiska i mieszkańców 

W ramach tego priorytetu wyróżniamy cztery cele operacyjne:  

a) Zwiększenie dostępu mieszkańców do infrastruktury wodociągowej    

 i kanalizacyjnej oraz zagospodarowania odpadów 

Podjęto następujące działania: 

 Zakończono II etap programu kompleksowej gospodarki ściekowej w Gminie 

Janów Lubelski obejmujący ul. Bialską, Kamienną, Stokową oraz Wisa Sowy; 

  Wykonano wodociąg o długości ok. 1,2 km łączący Zofiankę Górną                            

z Przyborowiem, co umożliwiło zaopatrzenie jej mieszkańców w wodę z ujęcia   

w Janowie Lubelskim; 

 Wykonano inspekcję stanu technicznego studni kanalizacyjnych przed remontem 

nawierzchni w ul. Bialskiej. Zły stan techniczny siedmiu z nich spowodował 

konieczność ich remontu;  

 Prawidłowo zabezpieczono istniejące na terenie Gminy Janów Lubelski, 

nieczynne składowiska odpadów komunalnych; 
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 Zrealizowano program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest                     

z terenu gminy Janów Lubelski. Na terenie gminy przyjęto 56 wniosków  

o usunięcie wyrobów azbestowych. 
 

b) Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy 
 

Cel ten realizowany był według założeń opracowanego i wdrożonego w roku 2015 planu 

gospodarki niskoemisyjnej.  

Podjęto następujące działania: 

 Wykonano budowę nowego oświetlenia ulic, których źródłem światła są oprawy 

LED. W roku 2019 wykonano audyt i inwentaryzację oświetlenia drogowego 

co umożliwiło gminie aplikowanie o środki unijne na wymianę oświetlenia 

tradycyjnego na oprawy typu LED; 

 zaprojektowano sieć ciepłowniczą w ulicy Ogrodowej umożliwiającą zasilanie                       

w ciepło z istniejącej kotłowni gazowej przy ulicy 8-go Września, Szkoły 

podstawowej, „dawnego gimnazjum”, „Domu Nauczyciela” i Przedszkola co 

umożliwi eliminację kotłowni węglowej przy ulicy Kamiennej. PGKiM w lutym 

bieżącego roku przystępuje do rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie tego 

zadania; 

 kontynuowano realizację projektu „Termomodernizacja budynków i obiektów 

użyteczności publicznej w Gminie Janów Lubelski”. W 2019 r. zakończono 

modernizację: Publicznej Szkoły Podstawowej w Momotach Górnych, Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Łążku Ordynackim, Zespołu Szkół w Białej Drugiej oraz 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim. Do zakończenia w 2020 r. 

pozostało Publiczne Gimnazjum im. Jana II w Janowie Lubelskim, Dom 

Nauczyciela w Janowie Lubelskim oraz Publiczna Szkoła Podstawowa                                   

z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Zamojskiego w Janowie Lubelskim. Prace  

w ramach termomodernizacji obejmują następujące roboty budowlane: wymiana 

stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, ocieplenie ścian zewnętrznych, 

stropodachu, wymiana oświetlenia na ledowe, modernizacja instalacji c. o. 

 Złożono wniosek na zakup i montaż 447 szt. instalacji OZE, w tym 417 

instalacji fotowoltaicznych i 30  instalacji solarnych. Wniosek aplikacyjny wraz  

z załącznikami, na projekt „Energia odnawialna w gminie Janów Lubelski – etap 

I”, został złożony w dniu 18.09.2019r.; 

  Złożono wniosek na projekt „ZOOM NATURY i KULTURY – etap II”, w ramach 

którego będzie wykonany, między innymi, montaż paneli fotowoltaicznych na 

obiekcie A w Parku Rekreacji oraz wymiana oświetlenia na typu LED wokół 

Stoków Janowskich. 

c) Rozwój wybranych elementów infrastruktury poprawiającej 

bezpieczeństwo  i komfort życia mieszkańców gminy 

Podjęto następujące działania : 

 opracowano ustalenia dotyczące rozbudowy monitoringu na stadionie miejskim; 
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 przebudowano drogę gminną, ul. Sowiakowskiego; 

 przebudowano ul. Wiejską, drogę gminną wewnętrzną od ul. Jana Pawła II; 

 przebudowano– zmodernizowano drogę dojazdową do gruntów rolnych                                    

w miejscowości Biała I; 

 przebudowano drogę gminną Janów Lubelski (ul. Brzozowa) - Zofianka Górna; 

 doposażono plac zabaw dla dzieci oraz siłownię dla młodzieży na „Osiedlu 

Wschód” - „Kolorowy świat na Wichrowym Wzgórzu”; 

 wykonano remont 4 mieszkań, znajdujących się przy ulicach ul. Ogrodowej,                    

8 Września 6, Szkolna 2, 3 Maja 13. Przedmiotem remontów było poprawa 

warunków mieszkaniowych; 

 W ramach rewitalizacji społeczno-gospodarczej Janowa Lubelskiego wykonano 

projekt adaptacji pomieszczenia budynku Ośrodka Pomocy Społecznej pod 

potrzeby programu SENIOR+; 

Gmina realizowała także inwestycje wspólnie z powiatem. W ramach tej 

współpracy: 

 zmodernizowano następujące drogi powiatowe położone na terenie Gminy Janów 

Lubelski: ul. Bialską oraz drogę powiatową w miejscowości Kiszki i na odcinku 

Momoty Górne - Momoty Dolne; 

 wykonano dokumentację techniczną na modernizację ulicy Bohaterów 

Porytowego Wzgórza; 

 przeznaczono dotację na realizację projektu pn. Likwidacja barier 

architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa 

Powiatowego w Janowie Lubelskim poprzez budowę windy; 

 wykonano próg zwalniający w Zofiance Górnej. 
 

d) poprawa estetyki i ładu przestrzennego w gminie  
 

Podjęto działania: 

 Rozpoczęto przebudowę Rynku Starego Miasta w ramach rozpoczetego  

w 2019 r. projektu „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

Zakres projektu obejmuje budowę budynku usługowego przystanku 

dworcowego, przebudowę placu centralnego i układu komunikacyjnego, 

rozbiórkę szaletów publicznych z uzupełnieniem miejsc parkingowych, 

montaż obiektów małej architektury, zainstalowanie fontanny posadzkowej               

w nawierzchni placu centralnego, przebudowę istniejącej fontanny - Zdrojów 

Rzemiosł, przebudowę oświetlenia i  innych sieci technicznych                                      

z zagospodarowaniem zieleni, wykonanie zjazdu w pasie drogi krajowej nr 74 

wraz z sygnalizacją świetlną; 

 Złożono wniosek aplikacyjny na modernizację mostu oraz pergoli na obiekcie 

A w Zoomie Natury - projekt „ZOOM NATURY i KULTURY – etap II” 
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 Złożono wniosek aplikacyjny na oznakowanie tablicą kamienną Stoków 

Janowskich i cmentarza prawosławnego na terenie Parku Misztalec - projekt 

„ZOOM NATURY i KULTURY – etap II” 

Priorytet 4. Gmina oferująca wysoką jakość usług społecznych 

 Dostęp mieszkańców do wysokiej jakości usług publicznych jest obecnie jednym                               

z głównych czynników decydujących o poziomie rozwoju lokalnego i sprawności 

administracji gminnej. W zależności od wykorzystywanej infrastruktury, gminy 

świadczą usługi publiczne   o charakterze społecznym i technicznym. Usługi społeczne 

dotyczą przede wszystkim takich obszarów jak oświata i edukacja, kultura, sport                         

i rekreacja, ochrona zdrowia oraz pomoc społeczna. Natomiast usługi techniczne 

świadczone są głównie w takich dziedzinach jak transport i komunikacja (również 

internetowa), a także gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami oraz 

gospodarka energetyczna. 

W Strategii Rozwoju Lokalnego, na ten priorytet składają się działania mające na celu: 

a) podniesienie jakości  i dostępności usług w zakresie opieki nad dziećmi, 

edukacji i sportu,  

b) poprawę dostępu mieszkańców do usług i dóbr kultury,  

c) lepszy dostęp mieszkańców do usług zdrowotnych oraz skutecznych form 

integracji społecznej.                             

W 2019 roku Gmina Janów Lubelski, realizując zapisy strategii, podejmowała 

następujące działania: 

1) W ramach podniesienia jakości i dostępności usług w zakresie opieki nad 

dziećmi, edukacji i sportu w 2019 roku kontynuowana była realizacja programu 

modernizacji budynków oświatowych i przedszkoli w ramach Lokalnego 

Programu Rewitalizacji.  

2) W ramach celu operacyjnego Lepszy dostęp mieszkańców do form integracji 

społecznej ukończono realizację projektu mającego na celu przebudowę                             

i rozbudowę budynku po byłym PKS w Janowie Lubelskim na potrzeby 

budownictwa socjalnego. W ramach przedsięwzięcia utworzono 10 lokali 

socjalnych ( 9 mieszkań socjalnych i 1 chronione), w których zamieszkuje 38 

osób.  

3) Kolejnym działaniem realizowanym przez Gminę Janów Lubelski, w 2019 roku 

było kontynuowanie, rozpoczętego w 2018 roku, dostosowanie budynków 

użyteczności publicznej do potrzeb osób starszych  i niepełnosprawnych 

w zakresie likwidacji barier architektonicznych. Działania te były kontynuacją 

zamierzeń zaplanowanych  w ramach projektu pt.: „Lubelskie Gwarancje na 

START” – monitoring jednostek administracji publicznej w województwie 

lubelskim, pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach 

osób niepełnosprawnych”. Celem głównym przeprowadzenia monitoringu                              

w Urzędzie Miejskim, Ośrodku Pomoc Społecznej, Janowskim Ośrodka Kultury, 

Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, Niepublicznym Przedszkolu w Janowie 
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Lubelskim, Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana 

Zamoyskiego w Janowie Lubelskim było zwiększenie zdolności instytucji 

monitorowanej do wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób 

niepełnosprawnych poprzez analizę działań instytucji, sformułowanie 

rekomendacji dotyczących działań instytucji oraz weryfikacje ich wykorzystania.  
 

Niezależnie od osiągniętych w 2019 postępów w oferowaniu usług społecznych na 

terenie gminy, w dalszym ciągu będą podejmowane kroki w celu podnoszenia ich jakości                        

i dostępności. Dotyczy to zarówno usług edukacyjnych, gdzie jest ciągle duże pole                     

do działania jeśli chodzi o jakość kształcenia i kreowanie wśród ludzi młodych postaw 

kreatywności i współpracy z innymi, jak i rozwoju różnych form pomocy i integracji 

społecznej, szczególnie w odniesieniu do osób niepełnosprawnych i starszych. Gmina 

będzie również wspierać działania, służące poprawie systemu ochrony zdrowia, m.in. 

poprzez bliską współpracę z publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, 

w tym w szczególności ze szpitalem powiatowym w zakresie podniesienia dostępności 

do opieki specjalistycznej. Ważnym instrumentem w zwiększaniu dostępności 

mieszkańców do usług społecznych w zakresie kształcenia, zdrowia i kultury będzie 

rozwój infrastruktury szybkiego Internetu i udostępnianie za jego pomocą 

zdigitalizowanych zasobów kultury i edukacji. 

Priorytet 5. Gmina obywatelska sprawnie rządzona, na który składają się następujące 

cele operacyjne: 

a) poprawa skuteczności planowania oraz zarządzania strategicznego                                        

i finansowego w gminie; 

b) cyfryzacja administracji i rozwój e-usług dla społeczeństwa; 

c) zwiększenie poziomu kompetencji i umiejętności kadr w zakresie 

zarządzania rozwojem i kreowania innowacyjnych rozwiązań. 

Aktywność społeczna mieszkańców połączona z ich rzeczywistym zaangażowaniem                   

w procesy współdecydowania o losach gminy stanowi podstawę do budowania 

społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym. Jest też ważnym czynnikiem 

integrującym społeczność lokalną, przyczyniającym się jednocześnie do rozwoju 

kapitału społecznego – jednego z głównych elementów składowych dobrego rządzenia. 

W 2019 roku mieszkańcy Gminy Janów Lubelski wykazywali się dużym poziomem 

aktywności obywatelskiej, czego odzwierciedleniem była liczba działających organizacji 

pozarządowych na terenie gminy, czy też wysoka frekwencja w wyborach 

samorządowych. Niewątpliwie sprzyja temu aktywna polityka władz gminy nastawiona 

na bliską współpracę z organizacjami pozarządowymi, której ramy wyznaczane są przez 

roczne programy współpracy stanowiące podstawy do aktywnego angażowania 

organizacji pozarządowych w realizację zadań statutowych gminy – głównie w takich 

obszarach jak pomoc społeczna, ochrona i promocja zdrowia, ekologia, rekreacja i sport 

oraz kultura.  

Wspólpraca ta polegała w 2019 roku na  konsultowaniu z organizacjami 

pozarządowymi „Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi”. Dobrą 
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praktyką gminy było także  prowadzenie stałego dialogu społecznego z mieszkańcami 

przy okazji konsultowania różnego rodzaju dokumentów strategicznych (np. strategie 

rozwoju lokalnego, lokalny plan rewitalizacji, miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego gminy itp.) oraz realizacji konkretnych projektów inwestycyjnych (np. 

rewitalizacja centrum miasta, gminnego systemu zagospodarowania odpadów). 

Ważnym narzędziem w komunikacji ze społecznością gminy były media lokalne, w tym 

aktualna strona internetowa oraz Gazeta Janowska, która jest regularnie wydawana od 

2004 roku i która stanowi cenne źródło informacji o działaniach władz i życiu 

mieszkańców gminy.  

Z punktu widzenia dotychczas osiągniętych efektów należy stwierdzić, że jakość 

rządzenia w gminie jest na wysokim poziomie, czego odzwierciedleniem jest szeroki 

zakres realizowanych inwestycji, wielkość pozyskanych środków zewnętrznych na 

rozwój gminy, a także sprawnie funkcjonujący system zarządzania kadrami                                    

i współpracy gminnej administracji z otoczeniem. Stwarza to dobre podstawy do 

planowania i kreowania dalszego rozwoju gminy. O jakości rządzenia w gminie decyduje 

również praktyka planowania strategicznego i stopień realizacji poszczególnych 

dokumentów planistycznych. Gmina posiada większość z wymaganych prawem 

dokumentów strategicznych, starając się je na bieżąco wdrażać  i monitorować. 
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Część piąta: Realizacja pozostałych polityk, programów i strategii 
 

W 2012 r. samorząd Janowa Lubelskiego po długim okresie oczekiwania na 

zapowiadane zmiany prawne, podjął aktywną politykę w zakresie gospodarki 

przestrzennej. Głównym wyznacznikiem tej polityki było ułatwienie i zminimalizowanie 

barier związanych z inwestowaniem na terenach nie objętych planami 

zagospodarowania przestrzennego (od 2003 r. cały teren miasta) oraz zmiana zapisów 

w obowiązującym planie na terenie wiejskim gminy, w szczególności uwzględnienie 

zebranych w ciągu 8 lat wniosków indywidualnych  o przekształcenie gruntów pod 

zabudowę, aktualizację planu miejscowego w strefie inwestycyjnej, wyznaczenie 

terenów rozwoju turystyki i rekreacji.  

Rozpoczęto opracowanie planów miejscowych dla całego miasta oraz do zmiany 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) obszaru wiejskiego 

Gminy z 2004 r.  

W efekcie tych działań zwieńczonych uchwałą Rady Miejskiej, od września 2014 

roku Miasto i Gmina Janów Lubelski posiada obowiązujące Studium Uwarunkowań  

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, zaktualizowane co do potrzeb 

inwestycyjnych oraz wymogów prawnych. 

W gminie w 2019 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne                                   

i planistyczne  z zakresu gospodarki przestrzennej:  

1. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

(SUiKZP) 

Politykę przestrzenną na terenie gminy określa Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP) znacząco zaktualizowane przez Radę 

Miejską  w 2014 roku. Studium określając kierunki rozwoju, bierze pod uwagę aktualne 

uwarunkowania, w szczególności przyrodnicze i kulturowe, a także uwzględniające 

potrzeby i możliwości rozwoju gminy, m.in. na podstawie analiz ekonomicznych, 

środowiskowych i społecznych, prognoz demograficznych i migracji, możliwości 

finansowania sieci komunikacyjnej, infrastruktury technicznej i społecznej, bilansu 

terenów przeznaczonych pod zabudowę. 

2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Sukcesywnie sporządzane i aktualizowane miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego stanowią prawo miejscowe (uchwała Rady Miejskiej) i dają 

podstawę prawną inwestowania w sposób zapewniający ład przestrzenny                                      

i zrównoważony rozwój. W praktyce ułatwiają (skracają czas) przygotowanie inwestycji, 

w tym uzyskanie pozwoleń na budowę, podziały nieruchomości i obrót. Ustalenie 

przeznaczenia terenu w MPZP wpływa na wartość nieruchomości. 

W 2019 roku na terenie wiejskim gminy Janów Lubelski obowiązywały: 

 MPZP GMINY Janów Lubelski (2004), 

 Zmiana MPZP GMINY Janów Lubelski - etap 1 (2015), 
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 Zmiana MPZP GMINY Janów Lubelski - etap 2 (2018). 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na terenie miasta 

Janów Lubelski: 

 MPZP terenów turystyczno-rekreacyjnych nad „ZALEWEM” (2012), 

 MPZP miasta Janowa Lubelskiego „NOWE CENTRUM” (2014), 

 MPZP miasta Janowa Lubelskiego „WSCHÓD” (2014),  

 MPZP miasta Janowa Lubelskiego „STARE CENTRUM” – ETAP 1 (2015),  

 MPZP miasta Janowa Lubelskiego „PRZYBOROWIE” (2016), 

 MPZP miasta Janowa Lubelskiego „ZAOLSZYNIE / RUDA” (2017),  

 MPZP miasta Janowa Lubelskiego „OBRÓWKA / KOMPLEKS LEŚNY” 

(2018) 

1) Plany obowiązujące na terenie miasta przede wszystkim doprecyzowują 

warunki inwestowania na terenach już zabudowanych, a także wyznaczają nowe 

strefy zabudowy mieszkaniowej i usługowej.  

2) Plany miejscowe obowiązujące na terenie wiejskim gminy określają strefy 

zabudowy rolniczej, mieszkaniowej, letniskowej i usługowej w poszczególnych 

miejscowościach, natomiast na obszarze Strefy Inwestycyjnej w Borownicy dosyć 

szczegółowo określają  zakres przedsięwzięć dopuszczonych i zakazanych, tak by 

można było realizować maksymalnie szeroki ich wachlarz, z jednoczesnym 

zachowaniem bezpieczeństwa ekologicznego. 

3) Pokrycie planami w odniesieniu do powierzchni całego miasta i gminy 

wynosi 99%. Miasto jest pokryte planami na 90% powierzchni, zaś plan gminy 

obejmuje 100% powierzchni terenów wiejskich. Dla porównania w skali kraju 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmują jedynie około 30% 

powierzchni kraju. 

4) Na terenie opracowywanego MPZP „POŁUDNIE-OGRODY” inwestycje 

realizowane są w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy  

i zagospodarowania terenu. Pomimo starań nie udało się jak dotąd uchwalić 

planu miejscowego dla tego obszaru. Istnieje szansa na zakończenie tego procesu 

w roku 2020. Uzyskanie warunków zabudowy jest możliwe wyłącznie                             

w przypadku kontynuacji istniejącej zabudowy. Wydanie decyzji wymaga analiz 

urbanistycznych i prawnych oraz procedury uzgodnień, podobnej jak przy 

sporządzaniu MPZP, dlatego jest czasochłonne.  

5) Plany zagospodarowania przestrzennego są udostępnione w BIP w zakładce 

„planowanie przestrzenne”. Inne informacje przestrzenne można znaleźć                          

w Systemie Informacji Przestrzennej na głównej stronie internetowej Janowa 

Lubelskiego. 

6) W roku 2019, na podstawie stosownych uchwał Rady Miejskiej, 

przystąpiono do sporządzenia: 
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 MPZP miasta Janów Lubelski „Centrum Handlowo - Usługowe przy ul. Jana 

Zamoyskiego”, dotyczy to obszaru dotychczas objętego mpzp „Nowe 

Centrum” i „Przyborowie”; celem opracowania planu jest ujednolicenie 

parametrów zabudowy i zagospodarowania na tym obszarze; 

 zmiany MPZP miasta Janowa Lubelskiego – „STARE CENTRUM” - ETAP 1, 

celem jest doprecyzowanie dotychczasowych zapisów i dwie zmiany 

punktowe rysunku planu;  

 zmiany MPZP Janowa Lubelskiego – „WSCHÓD”; celem jest 

doprecyzowanie dotychczasowych zapisów tekstu planu; 

 zmiany planu miejscowego  „Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów Lubelski – etap 1”; celem 

jest doprecyzowanie dotychczasowych zapisów tekstu, w szczególności w 

strefie inwestycyjnej, oraz dwie zmiany punktowe rysunku planu; 

 zmiany MPZP terenów turystyczno-rekreacyjnych nad „Zalewem” w 

Janowie Lubelskim; celem jest doprecyzowanie dotychczasowych zapisów 

tekstu planu 

3. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Janów Lubelski na lata 2016-2022 

Lokalny Program Rewitalizacji został przyjęty uchwałą nr XXXIV/263/17 z dnia  

26 maja 2017 r.. Program swoim zasięgiem objął części obszaru Stare Centrum, Nowe 

Centrum oraz Wschód, zgodnie z podziałem jednostek przestrzennych wyznaczonych na 

podstawie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, co stanowi  

przestrzeń o powierzchni 146,8 ha, czyli 0,8% obszaru gminy. Liczba osób 

zamieszkałych w wyznaczonym terytorium stanowi 29,6% mieszkańców gminy.  

Najważniejszym elementem nowocześnie zaplanowanej rewitalizacji jest 

zaangażowanie mieszkańców, którzy są nieocenionym źródłem wiedzy o problemach 

występujących na terenie miasta, ale również źródłem inspiracji dla rozwiązania. 

Głównym celem programu jest wdrożenie kompleksowych, komplementarnych                            

i skoncentrowanych działań rewitalizacyjnych, umożliwiających wykorzystanie 

posiadanego potencjału i zasobów w celu osiągnięcia efektu synergii do poprawy jakości 

życia mieszkańców oraz rozwoju społeczno-gospodarczego. 

Cel główny realizowany będzie poprzez następujące cele strategiczne, wyznaczone                              

dla poszczególnych sfer rewitalizacji: 

1. Poprawa poziomu jakości życia, bezpieczeństwa mieszkańców z obszaru 

rewitalizacji, poprzez rozwój aktywności i integracji społecznej oraz wspieranie 

włączenia społecznego wraz z poprawą dostępności usług publicznych (sfera 

społeczna). 

2. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji oraz podniesienie 

poziomu aktywności gospodarczej mieszkańców (sfera gospodarcza). 

3. Kształtowanie przestrzeni obszaru rewitalizacji zgodnie z wymogami ładu 

przestrzennego oraz zapewnienie wysokiej jakości i dostępności infrastruktury 



 

Raport 2019 Strona 70 
 

Raport o stanie Gminy  Janów Lubelski 2019  

technicznej, komunikacyjnej i społeczno-gospodarczej (sfera przestrzenno-

infrastrukturalna). 

4. Poprawa stanu technicznego oraz efektywności energetycznej budynków 

użyteczności publicznej i zasobów mieszkaniowych (sfera techniczna). 

5. Ochrona i poszanowanie środowiska przyrodniczego oraz racjonalne korzystanie                      

z zasobów naturalnych na obszarze rewitalizacji (sfera środowiskowa). 

W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gmina realizowała w 2019 roku 

następujące projekty: 

1. Projekt: „Termomodernizacja budynków i obiektów użyteczności publicznej                   

w Gminie Janów Lubelski” współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2014-2020.  W 2019 roku 

ukończono termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Momotach 

Górnych,  Publicznej Szkoły Podstawowej Łążku Ordynackim, Zespołu Szkół  

w Białej Drugiej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim.  Natomoast 

na rok 2020 zaplanowano ukończenie prac termomodernizacyjnych w budynku 

po Publicznym Gimnazjum im. Jana II w Janowie Lubelskim, Domu Nauczyciela                   

w Janowie Lubelskim, oraz Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Jana Zamojskiego w Janowie Lubelskim. 

2. Projekt „Przebudowa i rozbudowa budynku po byłym PKS w Janowie 

Lubelskim na potrzeby budownictwa socjalnego” współfinansowany                                              

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 

2014-2020. Zakres projektu obejmował: przebudowę budynku po byłym PKS 

wraz ze zmianą sposobu użytkowania pod mieszkania socjalne. Zostanie 

udostępnionych 10 mieszkań, w tym 9 szt. socjalnych i 1 szt. chronione. 

3. PROJEKT: „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza” współfinansowany                                     

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, W 2019 

rokzpoczęto następujące działania: 

1) Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Janowa Lubelskiego – Przebudowa 

Rynku 

2) Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Janowa Lubelskiego – Przebudowa 

Gimnazjum na potrzeby przedszkola na I piętrze.  

4. Inne zadania rewitalizacyjne z LPR, które  zostały ujęte w projekcie złożonym do 

RPO WL w ramach działania 13.4 Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Janowa 

Lubelskiego.  To, a realizację których planuje się w późniejszym okresie to: 

1) Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Janowa Lubelskiego – Przebudowa 

Parku MISZTALEC. Zakres projektu obejmuje: przebudowę alejek 

spacerowych, remont schodów na skarpie, przebudowę oświetlenia. 

2) Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Janowa Lubelskiego – budowa 

Parkingu przy  ul. Świerdzowej. 
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3) Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Janowa Lubelskiego – adaptacja 

pomieszczeń budynku Ośrodka Pomocy Społecznej pod potrzeby 

programu SENIOR+. 

4. Roczny Program Współpracy Gminy Janów Lubelski z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego 

1. Wstęp 

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku 

publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t. j Dz. U. z 2019 r., poz. 688), 

organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego nie później niż do dnia 31 maja 

każdego roku, jest zobowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu JST oraz 

opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok poprzedni. 

Program współpracy Gminy Janów Lubelski z organizacjami pozarządowymi                         

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r. został 

uchwalony przez  Radę Miejską dnia 16 października 2018 r. – uchwała nr LII/399/18, 

(publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego – 26 listopada 2018 r., 

pozycja 5450). Program określał obszary i zasady oraz formy współpracy Gminy Janów 

Lubelski z organizacjami pozarządowymi a także wykaz zadań priorytetowych, 

będących podstawą do dysponowania środkami publicznymi, przeznaczonymi na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych, pozostających we właściwości 

samorządu gminy, a realizowanych przez organizacje pozarządowe. Wprowadzał 

również jasne i czytelne rozwiązania włączając organizacje w system demokracji 

lokalnej i stanowił dla nich propozycję współpracy w działaniach na rzecz miasta                         

i gminy. 

Działalność organizacji pozwala na dokładniejsze określenie zbiorowych potrzeb 

mieszkańców i efektywniejsze realizowanie celów związanych z podnoszeniem poziomu  

życia mieszkańców.  Znajomość potrzeb lokalnego środowiska, oraz priorytetowe 

zadania określone w programie współpracy pozwalają we właściwy sposób 

wykorzystać potencjał organizacji. Poprawna relacja na linii organizacje – gmina jest 

gwarantem efektywniejszego rozwoju i aktywizacji mieszkańców Gminy Janów Lubelski.  

Sprawozdanie niniejsze zostało przygotowane w oparciu o monitoring współpracy                     

i analizę sprawozdań organizacji z realizacji poszczególnych zadań publicznych, 

zleconych i dofinansowanych przez Gminę Janów Lubelski w 2019 roku.  

2. Formy współpracy 

Władze Gminy współpracują z organizacjami pozarządowymi głównie poprzez 

powierzanie i wspieranie wykonania zadań publicznych wymienionych w programie. 

Ważnym elementem opracowywania programu współpracy jest przeprowadzenie 

konsultacji społecznych i uwzględnienie w nim potrzeb społeczności lokalnych.  

Ogłoszeniem Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 18 września 2018 r. poddano 

konsultacjom projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy 
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Gminy Janów Lubelski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.   

Prace nad przygotowaniem Programu zostały zainicjowane i przeprowadzone przez 

referat  Spraw Społecznych i Obywatelskich. Konsultacje w sprawie Programu zostały 

przeprowadzone zgodnie z uchwałą nr IV/14/11 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim                

z dnia 21 lutego 2010 r.  w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, projektów 

aktów prawa miejscowego, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji.  

Projekt Programu zamieszczony był na tablicy ogłoszeń oraz na stronie 

internetowej Urzędu: www.janowlubelski.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej i na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Termin  konsultacji wyznaczono od dnia 17 

września do dnia 2 października 2018  roku. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach 

były organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy                          

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Gminy Janów Lubelski, 

których dziedzina działalności statutowej jest zgodna z charakterem aktu. Propozycje 

dotyczące konsultowanego projektu uchwały należało wyrażać pisemnie i przesłać 

pocztą e – mail na adres: biurorady@janowlubelski.pl, bądź złożyć osobiście w biurze 

Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim. Propozycji zmian i uwag do programu nie zgłosiła 

żadna organizacja. 

Następnie program współpracy został przedłożony pod obrady Radzie Miejskiej  

na sesji w dniu 16 października 2018 r. Rada przyjęła Program uchwałą nr  LII/399/18. 

W Programie  określono priorytetowe  zadania Gminy Janów Lubelski w 2019 r.  

we współpracy z organizacjami pozarządowymi i były to następujące obszary: 

a) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, 

b) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości 

oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

c) ochrona i promocja zdrowia,  

d) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 

e) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 

f) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

g) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży, 

h) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 

i) promocja i organizacja wolontariatu, 

j) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych               

w art. 3 ust. 3. 

1) Współpraca finansowa – otwarte konkursy ofert 

Realizując założenia programowe, przygotowano i ogłoszono otwarte konkursy 

ofert na realizację zadań publicznych: 

a) Konkurs 1: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – podpisano 1 umowę 

na kwotę 3 000,00 zł, 

mailto:biurorady@janowlubelski.pl
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b) Konkurs 2: Pomoc społeczna, w tym pomoc osobom i rodzinom w trudnej 

sytuacji życiowej – podpisano 1 umowę na kwotę 32 000,00 zł, 

c) Konkurs 3: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie 

Gminy Janów Lubelski w 2019 r. – ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert.                     

W pierwszym konkursie z dnia 11 lutego 2019 r. podpisano 5 umów na ogólną 

kwotę 260 000,00 zł. W drugim konkursie, z dnia 12 września 2019 r. podpisano 

1 umowę na kwotę 50 000,00 zł. 

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii: 

a) Konkurs 4: Ochrona i promocja zdrowia- profilaktyka uzależnień – 2 zadania: 

 Zadanie 1 - Dofinansowanie organizacji imprez i działań o charakterze 

kulturalnym, turystycznym, które mają na celu propagowanie idei 

trzeźwości  oraz zdrowego stylu życia w społeczności lokalnej – podpisano 

11 umów na ogólną kwotę 25 000,00 zł. 

 Zadanie 2 - Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej                        

w szkołach w zakresie przeciwdziałania problemom alkoholowym, jako 

element programów psychoprofilaktycznych, tj. pozalekcyjnych zajęć 

sportowych dla dzieci i młodzieży – podpisano 9 umów na ogólną kwotę 

65 400,00 zł, 

b) Konkurs 5: Wypoczynek dzieci młodzieży – podpisano 3 umowy na ogólną kwotę 

15 000,00 zł, 

c) Konkurs 6: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - podpisano 

1 umowę na kwotę 10 000,00 zł. 

2) Współpraca pozafinansowa 

Ważną częścią współpracy pozafinansowej jest wsparcie podejmowanych działań 

przez organizacje pozarządowe. Jest to przede wszystkim promocja ich działań, pomoc 

przy organizacji przedsięwzięć (przeprowadzanie imprez kulturalnych, sportowych                                      

i edukacyjnych), w tym poprzez informowanie mieszkańców za pomocą strony 

internetowej www.janowlubelski.pl, oraz wsparcie w rozpropagowaniu zaproszeń                      

i plakatów. Udzielana jest pomoc w związku z bieżącym funkcjonowaniem organizacji 

pozarządowych oraz  wspólne uzgadnianie zadań priorytetowych na kolejny rok. 

Wszystkie zainteresowane organizacje otrzymywały także merytoryczne wsparcie przy 

pisaniu wniosków oraz w zakresie prawidłowego przeprowadzenia zadania oraz jego 

rozliczenia. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego promowano także apele 

organizacji związane z akcją przekazania 1% podatku na rzecz tych organizacji. 

Prowadzona jest również baza adresowa organizacji pozarządowych działających na 

terenie gminy, która jest na bieżąco aktualizowana. Baza adresowa dostępna jest do 

wglądu na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce „Dla 

mieszkańców” – „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”.  Prowadzony był także 

nabór kandydatów do składu komisji konkursowych, które rozpatrują oferty w ramach 
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ogłaszanych otwartych konkursów ofert. W wyznaczonym terminie żadna organizacja 

pozarządowa nie zgłosiła kandydata do prac w komisjach konkursowych.  

3. Podsumowanie 

Gmina Janów Lubelski współpracuje z organizacjami pozarządowymi zgodnie                      

z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Program współpracy był wyrazem polityki władz Gminy Janów Lubelski wobec 

organizacji pozarządowych, zmierzającej do zapewnienia im możliwości działania na 

terenie gminy. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywała się na zasadach suwerenności 

stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Podejmowane 

działania i zadania były efektywne i skuteczne. W znacznym stopniu przyczyniły się do 

nawiązania pozytywnej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi                               

a lokalnym samorządem. Wzrosła aktywność organizacji pozarządowych oraz 

świadomość możliwości aktywnego działania w różnych obszarach życia społecznego                

i kulturalnego w gminie, czego wyrazem była bardzo duża aktywność stowarzyszeń                  

w organizację imprez i wydarzeń kulturalnych na terenie gminy.  

Ogółem w 2019 r. w ramach realizacji Rocznego Programu Współpracy                              

z organizacjami pozarządowymi: 

1) Ogłoszono 7 otwartych konkursów ofert na realizację 8 rodzajów zadań; 

2) W ramach konkursów organizacje złożyły 36 ofert na realizację zadań 

publicznych, zlecono realizację i podpisano 32 umowy; 

3) Z budżetu Gminy Janów Lubelski przeznaczono na realizację zadań publicznych 

przez organizacje pozarządowe 460 400,00 zł, 

4) Realizowane projekty objęły ok. 1000 uczestników: dzieci, młodzież i dorosłych               

z terenu naszej gminy; 

5) Podmioty, które zrealizowały zadania publiczne, złożyły w terminie wymagane 

sprawozdania. 

6) Do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania żaden podmiot, który otrzymał 

dotację na realizację zadania publicznego w 2019 roku nie został wezwany do jej 

zwrotu w związku z niezgodnym z prawem sposobem wydatkowania. 

4. Wykaz podmiotów, z którymi zostały podpisane umowy  na realizację zadań 
publicznych: 

1) Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Janów Lubelski do 
Niepublicznego Przedszkola Specjalnego w Biłgoraju w 2019 r.: 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”                            
w Zamościu, Koło Terenowe w Biłgoraju – przekazano 3 000,00 zł 

2) Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie 
Gminy Janów Lubelski w 2019 r.: 

Caritas Diecezji Sandomierskiej  – przekazano  – 32 000,00 zł 

3) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: 
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a) Janowski  Ludowy Klub Sportowy „OLIMP” – przekazano 54 000,00 zł, 

b) Miejski Klub Sportowy „JANOWIANKA” – przekazano 167 000,00 zł, 

c) Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ESKA – przekazano 14 000,00 zł, 

d) Janowski Klub Karate Tradycyjnego – przekazano 15 000,00 zł, 

e) Klub Sportowy Janowski Orlik – przekazano 10 000,00 zł. 

4) Tworzenie warunków do rozwoju kultury fizycznej, w tym sportów drużynowych,                     

a w szczególności piłki nożnej: 

Miejski Klub Sportowy „JANOWIANKA” – przekazano 50 000,00 zł 

5) Dofinansowanie organizacji imprez i działań o charakterze kulturalnym, 

turystycznym, integracyjnym, które mają na celu propagowanie idei trzeźwości                   

i zdrowego stylu życia w społeczności lokalnej: 

a) Fundacja Centrum Badan Profilaktycznych – przekazano 2 500,00 zł, 

b) Stowarzyszenie Polskich Muzealników Prywatnych – przekazano 2 500,00 zł, 

c) Stowarzyszenie Klub Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – przekazano 

2500,00 zł, 

d) Ochotnicza Straż Pożarna w Białej – przekazano 2200,00 zł, 

e) Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 

przekazano  2 500,00 zł, 

f) Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. św Jana Chrzciciela – przekazano 2 500,00 zł, 

g) Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. św Jana Chrzciciela – przekazano 2 500,00 zł, 

h) Stowarzyszenie Porozumienie Inicjatyw Samorządowych – przekazano1500,00 

zł, 

i) Stowarzyszenie Porozumienie Inicjatyw Samorządowych – przekazano 

1500,00zł,  

j) Stowarzyszenie Ad Astra – przekazano – 2500,00 zł, 

k) Stowarzyszenie Zwykłe Klub Rekreacji Ruchowej Vitalni – przekazano 2 300,00zł. 

6) Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w szkołach w zakresie 

przeciwdziałania problemom alkoholowym jako element programów 

psychoprofilaktycznych, tj. pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży: 

a) Agencja Współpracy i Rozwoju Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej „SAS”  – 

przekazano 7000,00 zł, 

b) Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” – przekazano 8 000,00 zł, 

c) Klub Żeglarski „Zefir” – przekazano 8 000,00 zł, 

d) Stowarzyszenie Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnej „Wawrzynek” – przekazano – 8 000,00 zł, 

e) Stowarzyszenie Kulturalno – Sportowe PEGAZ – przekazano 8 000,00 zł, 

f) Klub Sportowy „Janowski Orlik” – przekazano 8 000,00 zł, 

g) Uczniowski Klub Sportowy ATLETIC – przekazano 8 000,00 zł, 

h) Ludowo Uczniowski Klub Sportowy „JAWOR” – przekazano – 8 000,00 zł, 

i) Janowski Klub Karate Tradycyjnego – przekazano – 2 400,00 zł. 
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7) Wypoczynek dzieci i młodzieży: 

1. Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. św Jana Chrzciciela – przekazano 5 000,00 zł. 

2. Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. św. Królowej Jadwigi – przekazano – 5 000,00 zł.  

3. Agencja Współpracy i Rozwoju Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej „SAS” – 

przekazano – 5 000,00 zł. 

8) Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacji osób uzależnionych od 

alkoholu i członków ich rodzin poprzez dofinansowanie terapii leczenia uzależnień                                          

i współuzależnienia, w tym prowadzenie specjalistycznego programu 

socjoterapeutycznego dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję po 

odbytym leczeniu odwykowym: 

Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim - przekazano 10 000,00 zł. 

5. Gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych                                            

i przeciwdziałania narkomanii  

Używanie alkoholu i narkotyków powoduje duże szkody zdrowotne i społeczne. 

Koniecznym staje się więc podejmowanie działań zmierzających do ograniczania popytu                     

i podaży tych środków, a także działań mających na celu redukcję szkód zdrowotnych 

 i społecznych wynikających z używania substancji psychoaktywnych. Szczególnie 

istotne jest, aby działania takie podejmowane były już na poziomie lokalnym. 

Ustawodawca stanowi, iż „prowadzenie działań  związanych z profilaktyką 

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób 

uzależnionych od alkoholu  należy do zadań własnych  gminy”. Kluczowym aktem 

prawnym, na podstawie którego prowadzona jest realizacja wskazanych działań jest 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii uchwalany corocznie przez Radę Miejską.  

Zadania, jakie założono do realizacji na 2019 rok wraz z ich wykonaniem: 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin: 

1) Przeprowadzono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych                                  

i przekazano dotację w kwocie 10000 zł na realizację zadania publicznego pn. 

„Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacji osób uzależnionych od 

alkoholu i członków ich rodzin poprzez dofinansowanie terapii leczenia uzależnień 

i współuzależnienia, w tym prowadzenie specjalistycznego programu 

socjoterapeutycznego dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję po 

odbytym leczeniu odwykowym”. 

2) Przekazano w formie pomocy dla Powiatu Janowskiego środki na: 

a) zakup wyposażenia do Poradni Leczenia Uzależnień (zakupiony został 

telewizor oraz dwa krzesła biurowe za łączną kwotę 3000 zł), 

b) szkolenie instruktora psychoprofilaktyki i psychoterapii w ramach kursu 

rekomendowanego przez krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii 



 

Raport 2019 Strona 77 
 

Raport o stanie Gminy  Janów Lubelski 2019  

(ze szkolenia korzystał pracownik Poradni Leczenia Uzależnień – kwota 

2000 zł). 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą: 

1) W ramach organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii 

zimowych, dofinansowano transport na wyjazd na ferie zimowe 

organizowany przez dwie parafie z Janowa Lubelskiego, łącznie 2000 zł 

oraz zakupiono artykuły papiernicze, gry, puzzle do zorganizowania ferii 

w Centrach Kultury w Białej i Zofiance Górnej – koszt 400 zł; 

2) Dofinansowano wypoczynek letni w  ramach dofinansowania   programów 

profilaktycznych realizowanych w trakcie obozów, kolonii  i wyjazdów dla 

dzieci i młodzieży, dotyczących przeciwdziałania zachowaniom 

problemowym lub wzmacniającym czynniki chroniące - przekazano 

dotacje 3 podmiotom, łącznie wydatkowano 15000 zł; 

3) Dofinansowano  spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego (zakup 

materiałów biurowych i artykułów spożywczych – koszt 606,73 zł); 

4) Sfinansowano szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego                   

w zakresie  stosowania procedury Niebieskiej Karty – 1968,96 zł; 

5) Zorganizowana została pomoc terapeutyczna o charakterze 

psychologiczno – pedagogicznym dla rodzin dotkniętych problemem 

przemocy, skierowanych przez Zespół Interdyscyplinarny. Zatrudniono na 

umowę zlecenie specjalistę – koszt 4000,00 zł; 

6) W ramach dofinansowania otwartych stref ogólnodostępnych: obiektów 

sportowo-rekreacyjnych, zakupiono i zamontowano urządzenia na placu 

zabaw na osiedlu Południe – koszt 48 065,94 zł. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej  i edukacyjnej  w zakresie 

rozwiązywania problemów uzależnień w szczególności dla dzieci i młodzieży: 

1) Na realizację na terenie szkół i przedszkoli profilaktycznej działalności 

informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi                          

i narkomanii dla dzieci i młodzieży, na podstawie złożonych ofert 

przekazano 25000 zł; 

2) Na prowadzenie na terenie szkół pozalekcyjnych zajęć sportowych dla 

dzieci i młodzieży w ramach działań profilaktycznych, na podstawie 

złożonych ofert przekazano  45000 zł; 

3) W procedurze otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych                        

z zakresu prowadzenia profilaktycznej działalności edukacyjnej w formie 

pozalekcyjnych zajęć sportowych zawarto 9 umów i przekazano łącznie 

kwotę 65 400,00 zł (były to głównie kluby sportowe); 

4) Zakupiono i rozdysponowano w szkołach gminnych kampanię 

profilaktyczną „Zachowaj trzeźwy umysł” (ulotki, plakaty, scenariusze 

lekcji, udział w konkursach). W ramach kampanii równocześnie 
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prowadzona była diagnoza problemów społecznych wśród uczniów, 

polegająca na wypełnianiu ankiet online. Wyniki diagnozy zostały 

wykorzystane do opracowania Gminnego programu Profilaktyki                                

i Rozwiazywania problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania 

Narkomanii na 2020 rok - koszt 2460 zł; 

5) Współfinansowano i współorganizowano „Galę Wolontariatu” - koszt  

3000 zł; 

6) Współorganizowano i współfinansowano Janowską Wigilię 

Wielopokoleniową – koszt 3431,25 zł; 

7) Ufundowano nagrody w konkursie organizowanym przez Komendę 

Powiatową Policji „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” – koszt 350 zł. 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów uzależnień: 

1) W ramach dofinansowania organizowanych przez instytucje, 

stowarzyszenia, dzieci, młodzież i dorosłych, imprez o charakterze 

kulturalnym, turystycznym, które mają na celu propagowanie idei 

trzeźwości oraz zdrowego stylu życia  w społeczności lokalnej, 

przeprowadzono otwarty konkurs ofert i zawarto 12 umów na realizacje 

zadań publicznych na łączną kwotę  25 000,00 zł; 

2) Ufundowano nagrody w konkursie organizowanym przez Komendę 

Powiatową Policji „Bezpieczny na drodze” dla uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjalnych – koszt 1 000,00 zł; 

3) Prowadzono współpracę z jednostkami administracji publicznej, szkołami,  

organizacjami pozarządowymi, kościołami, przy realizacji projektów, 

konferencji, warsztatów, dotyczących profilaktyki uzależnień: 

a) współorganizowano akcję profilaktyczną „Tydzień profilaktyki” – 

koszt 878,33 zł, 

b) zorganizowano dwa koncerty profilaktyczne dla młodzieży 

szkolnej, klasy VI – VIII – koszt 3000,00 zł, 

c) współfinansowano organizację pikników rodzinnych oraz Dni 

Dziecka w sołectwach i na osiedlach – łączny koszt 1950,30, 

d) współfinansowano wydarzenia związane z działalnością osób 

starszych (Dzień Seniora, Dzień Białej Laski, wyjazdy na Senioradę 

– koszt 2231,30 zł). 

5. Prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania                          

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 

1) Zorganizowano szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych – 

wzięło w nim udział 32 osoby – koszt 1352,94 zł; 

2) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadziła 

kontrole  punktów sprzedaży alkoholu – skontrolowano 6 placówek, 

nieprawidłowości nie stwierdzono. 
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Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                              

i Przeciwdziałania Narkomanii. 

1) Odbyte posiedzenia – 25, w tym 2 posiedzenia wyjazdowe – kontrola punktów 

sprzedaży alkoholu. 

2) Opiniowanie wniosków dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych – zaopiniowano 84 zezwolenia. 

3) Przeprowadzono kilkakrotnie rozmowy z 4 osobami nadużywającymi alkohol                           

i członkami ich rodzin. Osoby skierowane były przez OPS lub Zespół 

Interdyscyplinarny.  

4) Zakupiono na potrzeby Komisji laptop - koszt 4489,50 zł, oraz materiały biurowe 

– 430,10 zł i opłacono licencję programu do wydawania zezwoleń na sprzedaż 

alkoholu – 1050,00 zł. 

5) Na wynagrodzenie 6 członków Komisji wydatkowano kwotę – 17199,73 zł. 
 

6. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Janów 
Lubelski na lata 2016 - 2022 

W ramach „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych” w 2019 roku                     

odbyły się: 

1) piknik  rodzinny „Mama tata i ja”, w którym uczestniczyło blisko 400 osób; 

2) XIII Gala Wolontariatu podczas której doceniono wolontariuszy z działających 

Kół  i Klubów Wolontariatu  z terenu naszej  Gminy; 

3) Rozpoczęcie realizacji projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie 

Janów Lubelski”. Obecnie dla 24 osób. Projekt jest realizowany od 1.11.2019 do 

31.10.2021roku. 

Ponadto w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  pracownicy 

socjalni i asystenci rodziny  aktywnie uczestniczyli w szkoleniach i konferencjach                        

z zakresu polityki społecznej 

7. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2022 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2022. Głównym  celem  programu było  

zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali 

tego zjawiska w naszej gminie. Powyższy cel realizowany był poprzez działania Zespołu 

i Interdyscyplinarnego przy aktywnej i niezbędnej  współpracy służb wymienionych                 

w Programie.  W 2019 r odbyło się 29 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego, 38 

rodzin  zostało objętych procedurą Niebieskiej Karty,  101 osób zostało objętych pomocą 

ZI. Z  uwagi na ustanie przemocy w rodzinie 22 procedury Niebieskiej Karty zostało 

zakończonych. 
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8. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Janów Lubelski  na lata 
2017 – 2019 

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Janów Lubelski na lata 2017 – 2019”, 

który  miał na celu propagowanie i szerzenie większej świadomości społecznej na rzecz 

wspierania rodziny  i p/działaniu różnym nieprawidłowościom w rodzinach. W ramach 

programu w 2019r.  wsparciem asystentów  zostało objętych 18 rodzin.  Koszt 

zatrudnienia asystentów w 2019 wyniósł 31 635,00zł Program obejmował również 

wspieranie rodziny przeżywającej trudności w sprawowaniu opieki nad dziećmi i ich 

wychowaniu celem przywrócenia takim rodzinom zdolności do pełnienia funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych. 

W 2019 roku poniesiono koszt 29157,04 zł, który związany był z pobytem trojga dzieci  

w niezawodowych rodzinach zastępczych, dwojga w zawodowych rodzinach zastępczych 

oraz czworga  dzieci w spokrewnionych rodzinach zastępczych. 

Dodatkowym wsparciem w ramach ww. programu była aktywnie prowadzone 

poradnictwo    i praca socjalna na rzecz 430 rodzin. 

9. Gminny Program Działań Na Rzecz Osób Starszych na lata 2019 -2030 

„Janów Lubelski dla Seniorów”  

Głównym  celem  programu to profilaktyka i ochrona zdrowia, problemy osób 

starszych i niepełnosprawnych. OPS realizuje powyższy cel m.in. poprzez organizacje                                  

i zapewnienie opieki osobom starszym i niepełnosprawnym w formie usług 

opiekuńczych lub zapewnienia miejsc w domach pomocy społecznej. Ponadto dzięki 

środkom gminnym oraz zewnętrznym w budynku OPS  udało się zlikwidować  sporą 

część barier architektonicznych oraz podnieść jakość obsługi klienta w tym osób 

chorych , starszych i niepełnosprawnych ( szersze drzwi, antypoślizgowe posadzki, 

wideodomofon).  
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Część szósta: Działalność Urządu Miejski w Janowie Lubelskim   

 

1. Zatrudnienie pracowników  
 

Urząd Miejski w Janowie Lubelskim jest jednostką budżetową powołaną do 

wykonywania zadań publicznych o znaczeniu lokalnym. Realizuje zadania własne, 

wynikające z ustaw i uchwał Rady Miejskiej, zadania zlecone z zakresu administracji 

rządowej oraz przyjęte na podstawie porozumień zawartych z organami administracji 

rządowej lub jednostkami samorządu terytorialnego.  

W Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim, w 2019  łącznie było zatrudnionych                         

49 pracowników, z czego 28 to kobiety. Od 1 listopada 2019 roku zlikwidowano Straż 

Miejską. Wśród  zatrudnionych w Urzędzie Miejskim 4 osoby to osoby                                     

z niepełnosprawnościami. 

Ponadto w ramach Urzędu funkcjonowała grupa porządkowo-sprzątająca, gdzie 

było zatrudnionych 14 pracowników fizycznych w ramach robót publicznych.                    

W Urzędzie Miejskim w wymiarze 1/5 etatu było zatrudnionych także 9 osób, jako 

kierowcy  Ochotniczych Straży Pożarnych  z terenu Gminy Janów Lubelski. 

Ponadto w ramach organizowanych przez Urząd  Miejski robót publicznych 

zatrudnione były  4  osoby na stanowiskach  administracyjnych oraz 6 sześć osób 

odbywało staż.   
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2. Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego 

 

 

Zgodnie ze schematem organizacyjnym  w ramach  Urzędu Miejskiego, w 2019 roku, funkcjonowało 8  Referatów, w tym Urząd 

Stanu Cywilnego oraz 6 jednoosobowych stanowisk pracy podległych bezpośrednio Burmistrzowi. 
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3. Urząd  Stanu Cywilnego  

1. Sporządzono 318 aktów urodzenia (dzieci urodzone w szpitalu w Janowie Lubelskim). 

2. Wpisano 23 akty do Rejestru Stanu Cywilnego dzieci urodzonych za granicą. 

3. Sporządzono 122 akty małżeństwa, w tym:  

 śluby cywilne – 28, 

 transkrypcje aktów zagranicznych – 6, 

 śluby konkordatowe – 88, 

4. Sporządzono 339 aktów zgonu osób zmarłych w szpitalu i na terenie miasta i gminy 

Janów Lubelski w tym dokonano wpisu 6 aktów osób zmarłych za granicą. 

5. Wydano ogółem 114 zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjęto oświadczenia w tym: 

 65 - zaświadczeń o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa w formie 

wyznaniowej, 

 zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą, 

 zaświadczeń o stanie cywilnym, 

 pozostałe.  

6. Wydano 6 decyzji o zmianie imienia i nazwiska. 

7. Wydano 3 736 odpisów aktów stanu cywilnego. 

8. Wpisano do rejestru stanu cywilnego  2958 aktów z ksiąg  znajdujących się w archiwum.  

9. Rozpatrzono ok. 2 800 wniosków złożonych do Urzędu Stanu Cywilnego w Janowie 

Lubelskim. 

4. Informacja Publiczna 

W 2019r do Urzędu Miejskiego wpłynęło 51 wniosków o inf. publ, które dotyczyły m.in.: 

audytu wewnętrznego, Inspektora Ochrony danych i procedur ochrony danych osobowych, 

wysokości wynagrodzeń, usług weterynaryjnych w tym odławianie bezdomnych zwierząt,                

ws usuwania azbestu  i ochrony środowiska, podatku VAT, miejsc wychowania przedszkolnego, 

wykazu sołtysów, informatyzacji administracji publicznej, BIP, lokalizacji inwestycji celu 

publicznego, korzystania z usług telekomunikacyjnych, wysokości dotacji dla przedszkoli,                     

w zakresie strategii rozwoju i planowania przestrzennego, informatyzacji zamówień 

publicznych,przydomowych oczyszczalni ścieków, płatności bezgotówkowych w Urzędzie, 

decyzji środowiskowych. 

5. Postępowanie administracyjne 

Jedną z podstawowych działalności Urzędu Miejskiego jest prowadzenie wszelkiego 

rodzaju postepowań administracyjnych, w ramach których wydano łącznie w 2019 roku  

10 294 decyzji. Poniżej zestawienie wydanych decyzji w podziale na referaty. 
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Zestawienie decyzji administracyjnych wydanych w Urzędzie Miejskim w 2019 roku 

Lp. 

Nazwa komórki 

organizacyjnej 

(departamentu, 

wydziału itp.) 

Liczba decyzji 

wydanych w 2019 

roku 

Liczba uchylonych decyzji 

ostatecznych, przez organ 

wyższego rzędu 

1. 
Referat organizacyjno - 

administracyjny 
118 0 

2. 
Referat spraw 

obywatelskich 
109 0 

3. 
Referat architektury 

 i nieruchomości  
26 0 

4. 

Referat ochrony 

środowiska 

 i logistyki  

235 0 

5. 
Referat budżetowo- 

podatkowy 
9800 0 

6. Urząd Stanu Cywilnego 6 0 

Razem 10 294 0 

 

W obsłudze mieszkańców Urząd stawia na nowe technologie. W 2019 roku, za 

pośrednictwem skrzynki pocztowej, platformy elektronicznej – ePUAP, na 5847 złożone 

wnioski, pisma, informacje w tradycyjnej formie papierowej, za pośrednictwem ePUAP-u 

złożono 606,  co stanowi 10,36 %. Urząd na 9120 przygotowanych w formie papierowej 

odpowiedzi, wyjasnień, decyzji, 606 było przekazanych w formie elektronicznej, czyli 6,64 %.  

6. Gospodarka mieszkaniowa i komunalna  

Na dzień 1 stycznia 2019 r. łącznie w zasobie Gminy Janów Lubelski, znajdowały się 42 

mieszkania, a na dzień 31 grudnia 2019 r., 52 mieszkania. Zwiększenie się liczby mieszkań 

związane było z tym, że 21.11.2019 r. oddano do użytku 10 mieszkań socjalnych w budynku 

przy ul. Beliny-Prażmowskiego 7, w tym jedno mieszkanie zostało przekazane do dyspozycji 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, jako mieszkanie chronione. Przeciętna 

powierzchnia użytkowa mieszkania w gminnym zasobie mieszkaniowym wynosi około 

35,17m2. 

 Na dzień 1 stycznia 2019r. zaległości w opłatach za mieszkania będące                            

w gminnym zasobie mieszkaniowym  wynosiły łącznie 185 797,39 zł, na dzień  

31 grudnia 2019 r. wzrosły do kwoty 203 489,42 zł.   

Na początku 2019 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania:  

 przy ul. Ogrodowa 8 – w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o powierzchni 47,30 m2               

o liczbie izb 3;  
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 przy ul. Ogrodowa 10 – w budynku znajdują się 4 mieszkania, o powierzchni 31,71m2,  

33,36m2 , 52,59m2, 32,69m2, łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to  

150,35 m2, o przeciętnej liczbie izb 3;  

 przy ul. Ogrodowa 12 – w budynku znajdują się 2  mieszkania, o powierzchni 40,17m2, 

43,40m2, łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 83,57m2, o przeciętnej 

liczbie izb 2;  

 przy ul. Ogrodowa 14 – w budynku znajduje się 1  mieszkanie, o powierzchni 33,01m2,             

o liczbie izb 2;  

 przy ul. 8 Września 2 – w budynku znajduje się 6 mieszkań, o powierzchni 25,50m2 , 

32,19m2, 50,10m2, 32,11m2, 50,32m2, 61,19m2, łączna powierzchnia mieszkań w tym 

budynku to 251,40, o przeciętnej liczbie izb 3;  

 przy ul. 8 Września 3– w budynku znajdują się 3  mieszkania, o powierzchni 55,39m2 

40,50m2, 49,73m2, łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 145,62m2,                        

o przeciętnej liczbie izb 3;  

 przy ul. 8 Września 6 – w budynku znajdują się 2  mieszkania, o powierzchni 35,32m2                 

i 35,32m2, łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 70,64m2, o przeciętnej 

liczbie izb 3;  

 przy ul. Szkolna 2 – w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o powierzchni 56,68m2,  

o przeciętnej liczbie izb 3; 

 przy ul. Jana Pawła II 7 – w budynku znajdują się 3 mieszkania, o powierzchni 49,06 m2, 

39,82 m2, 49,06 m2, łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 137,94m2,  

o przeciętnej liczbie izb 3;  

 przy ul. Wiejska 30 – w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o powierzchni 64,21m2,  

o liczbie izb 3, 

 przy ul. Wiejska 34 – w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o powierzchni 63,12m2, 

o liczbie izb 3;  

 przy ul. Wiejska 36 – w budynku znajdują się 2 mieszkania, o powierzchni 50,82m2, 

51,72m2, łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 102,54m2, o przeciętnej 

liczbie izb 3;  

 przy ul. Wiejska 30 – w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o powierzchni 51,90m2, 

o liczbie izb 3; 

 przy ul. 3 Maja 13 – w budynku znajduje się 15 mieszkań, o powierzchni 12m2, 36m2, 

48m2, 24m2, łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 240m2, o przeciętnej 

liczbie izb 1; 

 przy ul. Beliny-Prażmowskiego 7 – w budynku znajduje się 10 mieszkań, o powierzchni 

40,42 m2, 41,36 m2, 33,35 m2, 34,48 m2, 46,23 m2, 46,65 m2, 33,22 m2, 22,76 m2,                 

56,63 m2, 26,77 m2, łączna powierzchnia mieszkań w trym budynku to 381,87 m2,  

o przeciętnej liczbie izb 2. 
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W 2019 r. dokonano remontu 4 mieszkań, znajdujących się przy ulicach ul. Ogrodowej,               

8 Września 6, Szkolna 2, 3 Maja 13. Przedmiotem remontów było poprawa warunków 

mieszkaniowych, w tym:  

 remonty dachów zostały przeprowadzone na 2 budynkach, 

 wykonano ocieplenie 1 budynku, 

 wykonano naprawę instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w 1 mieszkaniu, 

 wykonano remont 1 mieszkania socjalnego. 

Dodatki mieszkaniowe 

W 2019 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 91 320,29 zł, których 

beneficjentami było 480 osób. Podstawą ich przyznania była sytuacja materialna. Kwota 

najniższego dodatku wynosiła 26,97 zł, zaś kwota najwyższego dodatku – 396,69 zł.  

7. Ochrona środowiska  

Na dzień 1 stycznia 2019 r. na 1 mieszkańca  gminy przypadało 100 kg selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych oraz 230 kg zmieszanych odpadów komunalnych, zaś na koniec roku 

dane te przedstawiały się następująco: na 1 mieszkańca gminy przypadało 89 kg selektywnie 

zebranych odpadów komunalnych oraz 230 kg zmieszanych odpadów komunalnych.  

Zmiana proporcji wynikała z tego, że wprowadzono ograniczenie ilości odbioru odpadów 

biodegradowalnych i zmniejszono częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych. 

Jednak koszt odbioru odpadów komunalnych co roku wzrasta. Poniższa tabela przedstawia 

jakie środki finansowe dopłacała gmina do systemu w latach 2015 -2019. 

Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gmine Janów 

Lubelski 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 

Koszty obsługi sys-temu 
gospodarowania 
odpadami /umowa  
z przedsiębiorcą 
odbierającym odpady 
komunalne/ 

1 186 438 1 648 900 1 718 602 2 087 437 2 227 905 

Koszty pozostałe m.in. 
edukacji ekologicznej 
i obsługi administra-
cynej 

30 792 72 378 74 736 77 520 
 

    78 000 

Koszty razem 1 217 230 1 721 278 1 793 338 2 164 957 2 305 905 

Wpływy z opłat 1 118 104 1 327 156 1 549 721 1 631 617 2 138 198 

Dopłata gminy 99 126 394 122 243 617 533 340 167 707 
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W celu polepszenia warunków środowiskowych, w których żyją mieszkańcy podjęto 

następujące działania: 

 wykonano nasadzenia 100 drzew przy ul. Bialskiej – 44 280,00 zł; 

 prowadzono edukację ekologiczna w zakresie prawidłowego gospodarowania 

odpadami; 

 prowadzono konkursy ekologiczne, których celem było propagowanie działań 

proekologicznych w zakresie segregacji odpadów;             

 utrzymywano czystość na terenach komunalnych administrowanych przez Urząd 

Miejski, w tym, w parkach miejskich i na terenach zielonych – 230 160,00 zł; 

 utrzymywano czystość i porządek na terenach zielonych ogólnodostępnych nad 

zalewem – 187 994,57 zł; 

 wykonywano koszenie terenów zielonych -  84 029,96 zł; 

 wykonano nasadzenia kwiatowe – 103 646,00 zł;  

 wykonano zamiatanie mechaniczne jezdni - 39 000 zł; 

 wykonano zamiatanie pozimowe-  29 401,92 zł; 

 monitorowano stan powietrza na terenie miasta w 6 punktach;  

 wykonano siłownię zewnętrzną z elementami placu zabaw (O. S. A.) przy ul. Gen. 

Bema – 95 940,00 zł, dofinansowanie 50 % z Ministerstwa Sportu i Turystyki; 

 zakupiono i wymieniono wiaty przystankowe na tymczasowym miejscu obsługi 

pasażerów w Rynku - 19 278,00 zł. 

Oświetlenie drogowe 

Na koniec 2019 r. na terenie gminy znajdowało się 1973 opraw oświetleniowych (1524 

oprawy sodowe, 178 oprawy rtęciowe i 271 oprawy LED). Wybudowano oświetlenie placu 

zabaw przy ul. Piaskowej o wartości około 11 000,00 zł. 

8. Gospodarka przestrzenna 

W 2019 roku do Referatu Architektury i Nieruchomości wpłynęło ok. 617 różnego rodzaju 

pism do rozpatrzenia (tj. wniosków, zawiadomień, uzgodnień, postanowień, decyzji).   

W związku z powyższym wydano 540 dokumentów, m.in. w sprawach:  

 EMUiA (Ewidencji miejscowości ulic i adresów) 

- wydano 30 zawiadomień o ustaleniu nr budynku,  

- wydano 6 informacji dotyczących nazewnictwa miejscowości i ulic na terenie miasta  

i gminy; 

 MPZP - 70 zaświadczeń, 138 informacji, 11 opinii, o przeznaczeniu nieruchomości  

w uchwalonych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz inne  

z zakresu planowania przestrzennego; 

 MPZP – 140 wypisów i wyrysów z uchwalonych (od 2004 r. do 2018 r.) miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego (w roku 2018 wydano 111); 
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- wypisy i wyrysy z planów wydano między innymi dla takich inwestycji jak: Centrum 

Logistyczne, lądowisko na terenie Szpitala Powiatowego, oświetlenie LED na terenie 

całego miasta i gminy;   

 Decyzje ULI – wydano 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

która dotyczyła budowy sieci elektroenergetycznej średniego napięcia w rejonie  

ul. Słowackiego, w ramach przedsięwzięcia przebudowy i budowy doziemnej linii 

kablowej;  

 Decyzje WZ - 5 decyzji o warunkach zabudowy dotyczących zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej w rejonie planistycznym „Południe - Ogrody”; 

Wydane wypisy i wyrysy z planów oraz decyzje WZ 

 

Wydane wypisy i wyrysy z planów oraz decyzje WZ dotyczyły następujących 

rodzajów inwestycji:  

 Z tytułu wydanych wypisów i wyrysów oraz innych dokumentów pobrano opłatę 

skarbową na kwotę ok. 8,5 tys. zł; 

 Z prowadzonych w Referacie Architektury i Nieruchomości ewidencji dokumentów 

wydanych przez inne instytucje wynika, że  w 2019 roku dla obszaru gminy wydano 79 

pozwoleń na budowę (77 w roku 2018), natomiast 57 budynków oddano  

do użytkowania (40 w roku 2018); 
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Zawiadomienia lub decyzje o oddaniu budynków do użytkowania dotyczyły 

następujących rodzajów inwestycji: 

 
 

Inne działania zrealizowane w obszarze planowania przestrzennego to: 

 Droga ekspresowa S19 – analiza, opiniowanie i składanie uwag i zastrzeżeń  

do projektowanych i realizowanych elementów drogi, udzielanie wyjaśnień 

właścicielom działek objętych inwestycją; 

 Korekta drogi DK74 - analiza i opiniowanie poszczególnych elementów 

projektowanych wariantów drogi; 

 Przeanalizowano i zaopiniowano 15 projektów na Naradach Koordynacyjnych Zespołu 

Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP w Starostwie Powiatowym). 

9. Gospodarka gruntami 

W zakresie gospodarki gruntami w 2019 roku wszczęto i przeprowadzono łącznie 599 

postępowań w oparciu o procedury formalno-prawne. Do głównych czynności należy zaliczyć: 

 Przekazywanie nieruchomości gminnych do korzystania w formie dzierżawy, najmu, 

użyczenia - przeprowadzono 88 postępowań, z czego Gmina zawarła 39 umów cywilno-

prawnych. 

 Przejmowanie nieruchomości na rzecz Gminy - przeprowadzono 18 postępowań 

dotyczących komunalizacji, zakupu i przejmowania nieruchomości gruntowych. 

 Sprzedaż nieruchomości gminnych - wszczęto 20 postępowań. 

 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - wydano 523 

zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego  

w prawo własności oraz informacje o opłacie jednorazowej. 

 Rozgraniczenia oraz postępowania w sprawie wznowienia i wyznaczenia punktów 

granicznych nieruchomości - przeprowadzono 41 postępowań, w tym wydano  

3 postanowienia i 1 decyzję rozgraniczającą nieruchomość. 

 Podział nieruchomości – w 21 postępowaniach wydano 24 postanowień i 19 decyzji 

podziałowych. 

 W pozostałych sprawach dotyczących ewidencji nieruchomości, trwałego zarządu, opłat 

z tytułu użytkowania wieczystego, sprzedaży lokali mieszkalnych, przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, oddania 
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nieruchomości w użytkowanie wieczyste i innych z zakresu gospodarki gruntami – 

wszczęto łącznie 32 postępowania,  w tym wydano 18 zaświadczeń o ostateczności 

aktów własności ziemi. 

Przygotowano i przeprowadzono 8 postępowań przetargowych na sprzedaż 

nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Janów Lubelski przeznaczonych 

między innymi pod zabudowę przemysłową, usługową, mieszkaniową.  

Przeprowadzone przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż, a także sprzedaże w trybie 

bezprzetargowym nieruchomości pozwoliły uzyskać ogółem kwotę 431 131,00 zł. (netto), 

w tym: 

 nieruchomości o ogólnej pow. 0,4088 ha, położone w m. Borownica (janowska strefa 

ekonomiczna), sprzedano w trybie przetargowym, za kwotę 343 400,00  zł; 

 nieruchomości położone w Janowie Lubelskim przy ul. Różanej i ul. Beliny – 

Prażmowskiego (przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową) oraz grunt „nad 

Zalewem” (przeznaczony na realizację i utrzymanie usług turystyki i wypoczynku),   

o pow. ogólnej  0,2634 ha, sprzedano za kwotę 87 731,00 zł. 

Wszczęto postępowanie w sprawie scalenia i podziału na działki budowlane 

nieruchomości położonych w Janowie Lubelskim przy ul. Wierzbowej.  

Ponadto prowadzono ewidencję nieruchomości gminnych, prowadzono analizę aktów 

notarialnych dotyczących zbycia nieruchomości, w związku z możliwością powstania skutku 

finansowego z uchwalonych planów miejscowych i naliczenia opłaty planistycznej lub 

odszkodowania. 

Sprawy administracyjne w Referacie Architektury i Nieruchomości w 2019 r.:  

 przeciętny czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu (WZiZT):  

 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 3 miesiące, 

 decyzja o warunkach zabudowy - 4 miesiące;  

 decyzje o WZiZT oraz decyzje z zakresu podziałów i rozgraniczeń nie były zaskarżane  

do samorządowego kolegium odwoławczego; 

 Wojewoda nie stwierdził nieważności zarządzeń i uchwał, w sprawach prowadzonych 

przez Referat Architektury i Nieruchomości; 

 nie składano skarg na akty wydane przez Referat Architektury i Nieruchomości; 

 wobec organów gminy w 2019 r. nie toczyły się sprawy dotyczące Referatu Architektury 

i Nieruchomości związane ze stwierdzeniem bezczynności organów lub 

uwzględniających skargi na akty wydawane przez organy gminy; 

10. Gminna Ewidencja Zabytków Janowa Lubelskiego 

Burmistrz prowadzi Gminną Ewidencję Zabytków Janowa Lubelskiego, która zawiera 

zabytki rejestrowe, zabytki objęte wojewódzką i gminną ewidencją, w tym parki, układy 

urbanistyczne i stanowiska archeologiczne. GEZ obejmuje 66 kart adresowych zabytków                  
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i jest udostępniona również w BIP w zakładce „planowanie przestrzenne”. W roku 2019 

dokonano aktualizacji jednej karty adresowej. 

W roku 2019 dokonano rozliczenia dotacji celowej udzielonej przez Radę Miejską  

w roku 2018 na prace remontowe przy zabytkowym kościele pw. Św. Wojciecha  

w Momotach Górnych. 

11. Ewidencja działalności gospodarczej 

 w 2019 r. zarejestrowano w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej (CEIDG)* nowych przedsiębiorców osób fizycznych – 66; 

 wykreśliło działalność gospodarczą – 46 przedsiębiorców; 

 zawiesiło działalność gospodarczą – 89 przedsiębiorców; 

 wznowiło działalność gospodarczą – 46; 

 innych zmian we wpisach dokonało 323 przedsiębiorców; 

 ilość podmiotów, które mają główne miejsce wykonywania działalności na terenie 

gminy – 990. 

Pod względem rodzaju wykonywanej działalności na terenie gminy dominuje: branża 

remontowo-budowlana, transport, handel, branża motoryzacyjna, usługi fryzjerskie                                 

i kosmetyczne, działalność wspomagająca usługi finansowe, praktyka lekarska specjalistyczna, 

usługi gastronomiczne, catering, usługi w zakresie technologii informatycznych                                       

i komputerowych, specjalistyczne projektowanie, zagospodarowanie terenów zieleni, 

sprzątanie. 

12. Ewidencja ludności 

W 2019 roku do Urzędu Miejskiego, złożono 1771 wniosków o wydanie dowodu osobistego, 

a w tym okresie wydano 1207 nowych dowodów osobistych.  

13. Świadczenia na rzecz rodziny  

 Na początku 2019 r. świadczenie wychowawcze (tzw. 500+) przyznane i wypłacone 

zostało dla 1532 dzieci, a na koniec roku  2019r. uprawnionych do świadczenia było już 

2490 dzieci (od 1 lipca 2019r. zniesienie kryterium dochodowego). Na początku 2019 r. 

ze świadczeń wychowawczych korzystało 995 rodzin, a na koniec 2019 r.  

uprawnione były 1504 rodziny. 

 W 2019 roku świadczenie 300+ przyznano dla 1795 dzieci.  Ze świadczenia dobry start 

skorzystało 1248 rodzin. 

14. Działania promocyjne Gminy Janów Lubelski  

W 2019 r. prowadzone były działania mające na celu promocję Gminy Janów Lubelski, zarówno 

pod kątem walorów turystycznych, jak i inwestycyjnych. 
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Podjęte działania promocyjne: 

1. Opracowanie i wydanie 2 wydawnictw promocyjnych: informator turystyczny  

i mapa atrakcji turystycznych. 

2. Reklama oferty turystycznej Gminy Janów Lubelski w wydawnictwie Quand „Zamość  

i Roztocze” (dystrybucja na wszystkich targach turystycznych krajowych  

i w punktach informacji turystycznej) oraz w informatorze Lokalnej Organizacji 

Turystycznej „Zamość i Roztocze”. 

3.  Reklamy imprez promocyjnych, głównie w mediach lubelskich i podkarpackich, 

poprzez Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną i Lokalną Organizację 

Turystyczną „Zamość i Roztocze”. 

4. Organizacja imprez: Festiwal Kaszy „Gryczaki”, Janów Lubelski Mazovia MTB 

Marathon (kiermasz produktów regionalnych i namiot kreatywny dla dzieci), 

Ogólnopolskie Spotkania Garncarskie (stoiska z informatorami i materiałami 

promocyjnymi gminy), Wigilia na Rynku. 

Zorganizowano konkursy:  

1. „Antek Roku” – coroczny konkurs mający na celu uhonorowanie osób i instytucji 

przyczyniających się do rozwoju i promocji Gminy; 

2. „Z Paszportem Turystycznym po Ziemi Janowskiej” – konkurs w wersji papierowej  

i mobilnej, na telefony komórkowe; 

We współpracy z Powiatem Janowskim wydano książkę Zenona Baranowskiego 

„Janowskie drogi do niepodległości”. 

We współpracy z Muzeum Regionalnym, Janowski Ośrodkiem Kultury oraz innymi 

instytucjami z terenu Gminy Janów Lubelski zorganizowano wizytę delegacji z Izraela. Celem 

wizyty był udział delegacji w uroczystości odsłonięcia tablicy pomordowanych w czasie  

II wojny światowej Janowiaków wyznania mojżeszowego. 

Prowadzono działalność informacyjną, w ramach której: 

 ukazało się 6 wydań Gazety Janowskiej; 

 prowadzono stronę internetową Janowa Lubelskiego - 1431 aktualności, 795 326 

wejść na stronę; 

 prowadzono Facebooka gminy Janów Lubelski - 1736 aktualności; 

 udostępniano informacje na ekranie LED w centrum miasta. 

Praca z przedsiębiorcami: 

 zorganizowano spotkanie informacyjne dot. możliwości pozyskania funduszy 

unijnych - środków, pożyczek dla przedsiębiorców oraz osób planujących założyć 

działalność (udział ok. 90 osób);  

 zorganizowano Konferencję dla Przedsiębiorców – coroczne spotkanie, które w tym 

roku dotyczyło pozyskania dotacji, pożyczek na rozwój firmy oraz promocji firmy  

w Internecie;  
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 zorganizowano spotkanie dla przedsiębiorców z branży turystycznej; 

 zorganizowano spotkanie dot. projektów sieciowych dla MŚP oraz sprzedaży 

produktów rolnych, rękodzieła i usług branży turystycznej. 

Obsługa inwestora: 

 założono 20 kart w bazie obsługi inwestora (centrum dystrybucyjne, branża metalowa, 

fotowoltaika, transportowa, betoniarska, budowlana, turystyczna, metalowa, 

deweloperska, meblowa, logistyczna, drzewna, rolno-spożywcza); 

 organizowano spotkania i przygotowywano informacje na potrzeby firm 

zainteresowanych inwestowaniem na terenie Gminy Janów Lubelski; 

Obsługa informatyczna: 

 Prowadzono obsługę informatyczną Urzędu Miejskiego i jednostek; 

 Rozbudowano system do obsługi sesji Rady Miejskiej – eSesja; 

 Prowadzono obsługę transmisji internetowej obrad sesji Rady Miejskiej; 

 Prowadzono obsługę systemów zewnętrznych (ePUAP, pl.ID (m.in. eDowody)); 

 Utrzymywano ciągłość działania, naprawa i konserwacja internetowej sieci miejskiej; 

 Opracowano regulamin emisji reklam na ekranie LED w centrum miasta, prowadzono 

bieżącą obsługę i prace konserwacyjne; 

 Opracowano koncepcję i specyfikację zakresu prac oraz wstępne wyceny modernizacji 

strony miejskiej; 

 Rozbudowano monitoring wizyjny na stadionie miejskim 

 Na budynku socjalnym przy targowisku zamontowano kamery monitorujące teren 

targowiska; 

 Stworzono wydzieloną sieć WiFi na terenie urzędu, przeznaczoną dla mieszkańców; 

 Przeprowadzono audyt RODO i KRI (bezpieczeństwo) - wybrano wykonawcę w ramach 

rozeznania cenowego, dostosowano system teleinformatyczny do zaleceń; 

 Przeprowadzono obsługę informatyczną wyborów parlamentarnych; 
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Część siódma : Działalność samorządowych jednostek organizacyjnych oraz spółek 

gminnych. 

EDUKACJA 

Gmina Janów Lubelski w roku 2019 była organem prowadzącym 2 publicznych 

przedszkoli, 4 szkół podstawowych. Na terenie gminy funkcjonuje również  niepubliczne 

przedszkole oraz 2 niepubliczne punkty przedszkolne. Sieć publicznych szkół podstawowych  

w Gminie Janów Lubelski zabezpiecza w pełni aktualne potrzeby mieszkańców gminy, a sieć 

publicznych przedszkoli uzupełnionych niepublicznym przedszkolem oraz punktami 

przedszkolnymi zapewniają pobyt wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym. 

Wydatki na oświatę stanowią 35,4 % wydatków bieżących budżetu Gminy Janów Lubelski. 

Ogólnie poniesione wydatki  na jednostki oświatowe w 2019 roku wyniosły 20 641 728,18 zł.   

Dochody na edukację w 2019 roku wyniosły – 11 624 287,90 zł, w tym: subwencja 

oświatowa – 10 776 814 zł, dotacja przedszkolna - 552 782 zł, programy rządowe: wyprawka 

szkolna – 2 026,16 zł, dotacja podręcznikowa – 94 967,24 zł, odpłatność rodziców  

w przedszkolach – 127 698,50 zł, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomani – 70 000 zł. 

Dopłata do edukacji ze środków Gminy Janów Lubelski w 2019 roku wyniosła – 

9 017 440,28 zł, co stanowi 44 % wydatków Gminy na oświatę. 
 

Szkoły w Gminie Janów Lubelski 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Zamoyskiego  

w Janowie Lubelskim 

Wydatki ogółem na szkołę w 2019 r. wyniosły – 12 070 496,32 zł. Średni wydatek  

w przeliczeniu na jednego ucznia/wychowanka wyniósł – 9891,17 zł. We wrześniu 2019 r. 

naukę rozpoczęło – 1011 uczniów (w tym chłopców – 521, dziewcząt – 490), wychowanków 

klas „0” – 107. Ogółem liczba oddziałów w szkole wynosi 47 (w tym oddziałów „O” – 5, 

integracyjnych– 1). Z nauczania indywidualnego korzystało – 2 uczniów. Do jednej klasy 

(oddziału) średnio uczęszcza 24 uczniów.  

Liczba zatrudnionych nauczycieli na 1 września 2019 r. wynosiła – 116 (w przeliczeniu  

na pełne etaty wyniosła 113,5 w tym: dyplomowanych 99, mianowanych 13, kontraktowych 

4). Liczba zatrudnionej administracji i obsługi w szkole wyniosła 45 osób. Średnio na oddział 

przypadało 2,41 pełnego etatu nauczycielskiego.  

W roku 2018/2019 egzamin gimnazjalny zdawało ogółem 150 uczniów. Średni wynik  

z egzaminu gimnazjalnego wyniósł  z języka polskiego 62,8%,  historii i wiedzy  

o społeczeństwie 60,2%, matematyki 39,5%, z przedmiotów przyrodniczych 48,3%,  języka 

angielskiego 67,6%, języka francuskiego 90%, języka niemieckiego 41,7% - (5 i 6 stanin). 

Wszyscy uczniowie gimnazjum ukończyli szkołę. Egzamin ósmoklasisty zdawało 130 uczniów. 

Średni wynik z egzaminu ósmoklasisty wyniósł z języka polskiego 68 %,  z matematyki 45%,  

z języka angielskiego 62% (ze wszystkich części uczniowie uplasowali się  w staninie 6 – ocena 
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powyżej średniej). Od września 2019 r. uczniowie klas I – VI, w ramach lekcji wychowania 

fizycznego, uczestniczyli w zajęciach na krytej pływalni „Otylia”. Z obiadów korzystało 650 

uczniów oraz 55 nauczycieli (cena dla ucznia wynosiła 3 zł, dla personelu 6 zł). 

Wychowankowie klas „0” - 107 korzystali z pełnego posiłku (śniadanie, obiad, podwieczorek). 

W szkole języka angielskiego uczyło się 1011 uczniów, dodatkowo drugiego języka 

nowożytnego uczyło się odpowiednio: języka francuskiego 59 uczniów, języka niemieckiego 

163.  

Szkoła jest organizatorem corocznego powiatowego „Andrzejkowego Turnieju 

Szachowego”. Do najważniejszych przedsięwzięć, które mogli obejrzeć mieszkańcy naszego 

miasta należą: przedstawienie teatralne „Bajka o tolerancji i przyjaźni” z okazji Powiatowego 

Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną wystawiona przez klasę II d 22 maja 

2019 r., Koncert Charytatywny „Serce dla Oli” przygotowany przez rodziców, uczniów  

i nauczycieli 30 maja 2019r. we współpracy z Fundacją Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, którego 

celem była zbiórka funduszy na leczenie i rehabilitację uczennicy szkoły.   

Uczniowie szkoły to stypendyści licznych programów w tym: 2 stypendystów programu 

„Lubelskie wspiera uzdolnionych 2018-2019” w zakresie przedmiotów przyrodniczych,  

matematycznych, informatycznych lub języków obcych, 1 stypendystka Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego „Stypendium dla osób zajmujących się 

twórczością artystyczną”, 1 stypendysta Funduszu Stypendialnego im. Marii i Lecha 

Kaczyńskich. 

Osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego 

Kuratora Oświaty: 4 laureatów, 7 finalistów. Poza tym uczniowie zdobyli: 1 miejsce  

w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Francji „Poznajemy Francję” organizowanym przez UMCS 

w Lublinie, 1 miejsce w IV Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Religijnej „Zaśpiewajmy Panu”, 

3 miejsce w VII Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Krąg”, tytuł finalisty w IX 

Ogólnopolskim Pijarskim Konkursie Gramatycznym im. Onufrego Kopczyńskiego w Warszawie, 

wyróżnienie w V Ogólnopolskim Konkursie Literacko – Plastycznym „Lubelszczyzna  

w legendach”, tytuł laureata i 8 wyróżnień w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego 

„Panda”, tytuł laureata w XVI Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Europejskiej w Lublinie,  

2 tytuły laureata I stopnia z wyróżnieniem w Olimpiadzie Wiedzy Archimedes Plus. Lingua 

Plus , 12 wyróżnień w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”, 4 miejsce  

w Mistrzostwach Polski Szkół Podstawowych w Drużynowych Biegach Przełajowych,  

1 miejsce w Mistrzostwach woj. Podkarpackiego Dzieci Starszych w lekkiej atletyce w biegu  

na 3000 m. W podsumowaniu współzawodnictwa sportowego szkół woj. lubelskiego za rok 

szkolny 2018/2019 szkoła zdobyła V miejsce – igrzyska dzieci, IV miejsce - igrzyska młodzieży. 

Potrzeby szkoły: remont ogrodzenia, schodów wejściowych, szatni, modernizacja monitoringu. 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Białej Drugiej 

Wydatki ogółem na szkołę w 2019 r. wyniosły- 1 725 950,00 zł. Średni wydatek  

w przeliczeniu na jednego ucznia/wychowanka wyniósł -14 627 zł. Naukę rozpoczęło  

we wrześniu 2019 r. – 113 uczniów (w tym chłopców – 60, dziewczęta – 53), wychowanków 
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klasy „0” – 20). Ogólna liczba oddziałów w szkole wynosi – 9 (w tym „0” – 1). Do jednej klasy 

(oddziału) średnio uczęszczało 12-13 uczniów.  

Liczba zatrudnionych nauczycieli na 1 września 2019 r. wynosiła – 25, w tym 2 przebywa  

na urlopie macierzyńskim i wychowawczym (w przeliczeniu na pełne etaty wyniosła 17,64,  

w tym dyplomowanych 18, mianowanych 4, kontraktowych 1, stażystów 2. W ciągu 2019 r.  

zatrudniono 4 nauczycieli na zastępstwo (polonista na 21/21 etatu, 3 anglistów na 9/18, 9/18 

i 7/19). Liczba zatrudnionej obsługi w szkole wynosiła  6 osób, w tym 4 na czas nieokreślony 

(sekretarka, woźny, 2 sprzątaczki) i 2 osoby z PUP w Janowie Lubelskim (stażyści). Średnio  

na oddział przypadało - 1,96 pełnego etatu nauczycielskiego.  

W roku szkolnym 2018/19 wszyscy uczniowie uzyskali promocje do kolejnych klas.  

Egzaminy gimnazjalne zdawało ogółem 11 uczniów. Średni wynik z egzaminu gimnazjalnego  

z języka polskiego wyniósł 68,8 %, (7 stanin - wysoki), z historii i wiedzy o społeczeństwie 

59,4 %, (6 stanin – wyżej średni), z matematyki 44,2 %, (6 stanin - wyżej średni),  

z przedmiotów przyrodniczych 49,4 %, (5 stanin - średni), z języka angielskiego 58,9 %,  

(4 stanin – niżej średni).  

Egzaminy ósmoklasisty zdawało 12 uczniów. Średni wynik z egzaminu z języka polskiego 

wyniósł 60,7 %, (4 stanin - niżej średni), z matematyki 33,9 % (3 stanin - niski), z języka 

angielskiego 55,8 % (5 stanin - średni). 

Prawie wszyscy uczniowie korzystali z basenu, z obiadów korzystało średnio 80 uczniów,  

w tym 25 opłacanych przez OPS, personelu szkoły – 1 (cena obiadu dla ucznia wynosiła  

2,70 zł., od września 3,00 zł., dla personelu 6,20 zł., od września 7 zł). Języka angielskiego 

uczyło się 113 uczniów, dodatkowo drugiego języka rosyjskiego uczyło się 23 uczniów. 

Szkoła reprezentowała Nadleśnictwo Janów Lubelski w turnieju finałowym  strategicznej 

gry planszowej „Żywioły lasu” w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych  

w Warszawie. Z 248 drużyn z całej Polski szkoła zajęła 7 miejsce, gdzie 8 drużyn wchodziło  

do finału. To była wspaniała promocja gminy i nadleśnictwa. 

Największą potrzebą szkoły jest sala gimnastyczna oraz budynek gospodarczy. 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa  w Momotach Górnych 

Wydatki ogółem na szkołę w 2019 r. wyniosły 1 234 186,34 zł. Średni wydatek                               

w przeliczeniu  na jednego ucznia/wychowanka wyniósł -16 646,90zł. 

  Naukę rozpoczęło we wrześniu 2019 r. 53 uczniów (w tym chłopców – 39, dziewczęta – 

41), wychowanków klasy „0” – 17). Ogólna liczba oddziałów w szkole wynosi – 7 (w tym  „ 0” – 

1). Do jednej klasy (oddziału) średnio uczęszczało 11 uczniów.  

Liczba zatrudnionych nauczycieli na 1 września 2019 r. wynosiła 20 (w przeliczeniu na 

pełne etaty wyniosła 12,37 ), w tym dyplomowanych 10, mianowanych 5, kontraktowych 2, 

stażystów 1, bez stopnia awansu 2. W ciągu 2019 r., 1 nauczyciel przeszedł na rentę, 

zatrudniono 1 nauczyciela. Liczba zatrudnionej obsługi w szkole wynosiła  3,5 etatu.  Średnio 

na oddział przypadało 1,9 pełnego etatu nauczycielskiego.  

W roku szkolnym 2018/19 wszyscy uczniowie uzyskali promocje do kolejnych klas.   

W czerwcu 2019 roku szkołę ukończyło 11 uczniów (4 uczennice ukończyły szkołę  

z wyróżnieniem). Wszyscy uczniowie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty. Wyniki egzaminu: 
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język polski – 68%, język angielski – 33%, matematyka – 39%. 

Prawie wszyscy uczniowie korzystali z basenu, z obiadów korzystało 60 uczniów   

i 1 pracownik szkoły (cena obiadu dla ucznia wynosiła 2,70 zł., dla personelu 6,20 zł.).  

W 2019 roku było 32 uczniów dojeżdżających do szkoły.  W 2019 roku 91 uczniów uczyło 

się języka angielskiego, zaś 26 drugiego języka obcego - języka niemieckiego.  

Sukcesy uczniów:  Ogólnopolska  Olimpiada  Przedmiotowa - 5 laureatów. 

Potrzebą szkoły  jest sala lekcyjna. Zagrożenia dla szkoły- mała liczba dzieci. 

4. Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Ignacego Łukasiewicza w Łążku Ordynackim 

Wydatki ogółem  na szkołę w 2019 r. wyniosły 576 978,38 zł. (w tym Oddział 

Przedszkolny - 55 974,32 zł).  Naukę rozpoczęło we wrześniu 2019 r. 27 uczniów (w tym 

nauczanie domowe -15, wychowanków  klasy „0” – 1 i poniżej  „0” – 3). Ogólna liczba 

oddziałów w szkole wynosi 4 (w tym „ 0” – 1). Do jednej klasy /oddziału średnio uczęszczało 4 

uczniów.  

Liczba zatrudnionych nauczycieli na 1 września 2019 r. wynosiła 10 (w przeliczeniu na 

pełne etaty wyniosła 4) w tym nauczycieli dyplomowanych - 3, mianowanych - 4, 

kontraktowych - 2, stażystów -1.  Liczba zatrudnionej obsługi w szkole wynosiła 2 osoby (1,5 

etatu).  

W roku szkolnym 2018/19 wszyscy uczniowie uczący się w szkole uzyskali promocje  do 

kolejnych klas, natomiast  5 uczniów uczących się poza szkołą (nauczanie domowe) nie 

przystąpiło do egzaminów, a tym samym nie uzyskało promocji do następnej klasy.  Wszyscy 

uczniowie i wychowankowie korzystali z basenu, z obiadów korzystało 11 uczniów, w tym  

7 opłacanych przez OPS, (cena obiadu dla ucznia wynosiła 3,00 zł.). Języka angielskiego uczyło 

się 27 uczniów, dodatkowo jeden uczeń kl.VIII uczył się języka francuskiego. 
 

Przedszkola w Gminie Janów Lubelski 

5. Publiczne Samorządowe Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie 

Lubelskim 

Wydatki ogółem na przedszkole w 2018 r. wyniosły 1 163 884,58 zł. Średni wydatek                     

w przeliczeniu na jednego wychowanka w przedszkolu wyniósł 9 311 zł.  

Do przedszkola uczęszczało 125 dzieci z następujących roczników: 2017 - 5, 2016 - 38, 2015 - 

41, 2014 - 41. Ogólna liczba oddziałów w przedszkolu wynosiła 5. Średnia liczba dzieci  

w oddziale wynosiła 25. 

Liczba zatrudnionych nauczycieli w przedszkolu na 1 września 2018 r. wynosiła 15  

(w przeliczeniu na pełne etaty wyniosła 10,64), w tym dyplomowanych - 2, mianowanych - 7, 

kontraktowych - 2, stażystów - 2, innych - 1. Liczba zatrudnionej obsługi w przedszkolu 

wynosiła 10 osób.  

Czesne : pięciogodzinny pobyt dziecka w przedszkolu - bezpłatny, powyżej pięciu godzin, 

każda następna płatna - 1 zł, plus wyżywienie w wysokości 5 zł za dzień.   
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6. Publiczne Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Janów Lubelski 

Wydatki ogółem na przedszkole w 2019 r. wyniosły 1 269 950,00 zł. Średni wydatek                                     

w przeliczeniu na jednego wychowanka w przedszkolu wyniósł 8 580 zł.  

Do przedszkola uczęszczało 148 dzieci z następujących roczników: 2017 - 10, 2016 - 48, 2015 - 

45, 2014 - 45. Ogólna liczba oddziałów w przedszkolu wynosiła 6. Średnia liczba dzieci  

w oddziale wynosiła -  25. Spoza Gminy Janów Lubelski uczęszczało 1 dziecko. 

Liczba zatrudnionych nauczycieli w przedszkolu na 1 września 2018 r. wynosiła – 15  

(w przeliczeniu na pełne etaty wyniosła 10,52 ) w tym dyplomowanych 5, mianowanych 6, 

kontraktowych 1, stażystów 3. Liczba zatrudnionej obsługi w przedszkolu wynosiła 9 etatów 

oraz 5 stażystów PUP w Janowie Lubelskim.  

Czesne : pięciogodzinny pobyt dziecka w przedszkolu bezpłatny, powyżej pięciu godzin   każda 

następna płatna 1 zł , plus wyżywienie w wysokości 5,50 zł za dzień.   

7. Przedszkole Niepubliczne - Renata Bigos 

Dotacja na przedszkole w 2018 r. wyniosła 523 552,80 zł. Średnia dotacja w przeliczeniu  

na jednego wychowanka w przedszkolu wyniosła 6 233 zł.  

Do przedszkola uczęszczało średnio 88 dzieci z następujących roczników: 2017 – 5, 2016 - 18, 

2015 - 18, 2014 - 19, 2013 – 13 (wrzesień-grudzień 2019 r.). Spoza Gminy Janów Lubelski do 

przedszkola uczęszczało 21 wychowanków w okresie styczeń – sierpień, oraz 16 

wychowanków od września do grudnia 2019 r. Od stycznia do sierpnia do przedszkola 

uczęszczało 1 dziecko z orzeczenim o niepełnosprawności, na które dotacja wyniosła 37 480zł. 

Łączna kwota dotacji w 2019r. wyniosła 561 032,80 zł.. 

Ogólna liczba oddziałów w przedszkolu wynosiła 4. Średnia liczba dzieci w oddziale - 21.  

Liczba zatrudnionych nauczycieli na 1 września 2019 r wynosiła – 7 (w przeliczeniu na pełne 

etaty - 5,09), w tym dyplomowanych - 2, mianowanych - 1, kontraktowych - 2, stażystów - 2, 

innych - 0. Liczba zatrudnionej obsługi w przedszkolu wynosi 4. 

Opłaty wnoszone przez rodzica: czesne - 120.00zł miesięcznie za pobyt całodzienny  plus 

opłata za żywienie w wys. 5 zł /dzień.   

8. Niepubliczny Punkt Przedszkolny - Melo Miko Justyna Łukasik 

Dotacja na Niepubliczne Punkty Przedszkolne w Białej Drugiej i w Momotach Górnych  

w 2019 r. wyniosła 144 411,75 zł (okres od stycznia do grudnia). 

Średnia dotacja w przeliczeniu na jednego wychowanka w punkcie przedszkolnym wyniosła  

3 702,86 zł (na dzień 1 września2019). 

Na dzień 01-09-2019r. do punktów przedszkolnych odpowiednio uczęszczało: 

 22 dzieci - Biała Druga. 

 17 dzieci - Momoty Górne.  

Spoza Gminy Janów Lubelski uczęszczało 4 dzieci. 

Liczba zatrudnionych nauczycieli na 1 września 2019 r. odpowiednio wynosi: Biała Druga -2  

(w przeliczeniu na pełne etat 1,75), w tym 1 osoba jako nauczyciel - dyrektor,  Momoty Górne -

2 (w przeliczeniu na pełne etat 1,5).  
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Inna działalność oświatowa w Gminie Janów Lubelski 

9. Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli 

Zakład (centrum usług wspólnych) jest jednostką organizacyjną powołaną do obsługi 

administracyjnej, finansowej, organizacyjno-technicznej, remontów bieżących, dowozu 

uczniów, administrowania „Domem Nauczyciela”, szkołami, przedszkolami, biblioteką, 

kotłownią międzyszkolną z terenu Gminy Janów Lubelski. 

Stan zatrudnienia w Zakładzie Obsługi Szkół i Przedszkoli w 2019 roku wynosił: 

pracowników administracyjnych -6, obsługa kotłowni - 11, kierowcy autobusów- 2 (1,75 

etatu), pracownik fizyczny- 1. 

Wydatki na zakład (bez wydatków na dowóz uczniów do szkół) w 2019 roku wyniosły 

1 133 419,95 zł. 

Na dowóz uczniów do szkół w 2019 roku wydano 214 141,87 zł. Własnym transportem 

dowożono około 220 (106 uprawnionych) uczniów, 27 uczniom zwracano koszt przejazdu 

autobusem PKS, 9 uczniom busem oraz 3 uczniom niepełnosprawnym zwracano koszty 

dowozu samochodem prywatnym. Razem, w roku szkolnym, dowożono około 260 uczniów. 

Własnym transportem dowożono raz w tygodniu uczniów na basen w ramach czwartej godziny 

wychowania fizycznego ze: SP w Łążku Ordynackim, PSP Momot Górnych oraz PSP w Białej 

Drugiej. 

Na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów z ZFSS wydano 136 800 zł. Na „Sport   

w szkole” wydano 29 447,10 zł. 

KULTURA 

1. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Janowie                                  

W Gminie Janów Lubelski funkcjonuje jedna biblioteka publiczna dla dzieci i młodzieży 

oraz dla dorosłych. W 2019 r. zarejestrowano w bibliotece 4 077 czytelników (25 

czytelników na 100 mieszkańców), którzy odwiedzili bibliotekę 13 241 razy , wypożyczając  

w sumie 59 874 książki (389 wypożyczeń na 100 mieszkańców). Biorąc pod uwagę wiek 

czytelniczy, największy odsetek, jak w poprzednich latach,  stanowiły dzieci do lat 12. 

Prowadzonych jest 5 punktów bibliotecznych w trzech przedszkolach i klasach zerowych                  

w Szkole Podstawowej w Janowie Lubelskim oraz, od  listopada  tego roku, w Ośrodku 

Rewalidacyjno - Wychowawczym. Wymiana książek wraz z działalnością popularyzatorską 

odbywa się w punktach, systematycznie raz w tygodniu. 

Biblioteka nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. 

Księgozbiór biblioteki na koniec roku 2019 r. liczył 36 852 egzemplarzy. W ciągu roku 

pozyskano do biblioteki 1 503 książki, na kwotę 30 388,00 zł (w tym z dotacji  

podmiotowej z budżetu gminy  zakupiono 887 pozycji na kwotę 18 000,00 zł, w ramach 

dotacji celowej z Biblioteki Narodowej zakupiono 616 woluminów na kwotę 12 000,00 zł, 

otrzymano 19 darów  na kwotę 388,00  zł. Księgozbiór biblioteki wzbogacany jest  również  

przez  dary od czytelników, firm państwowych i Muzeum Regionalnego w Janowie 
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Lubelskim.  

W przeliczeniu na 100 mieszkańców w 2019 r. zakupiono 9 woluminów. W lutym 2019 r.  

w bibliotece została przeprowadzona inwentaryzacja księgozbioru.  

Systematycznie  dokonywano selekcji księgozbioru zdezaktualizowanego , zniszczonego  

i zagubionego przez czytelników(wycofano 1048 książek na kwotę 4.063,96 zł). 

Biblioteka  w swojej ofercie posiada : 153 audiobooki, 115 książek  z dużymi literami dla 

osób słabo widzących, 210 pozycji w dziale regionalizmu, bogatą literaturę faktu, książki 

historyczne, podróżnicze, obyczajowe, sensacyjne i kryminalne, serie pięknie wydanych 

kolorowych książek dla dzieci oraz literaturę popularno- naukową. W 2019 r. wzbogacono 

zbiory biblioteki o nowości wydawnicze z lat 2018- 2019 oraz wznowienia brakujących książek 

w bibliotece. Uzupełniono dział lektur szkolnych oraz literaturę popularno- naukową,  

a w szczególności dział medycyny i psychologii.  

W bibliotece zatrudnione są cztery bibliotekarki na cały etat i sprzątaczka na pół etatu. 

W 2019 r. czytelnicy korzystali z 8  komputerów, w tym 6 z dostępem do 

szerokopasmowego Internetu. Biblioteka posiada zbiory specjalne (kalendarze, mapy, 

zaproszenia, foldery, zdjęcia itp.), 17 tytułów czasopism (z możliwością wypożyczenia na 

zewnątrz).  

Prowadzona była systematyczna akcja „Uwolnij książkę”, „Książka na telefon”. 

W bibliotece działały dwa Dyskusyjne Kluby Książki: dla dorosłych oraz dla dzieci  

i młodzieży. Organizowane były spotkania z ciekawymi ludźmi, autorami książek, którzy 

mają zasadniczy wpływ na wybory czytelnicze. W 2019 roku gościli w naszej bibliotece: 

autorka książek dla dzieci Izabela Klebańska i  autorka książek historycznych Sylwia Winnik. 

Dla maluchów wyodrębniony został kącik gier i zabaw, szczególnie oblegany w okresie ferii 

zimowych. W 2019 r. biblioteka brała udział w Akcji Kinder Przerwa na Wspólne Czytanie. 

Dzięki udziałowi w tej akcji biblioteka otrzymała książki za 300 zł i dwie duże pufy do czytania 

dla dzieci. 

 Najciekawsze wydarzenia w bibliotece: 

 Rok 2019 Gustawa Herlinga- Grudzińskiego - wystawa cały rok;  

 Rok 2019 Stanisława Moniuszki - wystawa cały rok; 

 turniej wiedzy historycznej ”Janów Lubelski w okresie okupacji„ - dla młodzieży szkół 

średnich, organizacja wraz z Muzeum Regionalnym w Janowie Lubelskim; 

 konkursy plastyczne: Baśniowy Świat Andersena, Moja ulubiona bajka;                                                                                                                                           

 ferie w bibliotece: gry planszowe, układanie puzzli, głośne czytanie bajek;  

 lekcje biblioteczne dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych;  

 lekcje biblioteczne dla szkół  ponadpodstawowych: „Zupełnie inny Moniuszko, 

„Pisarz, żołnierz, emigrant’ o G. Herlingu –Grudzińskim; 

 zapoznanie z pracą biblioteki dzieci z Ośrodka Rewalidacyjno Wychowawczego  

połączone  z  głośnym czytaniem;     
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 organizacja głośnego czytania w ramach akcji: ”Cała Polska  czyta dzieciom                              

w bibliotece i w przedszkolach” – dla podopiecznych ORW i dla przedszkolaków 

wszystkich przedszkoli w Janowie Lubelskim; 

 konkurs fotograficzny „Lasy Janowskie w obiektywie” wraz z Nadleśnictwem Janów 

Lubelski;                                                                                                                                                                                      

 papierowy teatr magiczny Kamishibai czytany czytelnikom  w bibliotece,  

we wszystkich przedszkolach i w Ośrodku Rewalidacyjno Wychowawczym  

w Janowie Lubelskim; 

 22 wystawki książek i prac plastycznych pokonkursowych;  

 dyskusje w ramach DKK dla dzieci i dorosłych;   

 konkurs czytelniczy „Wakacje z książką”; 

 konkurs „Najaktywniejszy czytelnik Biblioteki dla Dzieci w roku szkolnym 

2018/2019”;                                                                                     

 cykliczne wycieczki do biblioteki połączone z poznawaniem książki i głośnym czytaniem 

bajek dla najmłodszych;   

W sumie we wszystkich wydarzeniach organizowanych w 2019 r. przez bibliotekę wzięły 

udział 4 342 osoby. Poniesiono w związku z tym wydatki w kwocie 6 000,00 zł. 

Biblioteka współpracuje z Ośrodkiem Rewalidacyjno - Wychowawczym i Zakładem 

Aktywizacji Zawodowej w Janowie Lubelskim, wszystkimi szkołami na terenie naszej gminy, 

przedszkolami, Muzeum Regionalnym , Nadleśnictwem Janów Lubelski i Janowskim Ośrodkiem 

Kultury . 

W 2019 r. na prowadzenie Biblioteki Publicznej i upowszechnianie czytelnictwa gmina 

wydała 305 000,00 zł. (w tym dotacja 45 000,00 zł. ze Starostwa  Powiatowego  

na prowadzenie biblioteki powiatowej) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2. Janowski Ośrodek Kultury w Janowie Lubelskim 

Do zadań Ośrodka należy: 

1. Upowszechnianie wartości kultury ogólnonarodowej, regionalnej i środowiskowej. 

2. Tworzenie wartości kultury i sztuki poprzez działalność animacyjną. 

3. Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa. 

 

Powyższe zadania określone w statucie realizuje 11 pracowników zatrudnionych na 10,5 

etatu. W skład Janowskiego Ośrodka Kultury wchodzą następujące stanowiska pracy: 

instruktor ds. programowych i teatralnych, instruktor ds. plastyki, instruktor ds. muzyki,  

stanowisko ds. finansowo–księgowych (główny księgowy), wieloosobowe stanowisko  

ds. administracyjno-technicznych, w tym specjalista ds. administracyjno–technicznych, akustyk 

–kinooperator, operator urządzeń audiowizualnych i nagłaśniających, kierowca – kinooperator, 

sprzątaczka, dozorca – kinooperator. 
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Wynik finansowy Ośrodka za rok 2019 przedstawiał się następująco:  

Przychody. 

 dotacja budżetowa – 910 000 zł; 

 wpływy z usług  - 185 351 zł; 

 wpływy z kina i koncertów – 219 200 zł; 

 darowizny – 5 000 zł; 

 pozostałe przychody operacyjne i finansowe - 47 034 zł 

Razem -  1 366 585 zł.  przychodu.  

        Koszty. 

 płace i pochodne – 618 655 zł; 

 amortyzacja – 89 386 zł 

 zużycie materiałów tym (energia elektryczna, paliwo, uzupełnienie wyposażenia) – 103 

599 zł; 

 usługi obce, w tym ogrzewanie budynku, przeglądy konserwacje, opłaty telefoniczne  

i transportowe – 99 004 zł 

 usługi niematerialne, w tym: (wynajem filmów, organizacja imprez plenerowych, 

konkursów, utrzymanie zespołów) – 440 015 zł; 

 pozostałe opłaty – podatki, w tym ZAIKS, PISF, VAT; 

 ubezpieczenia, szkolenia – 46 908 zł.  

Razem – 1 397 568 zł. 

Kino - Duże przychody generuje kino. W ubiegłym roku przychody wyniosły 227 132 zł brutto. 

Odbyło się 370 seansów, na które przyszło 16 339 widzów. Filmem roku 2019  pod względem 

frekwencyjnym należy uznać  „ Miszmasz, czyli Kogel Mogel”,  na który przyszło 1 824 widzów. 

Formy zajęć stałych: 

Taniec 

W minionym roku w zajęciach tańca towarzyskiego uczestniczyło ponad 300 osób.                       

W swojej ofercie JOK posiadał zajęcia dla dzieci od 5 roku życia, dzieci w wieku szkolnym, 

młodzieży i dla dorosłych. Ponadto każdy mógł znaleźć dla siebie grupę o właściwym poziomie 

zaawansowania, począwszy od grup początkujących, przez grupy średniozaawansowane  

i zaawansowane, a kończąc na grupie par sportowych. 

W 2019 roku na parkietach turniejowych w całej Polsce Klub Tańca Towarzyskiego 

JUMP Janów Lubelski reprezentowało 10 par sportowych. Był to znakomity rok dla klubu, 

obfity w znakomite starty na turniejach oraz awanse do wyższych klas tanecznych. W ciągu 

roku Sportowi Tancerze wzięli udział w ponad 30 ogólnopolskich turniejach tańca 

towarzyskiego m.in. w Krakowie, Rzeszowie, Bieruniu, Lublinie, Zamościu, Przemyślu, 

Garwolinie, a także w Pucharze Polski par w klasach F E D, Mistrzostwach Polski w klasach C B 

A, Pucharze Polski par w klasach C B A oraz w największej imprezie tanecznej w ciągu roku - 

Ogólnopolskim Turnieju Tańca o Puchar Prof. M. Wieczystego założyciela ruchu tanecznego                  

w Polsce. Aż 71 razy publiczność i sędziowie mogli zobaczyć Tancerzy JUMP na podium 

turniejów, w tym 25 razy na jego najwyższym stopniu. Tak fantastyczne wyniki zaowocowały 
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wieloma awansami do wyższych klas tanecznych. 12 razy w ciągu ubiegłego roku 

świętowaliśmy awans tancerzy do kolejnej klasy.  

Oprócz startów na turniejach, JUMP wielokrotnie można było zobaczyć na plenerowych 

imprezach w Janowie Lubelskim i okolicznych miejscowościach. Występowali podczas imprez 

charytatywnych, wydarzeń w placówkach oświatowych, a nawet podczas dużych zamkniętych 

imprez jako atrakcja wydarzenia. Uczestniczyli także w nagraniach teledysków i videoclipów.  

Plastyka 

Szczególną rolę w rozwoju emocjonalnym, manualnym i estetycznym każdego dziecka                      

i młodego człowieka odgrywa edukacja plastyczna. W plastyce bowiem, istotny jest proces 

twórczy,  który  skłania do myślenia i indywidualnej percepcji i autokreacji. W 2019 roku, z tej 

formy aktywności korzystała 25-osobowa grupa dzieci w wieku od 6 do 11 lat. Poznawano tu 

różne techniki plastyczne z fachowym wsparciem podczas realizacji powierzonych zadań. 

Odrębnie prowadzone były zajęcia dla młodzieży w wieku gimnazjalno-licealnym, które 

odbywały się raz w tygodniu i kierowane były szczególnie do osób zdecydowanych rozwijać swój 

talent artystyczny. Program dla tej grupy miał charakter nauki i stanowił właściwe 

przygotowanie do egzaminów wstępnych do liceów plastycznych i na studia artystyczne.  

W 2019 r. w Janowskim Ośrodku Kultury działał również „Klub Pracy Twórczej”. Spotkania 

organizowane były raz w tygodniu. Klub skupiał osoby (najczęściej starsze), pragnące aktywnie 

uczestniczyć w życiu kulturalnym  a zarazem chcące rozwijać swoje umiejętności  w oparciu                 

o nowe sposoby plastycznego wyrazu. Istotna część zajęć tej grupy odnosiła się bezpośrednio do 

dawnych  ludowych sposobów  tworzenia. Powstawały tam wytwory na okoliczność świąt 

obchodzonych w ciągu roku – Wielkiej Nocy, Wszystkich Świętych i Bożego Narodzenia. 

Folklor 

Naszą Gminę na różnych wydarzeniach folklorystycznych z sukcesami reprezentował  

zespół śpiewaczy „Janowianki”. Na XXVI Konkursie Kapel i Śpiewaków Ludowych 

Regionów Nadwiślańskich „POWIŚLAKI” „Janowianki” zdobyły  główną nagrodę Złote 

Basy, to najwyższe wyróżnienie w historii zespołu.  

Muzyka i kultura słowa 

Olek Orkiestra uczestniczy we wszystkich naszych uroczystościach. W swoim repertuarze 

ma prawie 300 utworów. Gra marsze, utwory rozrywkowe, biesiadne, patriotyczne i religijne. 

Do Orkiestry należy 32 muzyków w większości to osoby młode, uczące się. W ubiegłym roku 

orkiestra dała 19 koncertów. 

W JOK-u prowadzone były zajęcia wokalne rozwijające umiejętności solistów i zespołów. 

Odbywała się nauka emisji głosu i dykcji, uczestniczyło w nich  ponad 35  osób. Próby na sali 

widowiskowej miały zespoły muzyczne – „Dziadek” , „Konfitura”.Organizowane były konkursy 

muzyczne, recytatorskie, literackie oraz teatralne : wzięło w nich udział ponad 900 osób.  
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Wydarzenia artystyczne: 

styczeń 6  stycznia        Koncert charytatywny „Kochajmy czworonogi”- obsługa   

                             techniczna 

9,10  stycznia   Jasełka w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej- obsługa      

                             techniczna 

13 stycznia       Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

20 stycznia       Wyjazd Zespołu „Janowianki” na Przegląd Kolęd do  

                             Modliborzyc 

25 stycznia       Wystawa plastyczna studentów Wydziału Sztuki na       

                              Uniwersytecie Rzeszowskim 

23,24 stycznia  Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek „Hej Kolęda” 

luty                           Ferie 2019       

17 luty             Koncert Piosenki Włoskiej 

22 luty             Pokonkursowa wystawa fotografii „ZIMA W OBIEKTYWIE” 

marzec 3 marca          Bieg Niezłomnych- obsługa nagłośnienie, namioty 

13 marca        Spektakl „Wesele”- Niżańskie Centrum Kultury 

14 marca        Konkurs Piosenki dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający  

                          Słowik” 

26 marca        Konferencja „Odra powracający problem zdrowotny”-   

                          obsługa   techniczna 

29 marca        Wernisaż wystawy malarstwa Tatiany Borisowny Majewskiej 

kwiecień 4 kwietnia     Konkurs Piosenki obcojęzycznej- obsługa techniczna 

11 kwietnia   Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 

23 kwietnia   Wystawa „Plastyka obrzędowa  świąt Wielkiej Nocy” 

maj 3 maja           Obsługa techniczna obchodów 3- Maja 

8 maja           Granie na dużym ekranie- obsługa techniczna 

10 maja         Wernisaż wystawy malarstwa Elżbiety Marii Sawickiej 

11-12 maja  Zlot Motocyklowy- obsługa techniczna 

19 maja         Festiwal Folkloru 

22 maja        „Dzień Godności”- obsługa techniczna 

23 maja         Mały Konkurs Recytatorski 

czerwiec 2 czerwca        Dzień Dziecka na dużej scenie 

5 czerwca        Granie na dużym ekranie- obsługa techniczna 

8 czerwca        Bieg Partyzantów- obsługa techniczna 

12 czerwca      Konkurs Piosenki „Wygraj Sukces” 

9 czerwca        Uroczystości Na Porytowym Wzgórzu- obsługa 

14 czerwca      Pokonkursowa wystawa plastyczna dzieci „Janów Singera” 

27 czerwca   Spotkanie autorskie Zdzisław Sałdan i Sylwester Bernaciak-            

obsługa techniczna 

22-27 czerwca  FART 
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lipiec- 

sierpień 

4 lipca                Dzień Rodziny- obsługa techniczna, nagłośnienie 

17-18 lipca       Festiwal Singera 

10-11 sierpnia Festiwal Kaszy 

25 sierpnia       Festiwal na Rozstajnych Drogach- scena, obsługa techniczna 

28 sierpnia        Granie na dużym Ekranie- obsługa techniczna 

wrzesień 29 września     Koncert „ Otwórzmy serca dla Kamila”- obsługa techniczna,     

                             nagłośnienie, prowadzenie 

20 września - 3 października  Seanse dla szkół filmu „Legiony” 

20 września    Wernisaż wystawy malarstwa Agnieszki Gadzińskiej Kita 

październik 10 października   Dzień Nauczyciela- obsługa techniczna i nagłośnienie 

16 października  Granie na dużym ekranie- Obsługa techniczna, nagłośnienie 

17 października   Dzień Papieski- obsługa techniczna i nagłośnienie 

18 października   Koncert Profilaktyczny dla szkół- obsługa techniczna,  

                                   nagłośnienie, prowadzenie 

listopad 8 listopada      Wernisaż wystawy malarstwa Tomasza Wróblewskiego 

9 listopada       Wyjazd solistów JOK do Krakowa na Festiwal Piosenki Jana  

                            Wojdaka 

11 listopada    Nagłośnienie przed pomnikiem z okazji obchodów Święta 11  

                            Listopada 

13 listopada    Eliminacje powiatowe Jesiennego Konkursu  

                            Recytatorskiego- klasy młodsze 

14 listopada    Eliminacje powiatowe Jesiennego Konkursu  

                            Recytatorskiego- klasy starsze 

14 listopada    Sztuka „ Kobieta idealna” 

20 listopada   „Granie na Dużym Ekranie” - obsługa techniczna 

21 listopada    XX Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej i Religijnej 

 

grudzień 4 grudnia        Gala Wolontariatu- obsługa techniczna 

18 grudnia      Jasełka w wykonaniu młodzieży z LO- obsługa techniczna 

22 grudnia      Wigilia na Rynku- scena ,koncert Olek Orkiestry 

Inne formy działalności Janowskiego Ośrodka Kultury: 

 nieodpłatny wynajm sali konferencyjnej, kameralnej lub tarasu plastycznego 

stowarzyszeniom i instytucjom samorządowym - 56 razy; 

 udostepniano salę widowiskową, gdzie odbywały się próby i występy: szkół, przedszkoli 

i różnych samorządowych organizacji. Korzystały one z pełnej obsługi (nagłośnienie  

i oświetlenie sceniczne - nieodpłatnie – 47 razy); 

 nieodpłatnie obsłużono technicznie imprezy plenerowe (np.  nagłośnienie, namioty, 

scena) – 20 razy; 

 komercyjnie wystepy teatrów, kabaretów i zespołów muzycznych, łącznie – 13 

spektakli. 
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3. Muzeum Regionalne 

Misją Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim jest gromadzenie, ochrona 

i popularyzacja wielokulturowego dziedzictwa Gminy Janów Lubelski oraz regionu 

janowskiego – Ziemi Janowskiej. Muzeum gromadzi, zabezpiecza, chroni, opracowuje  

i udostępnia powierzone dziedzictwo narodowe: dzieła sztuki oraz zabytki kultury materialnej 

– muzealia archeologiczne, historyczne, etnograficzne i przyrodnicze. Swoją misję Muzeum 

realizuje poprzez prezentację zbiorów w ramach czasowych ekspozycji, organizowanie spotkań 

naukowych i popularno-naukowych, a także działalność edukacyjną i wydawniczą. Będąc 

instytucją zaufania publicznego, muzeum jest depozytariuszem pamięci o przeszłości, 

miejscem, które aktywnie uczestniczy w procesie kształtowania świadomości historycznej                     

i postaw społecznych. 

Tak pojętą misję realizowało w 2019 r. 3 pracowników merytorycznych  zatrudnionych  

na pełnych etatach na stanowiskach: kustosz muzealny – 1 osoba, adiunkt muzealny – 2 osoby. 

Stanowisko ds. finansowo-księgowych – główny księgowy - ½ etatu, stanowisko 

dokumentalisty – pracownik administracyjny - ¼ etatu oraz 1 osoba odbywająca staż w ramach 

umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Janowie Lubelskim. 

W 2019 r. przychody kształtowały się następująco: dotacja budżetowa 293 000 zł, wpływy  

z usług 16 425,04 zł, darowizny 1 500 zł, przychody z programów 19 992 zł, pozostałe 

przychody -współorganizacje 24 379,00 zł, co dało razem 355 296,04 zł przychodu. Po stronie 

kosztów: zużycie materiałów: 15 555,62 zł, usługi obce: 6 279,60 zł, delegacje, szkolenia: 

3 448,28 zł, wydatki merytoryczne-pozostałe usługi niematerialne: 87 659,47zł, 

wynagrodzenie osobowe: 180 949,70 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 32 397,10 zł, 

fundusz pracy 2 894,82 zł, odpis na ZFŚS 4 883,15 zł, wynagrodzenia bezosobowe 550,00 zł. 

Koszty razem wyniosły: 334 617,74 zł. 

Muzeum prowadzi następującą działalność: 

Działalność naukowo - badawcza 

 Wyszukiwanie i udostępnianie materiałów osobom poszukującym informacji  

do pisania prac konkursowych, szkolnych, licencjackich, magisterskich, artykułów, 

zdjęć na potrzeby koncertu ”Tak zaczynała się wojna” z okazji 80. rocznicy wybuchu 

II wojny światowej itp. (46 osób). 

 Pozyskiwanie do zbiorów muzealnych artefaktów: w tym zdjęć, dokumentów wraz  

z ich digitalizacją i archiwizowaniem na nośnikach elektronicznych (zdigitalizowano 

ponad 400 dokumentów i zdjęć). 

 Kwerendy w miejscowościach Kiszki, Ujście pod katem pozyskania materiałów 

historycznych dotyczących partyzantów z oddziału Ojca  Jana i Konara. 

 Kwerendy w muzeach województwa lubelskiego, pod kątem ceramiki z Łążka 

Garncarskiego. 

 Dokumentacja życia kulturalnego, gospodarczego i politycznego Janowa Lubelskiego 

i powiatu janowskiego. 
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Działalność wystawiennicza, edukacyjna i oświatowa  

a) wystawy 

  „Pradzieje Ziemi Janowskiej. Skarby ukryte w ziemi” – wystawa ze zbiorów własnych; 

 „Szopka Bożonarodzeniowa” – wystawa własna pokonkursowa;  

 „Witamy w Nanoświecie” – wystawa interaktywna z Muzeum Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Krakowie;  

 „Tradycje wielkanocne” – wystawa własna  pokonkursowa; 

 „Pamięć ocalona” – wystawa własna poświęcona mieszkańcom Janowa Lubelskiego 

wyznania mojżeszowego; 

 „STURMWIND I – działania przeciwpartyzanckie w Lasach Janowskich, 11-14 czerwca 

1944 r.” – wystawa plenerowa ze zbiorów własnych;  

 „Wszystko jest liczbą” – wystawa interaktywna ze zbiorów Muzeum Jagiellońskiego  

w Krakowie; 

 „Janów we wrześniu 1939 roku” - wystawa ze zbiorów własnych przygotowana z okazji 

80 rocznicy wybuchu II wojny światowej; 

Łącznie wystawy odwiedziło 10 844 osób, w tym dzieci i młodzież szkolna  

w zorganizowanych grupach 454 osoby.  

b) konkursy 

 plastyka obrzędowa Świąt Wielkiej Nocy oraz Szopka Bożonarodzeniowa –  

w konkursach uczestniczyło 41 osób; 

 turniej wiedzy „Janów Lubelski w okresie okupacji” - zorganizowany dla szkół 

średnich z terenu Powiatu Janowskiego; 

c) lekcje muzealne 

 prowadzone na bazie wystaw zorganizowanych w Muzeum oraz lekcje muzealne  

z archeologii w ramach regionalizmu dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Janowie 

Lubelskim. Łącznie  zrealizowano 16 tematów dla   454 osób; 

 ferie zimowe dla dzieci z Muzeum -  spacer po mieście z opowieścią o tajnikach 

architektury oraz opowieść o świętych z obrazów w janowskiej kolegiacie;  

d)  wydarzenia kulturalne: 

 współorganizacja z Urzędem Miejskim w Janowie Lubelskim uroczystości 

upamiętniających mieszkańców Janowa Lubelskiego wyznania mojżeszowego, 

zamordowanych przez Niemców w latach 1939 – 1945  - odsłonięcie tablicy  

na budynku dawnego więzienia – siedziby Muzeum Regionalnego, otwarcie 

wystawy, prezentacja multimedialna (uczestniczyło około 250 osób); 

 Jarmark Janowski – kiermasz twórców ludowych; 

 XIII Ogólnopolskie Spotkania Garncarskie, w których uczestniczyło  około 1 300 

osób; 

 Śladami Singera - przygotowanie materiałów i redakcja gazety: Sztukmistrz 

janowski; 
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 Festiwal Kaszy, organizacja i przeprowadzenie konkursów etnograficznych  

i konkursu na potrawy na bazie kasz, organizacja kiermaszu sztuki ludowej; 

 odsłonięcie tablicy upamiętniającej pomordowanych w czasie II wojny światowej 

mieszkańców Janowa Lubelskiego; 

e) uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach, odczytach, itp. 

 uczestnictwo w „Kongresie Kultury”;              

 uczestniczenie w pracach komisji konkursowych konkursów lokalnych, regionalnych, 

wojewódzkich, ogólnopolskich; 

Działalność wydawnicza: 

 „Janowskie Korzenie” numer 32 i 33  

 „Janowskie drogi do niepodległości”  

Prowadziliśmy stronę internetową Muzeum (Facebook), strony Ogólnopolskich Spotkań 

Garncarskich i Punktu Informacji Turystycznej. 

TURYSTYKA I SPORT 

1. Zoom Natury Sp. z o.o. 

Zoom Natury spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ze 100% udziałem Gminy Janów 

Lubelski na koniec roku obrotowego osiągnęła zysk finansowy. 

Na ten dodatni wynik złożył się duży ruch turystyczny: 

 Park Rekreacji Zoom Natury w 2019 r. w sumie odwiedziło 584 781 os. 

 Laboratoria Wiedzy w 2019 r. odwiedziło 13 922 os. 

 Park Linowy w 2019 r. odwiedziło 25 312 os. 

 Park Kreatywny w 2019 r. odwiedziło 17 788 os. 

 Exit Room odwiedziło w 2019r. 982 os. 

 z noclegów w 2019r. na OW „Wyspa” skorzystało 8 469 os. 

 w 2019 roku dla dzieci, które przyjechały na Zielone Szkoły wydano 5 784 obiadów. 

Bilety promocyjne i darmowe karnety dla dzieci z Gminy Janów Lubelski w 2019 r: 

 wydano bilety promocyjne na Laboratoria Wiedzy - 86 szt. 

 wydano bilety promocyjne na Park Linowy - 70 szt. 

 wydano bilety promocyjne na Park Kreatywny - 5 133 szt. 

Zatrudnienie: 

 na umowę o pracę - 29 pracowników; 

 na umowy zlecenia - 90 osób; 

Spółka wykonała w 2019 r. prace remontowe i modernizacyjne na łączną kwotę  

501 784,71zł. Najważniejsze zadania remontowe i modernizacyjne zrealizowane w 2019 roku: 

 wykonano przebudowę linii energetycznej zasilającej pawilony mieszkalne i domki 

kempingowe; 

 pawilony mieszkalne - 8 szt. wraz z wymianą skrzynek przyłączeniowych; 
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 domki kempingowe wraz z wymianą skrzynek przyłączeniowych; 

 wymieniono stare (ponad 40 letnie) przewody elektryczne na nową linie zasilającą,                     

z podziałem na trzy oddzielne obwody zasilające; 

W ramach rewitalizacji i modernizacji części budynku „A” socjalno-gospodarczo-usługowego  

i  poprawą jego funkcjonalności na Ośrodku Wypoczynkowym „WYSPA” w Janowie Lubelskim 

wykonano: 

 modernizację i remont dachu z wykonaniem obróbek blacharskich, wykonaniem nowej 

instalacji odgromowej i  wyminą rynien oraz rur spustowych;  

 modernizację i wykonanie prac związanych z izolacją poziomą dachów i pionową 

fundamentów; 

 termomodernizację i ocieplenie ścian budynku wraz z wymianą stolarki okiennej; 

 zabudowa ścian wewnętrznych płytami GK. 

Zoom Natury posiada bogatą ofertę edukacyjną: 

 interaktywne Laboratoria Wiedzy: "Zoom Natury", "Runo Leśne", "Awifauna  

i Troposfera", "Energia i Recyking"; 

 warsztaty tematyczne: "Egzotyczne zwierzaki", "Eksperymenty szalonego chemika", 

"Owady w mikroskopach 3D", "Między nami jaskiniowcami" oraz "Warsztaty 

Archeologiczne". 

Nowości Zoomu Natury: 

 organizacja imprez cyklicznych dla dzieci: Hallowen (29 osób), Andrzejki (52 osób), 

Mikołajki (32 osoby); razem przepracowano 12 godzin; 

 organizacja urodzin - od września 2019r. zorganizowano 10 imprez urodzinowych, na 

których łączenie uczestniczyło 300 osób; razem przepracowano 50 godzin; 

 ferie zimowe w 2019r. uczestniczyło 45 os.; razem przepracowano 80 godzin; 

 półkolonie letnie w 2019r. uczestniczyło 98 os.; razem przepracowano 360 godzin; 

 Laser Tag - to gra drużynowa na "poligonie" lub w pomieszczeniu polegająca na 

prowadzeniu pozorowanej walki z użyciem bezinwazyjnej, w pełni bezpiecznej broni 

elektronicznej (bezpieczne diody LED). Gwarantujemy ogromną dawkę adrenaliny i moc 

wspaniałej zabawy. Używamy replik prawdziwych karabinów G36C (wierne kopie 

prawdziwej broni z selektorem ognia i dźwignią przeładowania). Poza tym, dzięki 

wbudowanemu wyświetlaczowi LCD uczestnik ma pełną kontrolę  nad swoim 

karabinem i wynikami. Oferujemy kilka scenariuszy gier. 

 Archer Tag - to gra zespołowa na "poligonie" polegająca na prowadzeniu bitwy  

z użyciem łuków i strzał zakończonych grotami z  gąbki. Gwarantujemy świetną  

i bezpieczną zabawę. Archery TAG jako  sport zespołowy uczy współpracy  

i komunikacji; 

 dostępne również zajęcia statyczne- strzelnica. 

Zoom Natury to nie tylko edukacja ale również dobra zabawa. Pasjonatów mocnych wrażeń 

Zoom zapraszado Exit Roomu oraz parku linowego: 
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 "Zoom Exit Room" jest to przeniesienie gier przygodowych typu "escape the room"  do 

świata rzeczywistego. Posiadamy dwa pokoje tematyczne o nazwach: "Nawiedzona 

Piwnica", oraz "Szalone lata 80-te". 

 Park linowy Zoomu Natury posiada pięć tras o różnym poziomie truności dla każdej 

grupy wiekowej, w tym innowacyjną trasę Junior. Nasz park linowy, jako nieliczny  

w Polsce obsługuje również osoby niepełnosprawne pod okiem wyszkolonych 

instruktorów, a także posiada system niewymagający przepinania karabińczyków. 

Gastronomia Zoomu Natury w sezonie letnim oferuje pięć  punktów tematycznych: 

 Kawiarenka - dania fast food 

 "Green Bar” - dania obiadowe, sałatki, gofry 

 „Kuchnia Tereski” - kuchnia regionalna 

 „Grill Bar” -  dania z grilla 

 punkt dla najmłodszych z lodami, watą cukrową  i popcornem 

Ponadto Spółka corocznie wykonuje szereg prac gospodarczo – porządkowych na 

terenie Parku Rekreacji ZOOM Natury oraz terenach rekreacyjnych i ogólnodostępnych 

położonych przy Zalewie Janowskim – ogółem razem z lustrem wody to ponad 74 hektarów. 

Do najważniejszych czynności należy: 

 dbałość o stan techniczny i estetyczny małej architektury; 

 monitorowanie, na bieżąco warunków bezpieczeństwa oraz możliwych i powstałych  

zagrożeń dla zdrowia i życia osób korzystających i przebywających na terenach; 

 właściwe gospodarowanie wodą na terenie zbiornika „Zalew Janowski”. 

Spółka planuje dalszy rozwój działalności w zakresie rekreacji i oferty produktowej. Stale 

pracuje nad modelem biznesu, strategią oraz stara się systematycznie rozwijać ofertę 

produktów. Planujemy dalszy rozwój produktów turystycznych w szczególności w zakresie 

Parku Kreatywnego. 

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji   

Zakres działalności i zarządzane obiekty. 

MOSiR prowadzi działalność o charakterze użyteczności publicznej i zaspokaja potrzeby 

lokalnej i pozalokalnej społeczności w zakresie sportu i kultury fizycznej. Aby służyć na tym 

polu mieszkańcom naszej gminy i osobom przyjezdnym zarządza dwoma obiektami 

sportowymi: Krytą Pływalnią „Otylia” o powierzchni 3 826,80 m2 oraz Stadionem Miejskim  

o powierzchni 28  787 m2. 

Kryta Pływalnia "Otylia" to nowoczesny obiekt sportowy wyposażony w:  

 basen sportowy o długości 25 m i szerokości 12,5 m z sześcioma torami. Jeden tor jest 

torem wypłyconym, o głębokości 0,9 m przeznaczonym do nauki pływania od podstaw. 

Głębokość niecki sportowej przy słupkach wynosi 1,8 m, a przy nawrocie 1,35 m; 

 basen rekreacyjny o powierzchni 41 m2, wyposażony w łóżko wodne, masaże denne 

i boczne oraz masaż karku szeroki i wąski, dostosowany jest również  

do przeprowadzania zabiegów rehabilitacyjnych; 
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 brodzik dla dzieci o powierzchni 31,1m2 i głębokości 0,4 m, wyposażony w 2 bicze 

wodne oraz małą zjeżdżalnię; 

 zjeżdżalnię rurową o długości 60 m i wysokości 5,5 m; 

 wannę jacuzzi oraz saunę suchą. 

Na obiekcie Krytej Pływalni "Otylia", poza halą basenową, znajduje się Jaskinia Solna, 

automatyczna kręgielnia oraz bar-kawiarenka ze strefą gier zręcznościowych. Obiekt 

przystosowany jest do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. 

Stadion Miejski jest obiektem wyposażonym w dwie płyty boisk trawiastych,  Płyta 

główna posiada system nawodnienia. Na stadionie znajduje się również bieżnia 

lekkoatletyczna. Po przeprowadzonej w latach 2017 - 18 budowie zaplecza sanitarno-

szatniowego, z trybunami i zadaszeniem, stadion posiada 600 miejsc siedzących, znajdujących 

się pod stałym zadaszeniem. W skład zaplecza stadionu wchodzą: szatnie z natryskami, 

pomieszczenia administracyjne oraz magazynowe. Obiekt przystosowany jest do użytkowania 

przez osoby niepełnosprawne. 

Wartość pływalni wynosi 16 779 636,25 zł, wartość obiektów stadionu wraz z gruntem 

wynosi 6 742 136,12 zł, łącznie wartość obiektów zarządzanych przez MOSiR wynosi  

23 521 772,37 zł. Powierzchnia wynajmowana podmiotom zewnętrznym na potrzeby 

prowadzenia działalności gospodarczej lub stowarzyszeń wynosi: na pływalni 445,3 m2, na 

stadionie 116,5 m2 – tj. ogółem 561,8 m2. 

Zatrudnienie 

Na umowę o pracę MOSiR w 2019 roku zatrudniał  30 osób - w wymiarze pełnych etatów 

28, 05 oraz - średnio z 12 miesięcy - 12,5 osoby na umowę zlecenie. Zakład pracował w trybie 

pracy ciągłej, w systemie jedno (8 osób), dwu (10 osób)i trzyzmianowym (12 osób). 

Gospodarka finansowa 

1. Przychody ogółem: 1 522 248,25 zł, z tego sprzedaż usług - 1 400 555,13 zł. Podstawowa 

struktura przychodów: 

 sprzedaż gotówkowa 53%; 

 obsługa uczniów, klubów i stowarzyszeń sportowych 40%. 

2. Koszty ogółem: 2 853 686,65 zł. Podstawowa struktura kosztów: 

 wynagrodzenia pracownicze i składki od nich naliczane 51 %; 

 koszty energii elektrycznej, gazu, wody, nieczystości płynnych i stałych 26%; 

 wydatki na pozostałe zadania statutowe 23%. 

3. Dotacja przedmiotowa: 1 382 600,00 zł: 

 wykorzystanie dotacji przedmiotowej 1 331 438,32 zł; 

 zwrot dotacji przedmiotowej 51 161,68 zł. 

4. Pozyskane środki finansowe zewnętrzne ogółem: 70 345,98 zł. Źródła pozyskania: 

PFRON, Projekt „Umiem pływać”, Powiatowy Urząd Pracy, odszkodowania z tyt. 

ubezpieczenia mienia, korekta współczynnika podatku VAT, darowizny. 
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Organizacja zawodów, imprez sportowo – rekreacyjnych i pozostałych 

MOSiR przygotował i umożliwił odbycie się na obiekcie stadionu 50 meczów Lubelskiej Klasy 

Okręgowej - Seniorzy i Juniorzy oraz 12 meczów Lubelskiej Ligi Młodzików. 

MOSiR był organizatorem wielu imprez, które na stałe wpisały się do kalendarza imprez Gminy 

Janów Lubelski:  

 Aqua ferie, czyli ferie na sportowo, to cykl zajęć zorganizowanych, adresowanych  

do uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy spędzają przerwę 

zimową w Janowie. Cykl ten obejmuje zajęcia sportowo-rekreacyjne przebiegające  

w godzinach przedpołudniowych (9.00-12.00) na hali basenowej Krytej Pływalni 

„Otylia”. Udostępniane są wszystkie atrakcje, w które obfituje część basenowa Krytej 

Pływalni "Otylia". W 2019 roku z preferencyjnych wejść w skorzystało 139 uczniów. 

Ogółem w czasie ferii zimowych odwiedziło nas 5 322 osoby. 

 Mistrzostwa Drużyn Podwórkowych w Halowej Piłce Nożnej Drużyn 8. 

Osobowych, to tzw. „halowy mały Mundial”. W zawodach biorą udział podwórkowi 

"mistrzowie" piłki nożnej. Mistrzostwa rozgrywane są w kategoriach: zawodnicy z klas 

I-III i IV-VI. Zawody promują formy prosportowej organizacji czasu wolnego dzieci, ich 

zbawienny wpływ na prawidłowy rozwój psychomotoryczny i emocjonalny w grupie.  

W 2019 roku w mistrzostwach wzięło udział 61 uczestników, drużyny chłopięce  

i mieszane. 

 „Hulla Kulla” – Mini Turniej w Kręgle, to turniej dla najmłodszych amatorów gry  

w kręgle. Stwarza możliwości poznania tej ciekawej i wymagającej dobrej techniki 

dyscypliny sportu. Rozgrywany jest na dwutorowej kręgielni sznurowej, mieszczącej się 

na Krytej Pływalni "Otylia". Forma zabawowa zawodów i przyjazna atmosfera 

powodują, że nawet uczniowie klas pierwszych chętnie próbują swoich sił w rywalizacji. 

Turniej rozgrywany jest w kategoriach: klasy I-III i IV-VI. W 2019 roku o trofea 

rywalizowało 10 zawodników. 

 Pływackie Mistrzostwa Amatorów „Pobij Rekord Otylii”, to jedna ze sztandarowych 

imprez MOSiR nosząca imię „matki chrzestnej” janowskiej pływalni – Otylii Jędrzejczak. 

To właśnie mistrzyni ustanowiła w 2008 roku pierwszy rekord pływalni na dystansie  

25 metrów stylem motylkowym i w ten sposób nadała nazwę corocznie (od 2009) roku 

rozgrywanej imprezie. Zawody organizowane są pod patronatem Burmistrza Janowa 

Lubelskiego i rozgrywane w dwóch stylach pływackich: dowolnym i motylkowym.  

W 2019 roku Mistrzostwa zostały rozegrane po raz 11. Ze względu na dużą w naszym 

regionie aktywność kulturalno-sportową klubów i stowarzyszeń zrzeszających 

seniorów w 2019 roku dodano do formuły zawodów kategorię specjalną: "Potęga 

Seniora", w której rywalizować mogą zawodnicy w wieku 60+. 

 „Już pływam”, to akcja odbywająca się w okresie kwiecień – czerwiec i promująca 

pływanie wśród najmłodszych, jako drogę do zdrowia i poprawnego rozwoju organizmu 

z możliwością zdobycia Karty Pływackiej. 

 Krajoznawczy Rajd Rowerowy – „Szlakami Leśnego Skarbca”, to impreza, która 

każdemu uczestnikowi na długo zapada w pamięć, a jej atmosfera co roku ściąga w Lasy 
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Janowskie wielu amatorów turystyki na dwóch kółkach. Rajd w swoich początkach 

wręcz kameralny, rozrósł się w ciągu ostatnich lat do rangi imprezy regionalnej  

i ponadregionalnej. Wiele osób z odległych zakątków kraju planuje drugi weekend 

majowy tak, by móc odkrywać z nami nowe, mało jeszcze znane ścieżki Ziemi Janowskiej 

oraz korzystać z doskonale rozbudowanej sieci szlaków turystycznych i rowerowych.  

W roku 2017 rajd zyskał nową formułę. Od tego roku rozbity jest na dwie odrębne trasy, 

których uczestnicy spotykają się na integracyjnych piknikach w trakcie i na zakończenie 

rajdu. Trasa turystyczna (ok. 50 km), przeznaczona jest dla uczestników preferujących 

jazdę rekreacyjną, w towarzystwie rodziny i znajomych, to po prostu piknik na dwóch 

kółkach. Bardziej wymagająca jest trasa ekstremalna (ok. 100 km). Ten odcinek 

przeznaczony jest dla rowerzystów, których pasja rowerowa nabrała już wyczynowego 

charakteru. W 2019 roku w rajdzie wzięło udział 205 osób. Najstarszy uczestnik liczył 

sobie 83 lata 5 miesięcy i 11 dni zaś najmłodszy 2 i pół roku. 

 „Dzień Dziecka”. 

 Bieg Partyzantów pod Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Janowskiego 

oraz Burmistrza Janowa Lubelskiego to impreza, która w 2017 roku została 

reaktywowana przez MOSiR przy współudziale Liceum Ogólnokształcącego  

im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim. Impreza ma na celu 

popularyzację biegów masowych oraz biegania, jako najprostszej dostępnej formy ruchu 

i rekreacji fizycznej,  zachęca do aktywnego spędzania wolnego czasu, a także dba, żeby 

nie zapomniano o bohaterskich zrywach w naszej historii, upamiętniając rocznicę bitwy 

partyzanckiej na Porytowym Wzgórzu, największej bitwy partyzanckiej II Wojny 

Światowej w Polsce. Dzięki patronatowi Starosty Powiatu Janowskiego i Burmistrza 

Janowa Lubelskiego oraz szerokiemu gronu sponsorów, bieg powrócił do swojej 

pierwotnej formuły i od 2017 roku w zawodach ponownie pojawiła się sportowa 

rywalizacja. W 2019 roku w biegu udział wzięło 67 zawodników. 

 Podwórkowy Turniej w Piłce Nożnej Drużyn 8. Osobowych. Turniej organizowany 

jest cyklicznie, w pierwszej połowie letnich wakacji na bocznej płycie trawiastego boiska 

stadionu miejskiego. W roku 2019, ze względu na trwające prace remontowo-

rewitalizacyjne płyty głównej boiska Stadionu Miejskiego i otaczającego ją pasa bieżni 

sportowej, turniej został rozegrany na płycie boiska "Orlik 2012", mieszczącego się przy 

Zespole Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim.  Mimo, iż wakacyjny wypoczynek jest 

w tym czasie w pełni, to turniej niezmiennie cieszy się dużą frekwencją. Rywalizacja 

przebiega w kategoriach: zawodnicy z klas I-III i IV-VI. W 2019 roku w turnieju wzięło 

udział 42 zawodników. 

 Janowski Turniej w Bowlingu to zawody bardzo atrakcyjne nie tylko dla uczestników, 

ale przede wszystkim dla wszystkich kibicujących. Wysoki poziom prezentują tu 

zawodnicy, występujący często w zawodach ligowych a nawet ogólnopolskich. Mimo to 

mamy również reprezentację Janowa, która dzielnie walczy z mistrzami, podpatrując 

przy okazji ich techniczne sztuczki. W 2019 roku w turnieju wzięło udział  

7 zawodników. 

 „Mokry Mikołaj”. 
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Od 5 lutego 2013 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadzi akcję promocyjną 

Tania Godzinka, która daje wszystkim chętnym mieszkańcom Gminy Janów Lubelski 

możliwość skorzystania z dobrodziejstw aktywności ruchowej na Krytej Pływalni                                   

w przystępnej cenie. W 2019 roku z oferty skorzystały 872 osoby. 

Sponsorzy organizowanych imprez: Burmistrz Janowa Lubelskiego, Nadleśnictwo Janów 

Lubelski, Ostoja Noclegi Ujście Jolanta Nicałek, Piekarnia Nr 1 Marian Małek, Zakład Mięsny 

Wasąg Sp. j., Sligo Pub & Restauracja, Natural Born Runners. Wkład sponsorów: 8 475 zł.. 

Liczba uczestników przeprowadzonych zawodów i imprez wynosi 5 808 osób. 

W codziennej pracy i przy organizacji zajęć sportowych MOSIR współpracuje z: Miejskim 

Klubem Sportowym "Janowianka", Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej ESKA Janów Lubelski, 

Stowarzyszeniem "Ad Astra" Janów Lubelski, Klubem Rekreacji Ruchowej "Vitalni", 

Stowarzyszeniem Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 

"Wawrzynek", Klubem Aktywnych Ruchowo "Rekreo - Styl" i innymi pomiotami z branży 

sportowej lub turystycznej. 

Frekwencja na obiektach zarządzanych przez MOSiR. 

Na obiekcie Stadionu Miejskiego podczas rozgrywania spotkań piłkarskich różnych klas 

rozgrywkowych i prowadzonych treningów przebywało 5 216 osób.  

Obiekt Krytej Pływalni „Otylia” odwiedziło 107 372 osób. 

Podstawowa struktura klientów pływalni: 

 wejścia indywidualne - 53%; 

 szkoły zewnętrzne i zajęcia prowadzone przez MOSiR - 20%; 

 szkoły, których organem prowadzącym jest Gmina Janów Lubelski - 12%; 

 szkoły, których organem prowadzącym jest Powiat Janów Lubelski - 2%; 

 Jaskinia solna i kręgielnia - 3%. 

Rok 2019 ponownie udowodnił, że zarówno mieszkańcy gminy, jak i osoby przyjezdne 

chętnie uczestniczą w wydarzeniach wpisujących się w zakres działalności MOSiR oraz 

korzystają z usług oferowanych przez jednostkę. 

POMOC SPOŁECZNA 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim jest jednostką organizacyjną Gminy.                    

W 2019 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim zatrudnionych ogółem było 

30 osób, w tym 8 pracowników socjalnych wykonujących zadania z zakresu pomocy 

społecznej.  

Siedziba OPS mieści się w budynku przy ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza. W budynku 

zostały zakończone prace związane z termomodernizacją. Pracownicy udzielają pomocy                   

w postaci pracy socjalnej, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych oraz w utrzymaniu 

kontaktów z otoczeniem. W razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania klienta, pracownicy socjalni czynią starania o umieszczenie w Domu Pomocy 

Społecznej tj. placówce pobytu stałego zapewniającej całodobową opiekę. Głównym celem 
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działalności jest m.in. wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności 

człowieka. 

Realizowane były następujące formy pomocy: pomoc w formie zasiłków pieniężnych                          

(tj. zasiłki okresowe, stałe, celowe), dodatki mieszkaniowe i energetyczne, stypendia szkolne, 

pomoc rzeczowa (m.in. produkty żywnościowe), poradnictwo specjalistyczne, praca socjalna, 

asystentura rodzinna, Karta Dużej Rodziny i Janowska Karta Dużej Rodziny, Centrum 

Wolontariatu i Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy. 

OPS świadczył również usługi opiekuńcze dla osób starszych i przewlekle chorych 

wymagających opieki i wsparcia oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób                                       

z zaburzeniami psychicznymi. 

W ramach systemu pomocy rodzinie dział świadczeń rodzinnych zajmował się wsparciem 

rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, wychowującej dzieci uczęszczające  

do szkoły, w tym niepełnosprawne. Fundusz alimentacyjny jest zaś formą pomocy państwa dla 

osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, które nie mają możliwości 

wyegzekwowania alimentów od dłużnika. Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej realizował 

szereg licznych  działań na rzecz społeczności lokalnej. 

W 2019 r. z pomocy społecznej skorzystało 435 rodzin, o łącznej liczbie 880 osób. Łączna 

kwota wydatków w roku 2019 obejmuje realizację zadań zleconych i własnych w wysokości   

8 936 077,92 zł., z tego: 

  w ramach zadań własnych: 3 851 374,55 zł (środki własne gminy: 2 007 015,96 zł, 

dotacje z budżetu państwa: 1 844 358,59 zł); 

 w ramach zadań zleconych z dotacji budżetu państwa:  5 084 703,37zł; 

W roku 2019 Ośrodek Pomocy Społecznej realizował dwa projekty dofinansowane  

ze środków europejskich: od lipca 2019r. do stycznia 2021r. wdrażany jest projekt pt.: 

 „Profesjonalna pomoc w pracy socjalnej – OPS Janów Lubelski” – projekt wdrażany 

od lipca 2019r. do stycznia 2021r. Jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi 

priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 

Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Całkowita wartość projektu wynosi  

408 547,43 zł. Projekt jest w 100% finansowany ze środków zewnętrznych. Realizacja 

ma na celu wzrost jakości i efektywności usług społecznych świadczonych przez OPS  

w Janowie Lubelskim. Cel zostanie osiągnięty przez zmianę struktury organizacyjnej 

OPS, wzmocnienie kompetencji kadry ośrodka pomocy, wdrożenie usprawnień 

organizacyjnych polegających  na oddzieleniu pracy administracyjnej od świadczenia 

pracy socjalnej i usług. 

 „Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Janów Lubelski” - projekt realizowany 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9 – 12 WL 2014-2020 Działanie 11.1 

Aktywne włączenie. Projekt jest realizowany od 1.11.2019 do 31.10.2021r. Celem 
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głównym projektu jest wzrost aktywności społeczno – zawodowej oraz poprawa 

dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym. Wartość projektu: 992 704,63 zł.. Wkład Funduszy Europejskich:  

843 798,93 zł. 
 

Ponadto Ośrodek w roku 2019 przy współpracy z Katolickim Centrum Pomocy Rodzinie 

organizował  piknik „Mama, tata i ja” mający na celu integracje rodzin zagrożonych 

wykluczeniem, niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym. 

OPS był również współorganizatorem „Janowskiej Wigilii” oraz innych działań promujących 

gminę Janów Lubelski. Zorganizowaliśmy „Galę Wolontariatu”, podczas której  wyróżniono  

i nagrodzono 190 wolontariuszy wraz z koordynatorami SKW oraz koordynatorami  

z organizacji pozarządowych, doceniono sympatyków i przyjaciół oraz inne osoby angażujące 

się w działania wolontarystyczne. 

Janowski OPS realizował także  działanie z programu "Pomoc w szkole i w domu", 

którego celem było wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze 

obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom tego 

pozbawionym. Ogólny koszt realizacji w/w Programu w 2019 roku wyniósł 176 730,57zł.                   

Z pomocy w ramach Programu skorzystało 429 osób, w tym: 

 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej – 82 osoby;  

 uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 157 osób;  

 pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej – 

203 osoby. 

W ramach programu 117 osób skorzystało ze świadczenia rzeczowego (posiłki 

świąteczne)- na kwotę 5 023,00 zł, natomiast kwotę 24 510,00 zł wydatkowano na zasiłki 

celowe dla 163 osób. Ponadto janowski Ośrodek Pomocy Społecznej od kilku lat współpracuje  

z Caritas Diecezji Sandomierskiej. W 2019 roku z pomocy żywnościowej skorzystały 424 

rodziny, w tym 920 osób z terenu gminy Janów Lubelski. Łącznie wydano 45 ton, 218 kg 

artykułów spożywczych. 

W ramach aktywizacji osób bezrobotnych OPS, przy współpracy z PUP, do prac społecznie 

użytecznych skierował 30 osób. 

Działalność w zakresie pomocy społecznej 

W Gminie Janów Lubelski w 2019 roku z pomocy społecznej skorzystało 435 rodzin.                      

Z pomocy w postaci świadczeń pieniężnych skorzystały 354 rodziny, zaś w postaci świadczeń 

niepieniężnych 214 rodzin. Ważną część funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej 

stanowiła współpraca z instytucjami z terenu gminy tj. ze: Środowiskowym Domem 

Samopomocy, Warsztatami Terapii Zajęciowej, Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą „Promyk”, 

Sądem Rejonowym, Zespołami Kuratorskiej Służby Sądowej, Powiatową Komendą Policji, 

Domem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Urzędem 

Pracy. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach swojej działalności realizował także pomoc  

w formie świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego. Z zakresu świadczeń 
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rodzinnych w 2019 r. przyjęto i skompletowano dokumenty do 857 wniosków na świadczenia 

rodzinne oraz 87 wniosków na fundusz alimentacyjny. Wprowadzono do systemu  

i sporządzono  1 044 decyzje na świadczenia rodzinne oraz 99 decyzji na fundusz 

alimentacyjny. 

Realizowane świadczenia w 2019 roku: 

 zasiłek rodzinny z dodatkami – 14 564 świadczeń na kwotę 1 640 386,58 zł; 

 dodatki do zasiłku rodzinnego – łącznie na kwotę 523 485,35 zł; 

 urodzenie dziecka- 81 świadczeń na kwotę 50 237,54 zł; 

 opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego- 246 świadczeń 

na kwotę 94 883,64 zł; 

 samotne wychowywanie dziecka - 416 świadczeń na kwotę 76 973,30 zł; 

 kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego- 630 świadczeń  na kwotę  

67 109,93 zł; 

 podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania- 659 świadczeń na 

kwotę 44 454,15 zł; 

 wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1 460 świadczeń na kwotę  

135 013,53 zł; 

 zasiłki pielęgnacyjne – 4 192 świadczenia na kwotę  791 558,16 zł; 

 świadczenie pielęgnacyjne-  604 świadczenia na kwotę  951 236,90 zł; 

 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka- 106 świadczeń na kwotę                           

106 000 zł; 

 zasiłek dla opiekuna - 116 świadczeń na kwotę 70 680 zł; 

 specjalny zasiłek opiekuńczy- 328 świadczeń na kwotę  201 877,20 zł; 

 świadczenie rodzicielskie - 500 świadczeń na kwotę 455 495,80 zł; 

 fundusz alimentacyjny - 790 świadczeń na kwotę 319 634,28 zł. 

Praca z dłużnikami alimentacyjnymi przedstawia się następująco: 

 dłużnicy dla których Burmistrz Janowa Lubelskiego jest wierzycielem na dzień 

31.12.2019 r. – 116; 

 dłużnicy posiadający zadłużenie z tytułu zaliczki alimentacyjnej na dzień 31.12.2019 r. – 

52; 

 dłużnicy względem których w 2019 r. podjęto działania – 75; 

 wysłano 66 informacji do dłużników alimentacyjnych o przyznaniu świadczenia  

z funduszu alimentacyjnego; 

 wysłano 51 wniosków w sprawie podjęcia działań wobec dłużników alimentacyjnych; 

 wysłano 55 wezwań do stawienia się na wywiad alimentacyjny i złożenia oświadczeń 

majątkowych do dłużników alimentacyjnych; 

 przeprowadzono 40 wywiadów alimentacyjnych i odebrano 40 oświadczeń 

majątkowych od  dłużników alimentacyjnych; 
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 przesłano 21 informacji do komornika sądowego po przeprowadzeniu wywiadu 

alimentacyjnego i odebraniu oświdczenia majątkowego lub o zaniechaniu postępowania 

na podst. art. 5a ustawy pomocy osobom uprawnionym do alimentów; 

 wprowadzono do systemu i sporządzono 8 decyzji dotyczących dłużników 

alimentacyjnych uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych; 

 wprowadzono do systemu i sporządzono 2 decyzje odmawiające umorzenia zadłużenia 

dłużnika alimentacyjnego; 

 sporządzono 3 wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 K.K.; 

 sporządzono 5 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa określonego                     

w art. 209 § 1 K.K.; 

 sporządzono 3 wnioski o objęcie aktywizacją zawodową dłużników alimentacyjnych. 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA 

1. Zakład Gospodarki Komunalnej 

Struktura organizacyjna ZGK 

 Dyrektor Zakładu 

 Główna księgowa 

 Kadrowa 

 Technolog laborant 

 Inspektor BHP 

 Brygadzista 

 Elektryk automatyk - 2 osoby 

 Operatorzy i konserwatorzy maszyn i urządzeń - 8 osób 

 Sprzątaczka 

Wielkość zatrudnienia 

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Janowie Lubelskim zatrudnionych jest łącznie 17 

osób, 15 osób jest zatrudnionych na pełny etat, 2 osoby na 1/5 etatu. 

Infrastruktura 

1) budynek administracyjno - laboratoryjny – dyspozycyjny; 

2) budynek socjalny; 

3) hala krat mechanicznych; 

4) przepompownia ścieków; 

5) punkt zlewny ścieków dowożonych; 

6) piaskownik poziomy - 2 sztuki; 

7) reaktor biologiczny z osadem czynnym - 2 sztuki; 

8) osadnik wtórny radialny - 2 sztuki; 

9) punkt pomiarowy ilości ścieków lO; 

10) budynek stacji dmuchaw; 

11) wylot ścieków do odbiornika; 
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12) stacja dozowania koagulantu PIX; 

13) przepompownia recyrkulatu H. Komora stabilizacji tlenowej - 2 sztuki; 

14) przepompownia osadu nadmiernego; 

15) grawitacyjny zagęszczacz osadu - 2 sztuki; 

16) stacja mechanicznego odwadniania osadu 18.Budynek energetyczny                                           

        z agregatomwnią; 

17) magazyn; 

18) poletka ociekowe skratek i piasku - 4 sztuki; 

19) wiata na osad; 

20) drogi i place 

21) infrastruktura elektryczna; 

22) infrastruktura wodno – ściekowa 

Działalność 

Technologia Oczyszczalni Ścieków w Janowie Lubelskim  polega na biologicznym procesie 

osadu czynnego, poprzedzonym mechanicznym oczyszczeniem ścieków z możliwością 

chemicznego wspomagania. Oczyszczalnia  jest zespołem urządzeń i obiektów 

technologicznych oraz obiektów towarzyszących (niezbędnych do dostarczenia energii, 

stworzenia odpowiednich warunków pracy obsługi, przebiegu, kierowania i kontroli procesów 

technologicznych) służących do usuwania zanieczyszczeń zawartych  w ściekach.  

Głównym zadaniem procesu oczyszczania ścieków jest usunięcie związków organicznych 

oraz biogenów (azotu i fosforu), które w środowisku wodnym powodują nadmierny rozwój 

organizmów fitoplanktonowych, tzw. eutrofizację, prowadzącą do zaniku tlenu i niepożądanych 

zmian środowiska wodnego. Do zadań oczyszczalni należy również przeróbka  

i unieszkodliwianie osadów ściekowych (lub innych zanieczyszczeń stałych takich jak piasek  

i skratki) powstających w trakcie oczyszczania ścieków.  

Sprawność oczyszczalni jest dostosowana do aktualnych wymagań prawa, dotyczących 

jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do wód powierzchniowych – Rozporządzenie 

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. - Dz.U. 2019  

poz. 1311. Redukcja zanieczyszczeń w roku 2019 była zgodna z w/w Rozporządzeniem oraz 

pozwoleniem wodno-prawnym z dnia 15.05.2015 r. W roku 2019 Oczyszczalnia Ścieków 

przyjęła i oczyściła 937 219 m3 ścieków, (2 568 m3/d) dopływających ze skanalizowanych 

terenów miasta i gminy oraz dostarczanych wozami asenizacyjnymi. 

Najważniejsze osiągnięcia 

Istotnym wynikiem działalności ZGK jest znaczna redukcja zanieczyszczeń (stosunek ścieku 

surowego do ścieku oczyszczonego) oraz brak przekroczeń wskaźników zanieczyszczeń  

w ściekach oczyszczonych odprowadzanych do rzeki Biała określonych w pozwoleniu 

wodnoprawnym.  
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Wskaźnik zanieczyszczenia 

Najwyższe dopuszczalne 
wartości zanieczyszczeń 

ujęte w pozwoleniu 
wodnoprawnym 

Średnie roczne wartości 
zanieczyszczeń w ściekach 

surowych 

Średnie roczne wartości 
zanieczyszczeń w ściekach 

oczyszczonych 

Zawiesina ogólna, g/m3 35 458 8,5 

ChZT, gO2/m3 125 1007 26,5 

BZT5, gO2/m3 15 289 4,3 

Fosfor ogólny, g/m3 2 12 1,36 

Azot ogólny, g/m3 15 70 5,6 

 

Oprócz działalności statutowej, zakład świadczy również inne usługi na rzecz mieszkańców 

gminy m.in. koszenie terenów zielonych, poboczy dróg, wycinka drzew czy usługi ładowarką. 

Jednak pomimo tego, że na chwilę obecną oczyszczalnia funkcjonuje prawidłowo, 

niezbędna jest jak najszybsza jej modernizacja. Ostatnia modernizacja została ukończona  

w 2011 r., w związku z tym wiele urządzeń jest już zużytych i wymaga coraz częstszych 

remontów, a co za tym idzie coraz większych nakładów finansowych. Szereg obiektów ciągu 

technologicznego sprawia poważne problemy eksploatacyjne. Nowe przepisy formalno-prawne 

przyczyniają się do konieczności zmiany gospodarki osadowej Oczyszczalni. W związku  

z powyższym konieczne jest przeprowadzenie modernizacji istniejących obiektów wraz  

z rozbudową układu technologicznego w całym zakresie gospodarki ściekowo-osadowej,  

w przeciwnym wypadku w przyszłości może dojść do poważnych zakłóceń procesu 

technologicznego. Należy więc na obecnym etapie poszukać możliwości finansowania w celu 

zmodernizowania oczyszczalni. 

Finanse 

Przychody: 

 plan                1 508 532,37 zł 

 wykonanie   1 513 753,74  zł 

Koszty: 

 plan                1 508 532,37 zł 

 wykonanie   1 504 248,06 zł 

Wydatki statutowe: 634 131,03 zł – 42% ogółu kosztów. 

Wynagrodzenia + pochodne oraz wydatki osobowe: 870 057,03 zł – 58% ogółu kosztów. 

Poprzez osiągnięcie wyższych niż planowane przychodów i realizację niższych niż planowane 

kosztów osiągnięto nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 9 522,72 zł, które Zakład 

zamierza przeznaczyć na wymianę okien w budynku laboratoryjno – dyspozycyjnym. 

Nadwyżka za rok 2018 (74 532,37 zł) przeznaczona była na: 
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 zakup stopni sprężających do dmuchaw napowietrzających reaktor wielofunkcyjny; 

 wymianę części dyfuzorów na reaktorze; 

 opracowanie kalkulacji „Przebudowa Oczyszczalni”; 

 zakup wagosuszarki; 

 zakup spektrofotometru; 

Oprócz tego w roku 2019 zakupiono : spychacz czołowy, urządzenie rozruchowe do pompy 

softstart D3, komputer, drukarki, tablet, niszczarki i kosiarkę do trawy. 

2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Janowie 

Lubelskim 

PGKiM Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego 

odprowadzania ścieków, zarządu wspólnotami mieszkaniowymi, dostawy ciepła oraz 

gospodarki odpadami komunalnymi. W 2019 roku spółka zatrudniała ponad 70 osób  

i aktualnie obejmuje zasięgiem swego działania Gminy: Janów Lubelski, Modliborzyce  

i Godziszów. 

W  2019 roku PGKiM Sp. z o.o. zakończyła II etap programu kompleksowej gospodarki 

ściekowej w gminie Janów Lubelski obejmujący ulice: Bialską, Kamienną, Stokową oraz Wisa 

Sowy współfinansowanego z POIŚ. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 5 045 460,00 zł (brutto).  

  W 2019 r. Spółka ze środków własnych wykonała inwestycję w Janowskiej Strefie 

Ekonomicznej „Borownica”. W celu uzbrojenia terenów dla potencjalnych inwestorów 

wykonana została sieć wodno kanalizacyjną o długości ok. 300 m. Całkowity koszt inwestycji 

wynosi 370 000 PLN.  

 Spółka wykonała również wodociąg o długości ok. 1,2 km łączący Zofiankę Górną                             

z Przyborowiem, co umożliwiło zaopatrzenie jej mieszkańców w wodę z ujęcia w Janowie 

Lubelskim za 187 000 PLN.  

Przed remontem nawierzchni w ul. Bialskiej Spółka dokonała inspekcji stanu 

technicznego studni kanalizacyjnych. Zły stan techniczny siedmiu z nich spowodował 

konieczność ich remontu za łączną kwotę 56 000 PLN. 

Ponadto w 2019 roku wykonany został remont transformatora na ujęciu wody oraz 

specjalistycznego pojazdu do czyszczenia kanalizacji na  łączną kwotę 100 000 PLN. 

W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Spółka kontynuowała prace związane  

z rekultywacją składowisk odpadów zarówno w Borownicy jak i tzw. „starego wysypiska” 

przy drodze na Frampol. W 2019 roku wykonano piezometry i studnie odgazowujące na 

„starym wysypisku” za kwotę 51 000 PLN oraz dokonano dostosowania Punktu 

Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się przy ul. Bohaterów 

Porytowego Wzgórza 46/48 do wymogów zmienionych przepisów w zakresie monitoringu  

i gospodarki odpadowej na łączną kwotę 60 000 PLN. 

Spółka w drodze przetargu wyłoniła wykonawcę termomodernizacji i remontu budynku 

warsztatowo-garażowego w ramach programu termomodernizacji. Realizacja rzeczowa 

zadania rozpoczęła się w 2019 r. Koszt przedsięwzięcia wynosi ok. 700 000 PLN z czego 45% 

zostanie pokryte przez Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości. Realizacja rzeczowa 

zadania rozpocznie się już w miesiącu luty 2020 r. 



 

Raport 2019  Strona 122 
 

 

Raport o stanie Gminy  Janów Lubelski 2019  

Kolejnym zadaniem inwestycyjnym będzie budowa sieci ciepłowniczej w ulicy 

Ogrodowej umożliwiającej zasilanie w ciepło z istniejącej kotłowni gazowej przy ulicy 8-go 

Września, szkoły podstawowej, „dawnego gimnazjum”, „Domu Nauczyciela” i Przedszkola. 

Umożliwi to eliminację kotłowni węglowej przy ulicy Kamiennej. Spółka w lutym bieżącego 

roku przystępuje do rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie tego zadania. Planowany koszt 

inwestycji to ok. 700 000 PLN. Ponadto planowane są kolejne inwestycje w polegające na 

rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnych w Momotach, na osiedlu Sachalin, w ul. Partyzantów  

w Janowie Lubelskim oraz w Zofiance Górnej, dalsza modernizacja ujęcia wody, których 

realizacja uwarunkowana jest uzyskaniem przez Spółkę źródeł ich finansowani
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Część ósma: Partycypacja społeczna 

Kluczowym znaczenie dla rozwoju gminy ma aktywność lokalnej społeczności. 

Aktywność ta wynika z poziomu kapitału społecznego, a ten jest obecnie jednym                           

z najważniejszych endogennych czynników rozwoju lokalnego. O istnieniu procesów 

oddolnych na danym terytorium, wynikających ze wzrostu świadomości obywatelskiej 

wśród mieszkańców świadczy aktywność w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz 

Funduszu Sołeckiego. Inicjatywy te pokazują lokalne potrzeby i oczekiwania, które 

samorząd realizuje. 

1. Budżet obywatelski: 

Budżet Obywatelski Miasta Janów Lubelski to wydzielona część budżetu Gminy 

Janów Lubelski, o której przeznaczeniu decydują w głosowaniu mieszkańcy. Każdy 

uprawniony mógł zgłosić własny projekt, który następnie podlegał głosowaniu przez 

mieszkańców. Roczna kwota przeznaczona na realizację projektów w ramach budżetu 

obywatelskiego to 100 000 zł. 

Projekty, które  zostały  zgłoszone i wybrane w 2018 roku zostały uwzględnione                              

w budżecie gminy Janów Lubelski oraz zrealizowane w 2019 roku : 

a) projekt: Sterylizacja, kastracja, i czipowanie psów i kotów z terenu Miasta Janowa 

Lubelskiego, kwota :24 999,98 zł,  

b) projekt: ,,Kolorowy świat na Wichrowym Wzgórzu”- doposażenie placu zabaw dla 

dzieci oraz siłowni dla młodzieży na ..Osiedlu Wschód”, kwota : 39 896,11 zł,  

c) projekt: ,,Kolorowy plac zabaw na Osiedlu Zaolszynie w Janowie Lubelskim”- 

kwota: 30 613,64  zł,  

d) projekt: SOS- Zdążyć z Pomocą- liczba głosów:89, kwota : 14 987,99 zł. 

Całkowita kwota wydatków poniesionych w ramach Budżetu Obywatelskiego                   

w 2019 roku wyniosła: 110 497,72 zł. 

W 2019 roku zgłoszono 5 projektów do realizacji w ramach budżetu 

obywatelskiego. Zadania wyłonione zostały uwzględnione do realizacji  w uchwale 

budżetowej 2020 roku. 

 W głosowaniu nad nimi wzięło udział  1102 osób. Wybrane w toku głosowania projekty 

to:  

 projekt: Sterylizacja, kastracja, i czipowanie właścicielskich zwierząt (psy                 

i koty) z terenu Miasta Janowa Lubelskiego, liczba głosów: 431, kwota 

projektu:25 000 zł,  

 projekt: Uzupełnienie placu zabaw na ,,Osiedlu Wschód” oraz nasadzenia 

kwiatowe-”, liczba głosów: 171, kwota projektu: 44 000 zł,  

 projekt: Nie bądź obojętny, Ratuj życie, liczba głosów:121, kwota projektu: 

27 400,00 zł. 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego                   

w 2020 roku to 96 400,00 zł. 
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2. Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na 

realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców na terenach wiejskich. 
 

Nazwa 
sołectwa 

Realizowane zadanie 
Plan 

funduszu na 
2019rok 

Wykonanie 
na 

31.12.2019 

% 
wykonania 

Borownica, 
Kopce, Laski 

Remont mostu wraz z oczyszczaniem rowu 
melioracyjnego 

12 936,17 12 936,17 100,00 

Biała I 

Zakup oleju opałowego na ogrzewanie budynku 
Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego w Białej  I 

4 000,00 3 999,60 99,99 

Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców 
sołectwa Biała I i II (zadanie wspólne) 

2 500,00 2 499,24 99,97 

 Remont dróg polnych oraz remont starej drogi 21 275,90 21 254,40 99,90 

Zamontowanie lamp ulicznych 2 szt. 6 000,00 4 920,00 82,00 

Biała II 

Zakup oleju opałowego na ogrzewanie budynku 
Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego w Białej  

4 000,00 3 999,60 99,99 

Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców 
sołectwa Biała I i II (zadanie wspólne) 

2 500,00 2 499,24 99,97 

Remont dróg polnych w Białej II  19 777,65 19 649,25 99,35 

Łążek 

Zakup kosiarki  10 000,00 10 000,00 100,00 

Zakup lamp do oświetlenia drogi w  Łążku Przymiarki 9 643,13 9 416,88 97,65 

Wymiana podłogi w remizie OSP 1 000,00 1 000,00 100,00 

Organizacja spotkania integracyjnego dla 
mieszkańców 

3 000,00 2 722,10 90,74 

Momoty 
Dolne 

Wyłożenie kostki brukowej wokół remizy 15 266,71 15 266,71 100,00 

Pikule Remont drogi w msc. Pikule 7 599,58 7 546,05 99,30 

Momoty 
Górne 

Ogrodzenie boiska przy szkole podstawowej 13 029,11 12 900,00 99,01 

Wyposażenie świetlicy wiejskiej i strażnicy w 
Momotach Górnych (garaż, stoły) 

7 000,00 6 999,96 100,00 

Ruda 

Dokumentacja na wykonanie drogi na osiedlu Owoców 
Leśnych 

18 359,65 18 359,65 100,00 

Organizacja spotkania integracjnego dla mieszkańców 
sołectwa Ruda  

4 000,00 3 639,91 91,00 

Ujście - 
Kiszki - 
Szewce 

Budowa remizy OSP w msc. Ujście 18 914,50 18 914,50 100,00 

Zofianka 
Górna 

Zakup materiałów na potrzeby OSP 1 000,00 227,43 22,74 

Zakup oleju opałowego na ogrzewanie Centrum 
Kultury w Zofiance Górnej 

6 000,00 5 985,90 99,77 

Organizacja Dnia Dziecka 2 500,00 2 495,62 99,82 

Przebudowa drogi gminnej Janów Lubelski ul. 
Brzozowa - Zofianka Górna 

15 967,03 15 967,03 100,00 

Szklarnia 
  

Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w  msc.Szklarnia 2 000,00 2 000,00 100,00 

Remont drewnianej wieży widokowejw msc. Szklarnia 6 241,32   0,00 

Razem 214 510,75 205 199,24 95,66 
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Podsumowanie 

 

Przedstawiona w niniejszym raporcie szczegółowa analiza wszystkich obszarów 

działalności Gminy Janów Lubelskim w 2019 roku pozwala na postawienie tezy, że 

nałożone na naszą wspólnotę samorządową zadania były w tym okresie wykonywane 

właściwie i przyczyniły się do zrealizowania znacznej części  potrzeb mieszkańców 

gminy. Rok 2019 był dla gminy Janów Lubelski kolejnym, w którym skutecznie 

realizowano zapisy polityk, programów i strategii. Systematycznie prowadzone były 

działania związane z poprawą jakości życia, która uznana została za najważniejszy 

priorytet działań rozwojowych. Również wszystkie uchwały podjęte przez Radę Miejską 

w Janowie Lubelskim , zgodnie z wolą tego organu, zostały wykonane.  

Wykonując budżet w 2019 roku organ wykonawczy kierował się nadrzędną zasadą 

obowiązku zabezpieczenia wystarczających i adekwatnych środków na wykonywanie 

zadań własnych oraz obligatoryjnych zadań gminy. Jednocześnie brano pod uwagę 

konieczność zachowania w przyszłości ustawowych wymogów ograniczających 

możliwość zadłużania jednostki. Stan finansów Gminy Janów Lubelski w roku 

budżetowym 2019 był stabilny, dlatego założone cele rozwoju społeczno – 

gospodarczego gminy były sukcesywnie realizowane. Jedynie inwestycje ze środków 

unijnych nie zostały w pełni zrealizowane , dlatego zadania, jak i środki na ten cel 

zostały przeniesione do budżetu  na 2020 rok. 

Gmina Janów Lubelski w 2019 roku osiągnęła dochody budżetowe w wysokości  

69 454 981,01 zł. Były one niższe od planowanych o kwotę 3 504 287,40 zł. 

Wymagalne należności  mieszkańców w stosunku do gminy (podatki i opłaty 

lokalne, z tytułu czynszu za mieszkania komunalne, za wieczyste użytkowanie, za 

odpady komunalne, z tytułu refundacji kosztów za naprawy instalacji solarnych, za 

najem i dzierżawę, fundusz alimentacyjny i inne) wzrosły o 480 704 zł w stosunku do 

roku 2018 i wynosiły na koniec roku 3 180 293 zł. 

Wartość mienia komunalnego wzrosła o ponad 6 mln zł. 

W obszarze projektów inwestycyjnych, przez kilka ostatnich lat, działania 

samorządu ukierunkowane były przede wszystkim na wykonanie zadań o dużej 

wartości, mających znaczenie dla całego miasta i gminy. Oczywiście takie postępowanie 

determinowane było również możliwościami skorzystania ze wsparcia finansowego  

ze środków z budżetu Unii Europejskiej. W 2019 roku kontynuowano m.in. zadania 

inwestycyjne związane z termomodernizacją 7 budynków użyteczności publicznej oraz 

rozpoczęto rewitalizację  centrum starego miasta.  

W dalszym ciągu perspektywy przyszłego rozwoju gospodarczego Gminy Janów 

Lubelski są w dużym stopniu związane z infrastrukturą drogową. Budowana droga 
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ekspresowa S19 otwiera przed nami nowe możliwości. Dla Gminy Janów Lubelski jest 

ważne, abyśmy właściwie skorzystali otwierającej się szansy. W tym celu, w 2019 roku 

rozpoczęliśmy budowę drogi na terenie Janowskiej Strefy Inwestycyjnej „Borownica”, 

która umożliwi sprawniejszą komunikację i połączenie z drogą ekspresową. Podniesie to 

zdecydowanie atrakcyjność terenów inwestycyjnych i ułatwi pracę istniejącym  

i przyszłym przedsiębiorstwom. 

Droga ekspresowa S19 oraz obwodnica Janowa Lubelskiego w drodze krajowej  

nr 74 sprawią, że znacznie zmniejszy się natężenie ruchu samochodowego. Z drugiej 

jednak strony, spowoduje to omijanie przez podróżnych miasta. Wnioski nasuwają się 

same: niezbędna jest przemyślana kampania reklamowa naszego regionu, jego terenów 

inwestycyjnych, a przede wszystkim walorów turystycznych przy wymienionych 

drogach, np. kampania billboardowa. 

Podążając za celami określonymi w strategii pracowaliśmy nad ulepszeniem  

i promocją oferty turystycznej, zarówno prywatnej, jak i naszego sztandarowego 

produktu: marki „ZOOM NATURY”. Możemy stwierdzić, że praca w tym zakresie 

przyniosła rezultaty, co utwierdza nas w przekonaniu, że działania promocyjne, 

spotkania z przedsiębiorcami różnych branż, w tym turystycznej, powinny być 

kontynuowane, a ich skala stale rozszerzana. Szczególna uwaga powinna być 

poświęcona rozwojowi rekreacji i turystyki aktywnej, w tym rowerowej. Powodzenie 

nowej oferty produktowej wprowadzonej przez Park Rekreacji „ZOOM NATURY” 

wskazuje, że ciągły rozwój w tym zakresie również powinien być kontynuowany. 

Duża uwaga powinna być w dalszym ciągu poświęcana poprawie dostępu 

przedsiębiorców naszej Gminy do informacji na temat możliwości pozyskania funduszy 

unijnych. Mimo cyklicznie organizowanych spotkań informacyjnych i dużej frekwencji 

przedsiębiorców, ciągle zbyt mało mamy realnie uzyskanych środków. 

Nie powinniśmy ustawać w dążeniu do pozyskania nowych inwestorów, dla których 

trzeba pozyskiwać tereny inwestycyjne. Nie jest to łatwe, ponieważ grunty, które są  

w posiadaniu Gminy kurczą się. Dlatego należałoby w dalszym ciągu kontynuować 

współpracę ze Spółdzielnią Kółek Rolniczych oraz prowadzić rozeznanie wśród  

właścicieli działek prywatnych. 

W dalszym ciągu dążymy do poprawy jakości środowiska czemu służą inwestycje   

w zakresie termomodernizacji obiektów publicznych oraz działania edukacyjne mające 

na celu kształtowanie postaw współodpowiedzialności mieszkańców za estetykę  

i wizerunek miejscowości oraz propagowanie działań proekologicznych, min. segregacji 

odpadów, właściwego gospodarowania zielenią. 

Pod względem planistycznym, uchwalone plany zagospodarowania przestrzennego, 

w zasadzie, zabezpieczają potrzeby na poszczególne tereny. Naszym wyzwaniem  
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na przyszłość jest przystąpienie do scaleń tych terenów oraz ich stopniowego 

uzbrajania, żeby móc odpowiedzieć na ewentualne zapotrzebowania. Są to działania 

zakrojone na szeroką skalę i długi okres czasu, ale niezbędne dla  dalszego rozwoju. 

 

Mieszkańcy Janowa Lubelskiego, jak co roku, chętnie uczestniczyli  w wydarzeniach 

kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Organizowane imprezy promocyjne nie tylko 

przyciągały turystów i gości z zewnątrz, ale były również okazją do spotkania, rozrywki  

i integracji mieszkańców. Należy tu wspomnieć, że na coraz większą skalę 

wykorzystywany był w tych celach teren Parku Rekreacji „ZOOM NATURY” i nie ma 

wątpliwości, że jego potencjał w tym zakresie jest wciąż bardzo szeroki. 
  

 

Realizowane były również  działania związane  z profilaktyką, edukacją czy  

ekologią.  W ramach  aktywizacji i współpracy z naszymi mieszkańcami, w ramach 

ogłaszanych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych, przekazaliśmy szkołom, 

klubom, stowarzyszeniom, organizacjom pozarządowym, środki na organizację 

wydarzeń sportowych, kulturalnych, na zadania w zakresie promocji zdrowia i pomocy 

społecznej. 

Zrealizowaliśmy kolejne projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego, co stanowi 

bodziec dla mieszkańców do włączania się w życie społeczności lokalnej i tworzenia 

społeczeństwa obywatelskiego, zaś na terenach wiejskich społeczność umiejętnie  

i celowo wykorzystywała Fundusz Sołecki pozwalający na realizację potrzeb 

mieszkańców. 

 

Podsumowując, Gmina Janów Lubelski konsekwentnie realizuje cele wyznaczone 

poprzez opracowane strategie podejmując się wyzwań, które początkowo wydają się 

niemożliwe do zrealizowania. Mimo skromnych środków własnych zrealizowano, lub 

rozpoczęto,  szereg przedsięwzięć i inwestycji przy znacznym udziale środków unijnych. 

W dalszym ciągu, od kilkunastu lat, jesteśmy jedną z najlepszych gmin w Polsce  

w pozyskiwaniu funduszy z Unii Europejskiej. Staramy się prowadzić politykę 

zrównoważonego rozwoju, uwzględniającą zarówno potrzeby mieszkańców wsi jak  

i miasta. Szczególną uwagę kierowaliśmy i będziemy kierować na rozwój gospodarczy 

Gminy i dwa strategiczne kierunki rozwoju: przemysł i turystykę.  
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Gmina Janów Lubelski, 29.05.2020 rok 


