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Wstęp 

Raport o stanie Gminy Wojsławice za 2019 rok opracowano zgodnie z art. 28aa
ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym  (Dz.  U.
z 2020 r., poz. 713 t.j.).

Celem  przygotowania  raportu  jest  uzyskanie  wglądu  w  sytuację  gospodarczą
i  społeczną  Gminy  Wojsławice.  Zgromadzono  w  nim  szczegółowe  dane  o  aspektach
funkcjonowania gminy w 2019 roku. 

Raport  ukazuje  trendy  rozwojowe  i  stanowi  podstawę  do  obiektywnej,  opartej
na faktach, oceny możliwości dalszego rozwoju Gminy Wojsławice.

Dokument zawiera analizę następujących obszarów działalności gminy:
- demografia,
- finanse gminy, 
- inwestycje gminne,
- działalność gospodarcza, 
-warunki  życia  mieszkańców  (infrastruktura  techniczna,  wodociągi,  kanalizacja,
drogi, gospodarka odpadami),
- zagospodarowanie przestrzenne,
- oświata,
- wydarzenia kulturalne i promocja gminy,
- pomoc społeczna.

Na  potrzeby  opracowania  niniejszego  raportu  szczególnie  cenna  okazała  się
wiedza pracowników Urzędu Gminy Wojsławice i innych jednostek organizacyjnych gminy
oraz  szereg  dokumentów,  będących  w  posiadaniu  urzędu,  a  także  informacje
zamieszczone na stronach internetowych oraz w lokalnej prasie.
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1. Charakterystyka gminy

1.1. Władze lokalne i gminne jednostki organizacyjne

W  wyborach  samorządowych  przeprowadzonych  w  dniu  21  października
2018 roku Wójtem Gminy Wojsławice został, ponownie wybrany, Pan Henryk Gołębiowski,
który na I sesji w dniu 22 listopada 2018 roku złożył ślubowanie wobec Rady Gminy. 

W tym dniu na Przewodniczącą Rady Gminy Wojsławice wybrano Panią Jolantę
Jabłońską. Dokonano również wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady. Zostały nimi
Pani Alicja Jabłońska i Pani Elżbieta Górnik.

W  związku  z  wprowadzonymi  zmianami  w  ustawie  z  dnia  8  marca  1990  r.
o  samorządzie  gminnym,  Rada  Gminy  Wojsławice  podjęła  uchwałę  Nr  XL/194/2018
z  dnia  31  sierpnia  2018  roku  w  sprawie  zmian  w  Statucie  Gminy  Wojsławice.  

Wprowadzono  między  innymi  zmianę   w  §  14  Statutu  poprzez  dodanie
w ust. 1 punktu 4 „Komisja Skarg, Wniosków i Petycji”.  

W 2019 roku stałe komisje Rady Gminy pracowały w następujących składach:
- przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Elżbieta Furmaniuk, zastępca - Pan Zbigniew
Rymarski, członek – Pan Jan Grabiński,
- przewodniczący Komisji Gospodarczo-Finansowej - Pan Mirosław Radomski, zastępca -
Pan  Waldemar  Ożóg,   członkowie:  Pan  Sławomir  Folusz,  Pani  Elżbieta  Górnik,  Pani
Jolanta Jabłońska,
-  przewodnicząca  Komisji  Społecznej  -  Pani  Małgorzat  Piróg,  zastępca  Pani  Justyna
Mazurek,  członkowie: Pani  Alicja Jabłońska, Pan Grzegorz Łoś,
- przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji -  Pan Mirosław Gawrzak, zastępca
Pan Grzegorz Śmiech, członek: Pani  Anna Burda.

Gminne jednostki organizacyjne to:

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach-Kolonii,

Przedszkole Gminne w Wojsławicach,

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki wraz z Biblioteką w Wojsławicach,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojsławicach,

Warsztat Terapii Zajęciowej w Wojsławicach.

Ponadto na terenie gminy działa Klub Seniora „Aktywna jesień” w Wojsławicach.

1.2. Wykonanie uchwał Rady Gminy

Rada Gminy jest organem uchwałodawczym w gminie. Do właściwości Rady Gminy
należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy. Zadania i uprawnienia
Rady  określa  art.  18,  18a  i  18b  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku  o  samorządzie
gminnym. Jednym z głównych jej zadań jest podejmowanie uchwał niezbędnych w pracy
samorządu. 
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Rada Gminy Wojsławice  w 2019 roku podjęła  59 uchwał  od  numeru V/23/2019
do numeru XIV/81/2019.

Poniższa tabela przedstawia uchwały podjęte w 2019 roku:

Lp. Numer

uchwały

Data podjęcia Uchwała w sprawie:

1. V/23/2019 18.01.2019 r. upoważnienia Wójta Gminy Wojsławice 
do złożenia wniosku o dofinansowanie 
oraz przyjęcia do realizacji 
przedsięwzięcia pn. „Opracowanie 
strategii rozwoju elektromobilności 
w Gminie Wojsławice”

2. V/24/2019 18.01.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 
wysokości stawek za zajęcie 1 m² pasa 
drogowego dróg gminnych

3. V/25/2019 18.01.2019 r. odwołania Skarbnika Gminy Wojsławice

4. V/26/2019 18.01.2019 r. powołania Skarbnika Gminy Wojsławice

5. V/27/2019 18.01.2019 r. zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej

6. V/28/2019 18.01.2019 r. zmiany uchwały uchwalającej „Strategię 
Rozwoju Lokalnego Gminy Wojsławice 
na lata 2008-2015”

7. VI/29/2019 04.03.2019 r. uchwalenia gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych na rok 2019

8. VI/30/2019 04.03.2019 r. przyjęcia „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobieganie bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Wojsławice na rok 2019”

9. VI/31/2019 04.03.2019 r. nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie 
w budżecie Gminy środków stanowiących 
fundusz sołecki
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10. VI/32/2019 04.03.2019 r. zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji 
z mieszkańcami w sprawie statutów 
jednostek pomocniczych (sołectw) Gminy 
Wojsławice

11. VI/33/2019 04.03.2019 r. podjęcia współpracy Gminy Wojsławice 
z Pawłowską Gromadą na Ukrainie

12. VI/34/2019 04.03.2019 r. likwidacji Związku Komunalnego Gmin 
Ziemi Chełmskiej

13. VI/35/2019 04.03.2019 r. podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do przyznania pomocy 
w formie posiłku, świadczenia 
pieniężnego 
w postaci zasiłku celowego na zakup 
posiłku lub żywności oraz świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych

14. VI/36/2019 4.03.2019 r. ustanowienia wieloletniego gminnego 
programu osłonowego w zakresie 
dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” 
na lata 2019-2023

15. VI/37/2019 04.03.2019 r. zmiany uchwały Nr XV/84/2016 Rady 
Gminy Wojsławice z dnia 24 maja 2016 r. 
w sprawie określenia terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi

16. VI/38/2019 04.03.2019 r. uchwalenia „Regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Wojsławice”

17. VI/39/2019 04.03.2019 r. zmian w uchwale budżetowej na rok 2019

18. VI/40/2019 04.03.2019 r. zmian w wieloletniej prognozie finansowej

19. VI/41/2019 04.03.2019 r. wyrażenia zgody na zamian 

nieruchomości

20. VII/42/2019 17.04.2019 r. ustalenia opłaty za ścieki dowożone 
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beczką asenizacyjną do oczyszczalni 
ścieków zlokalizowanej w Wojsławicach

21. VII/43/2019 17.04.2019 r. zmian w uchwale budżetowej na rok 2019

22. VII/44/2019 17.04.2019 r. zmian w wieloletniej prognozie finansowej

23. VII/45/2019 17.04.2019 r. utworzenia spółdzielni socjalnej

24. VIII/46/2019 28.05.2019 r. zmieniająca w sprawie utworzenia 
spółdzielni socjalnej

25. VIII/47/2019 28.05.2019 r. uchwalenia statutów sołectw Gminy 
Wojsławice

26. VIII/48/2019 28.05.2019 r. zmieniająca uchwałę Nr II/10/2018 Rady 
Gminy Wojsławice z dnia 29 listopada 
2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty 
targowej, określenia zasad ustalania 
i poboru oraz terminów płatności, 
wysokości stawek opłaty targowej 
i zarządzenia jej poboru 
w drodze inkasa

27. VIII/49/2019 28.05.2019 r. zmian w uchwale budżetowej na rok 2019

28. VIII/50/2019 28.05.2019 r. zmian w wieloletniej prognozie finansowej

29. IX/51/2019 19.06.2019 r. udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy
Wojsławice za 2018 rok

30. IX/52/2019 19.06.2019 r. rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem Wójta Gminy 
Wojsławice z wykonania budżetu 
za 2018 r

31. IX/53/2019 19.06.2019 r. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Wojsławice z tytułu wykonania budżetu 
za 2018 rok

32. IX/54/2019 19.06.2019 r. udzielenia pomocy finansowej Miastu 
Chełm na zakup samochodu 
operacyjnego dla Komendy Miejskiej 
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Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie

33. IX/55/2019 19.06.2019 r. zmian w uchwale budżetowej na rok 2019

34. X/56/2019 09.08.2019 r. utworzenia Przedszkola Gminnego 
w Wojsławicach i nadania statutu

35. X/57/2019 09.08.2019 r. wyboru metody ustalania opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości 
stawki tej opłaty

36. X/58/2019 09.08.2019 r. określenia wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości oraz warunków i trybu 
składania deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej

37. X/59/2019 09.08.2019 r. zmian w uchwale budżetowej na rok 2019

38. X/60/2019 09.08.2019 r. zmian w wieloletniej prognozie finansowej

39. XI/61/2019 27.09.2019 r. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Chełmskiego na realizację zadania 
pn. „Opracowanie projektu 
zagospodarowania poscaleniowego 
gruntów – scalenie gruntów obrębu 
Wojsławice, gmina Wojsławice, powiat 
chełmski, województwo lubelskie

40. XI/62/2019 27.09.2019 r. zmian w uchwale budżetowej na rok 2019

41. XI/63/2019 27.09.2019 r. zmian w wieloletniej prognozie finansowej

42. XII/64/2019 15.10.2019 r. nieuwzględenienia petycji radcy prawnego

Konrada Cezarego Łakomego

43. XII/65/2019 15.10.2019 r. zmian w uchwale budżetowej na rok 2019

44. XII/66/2019 15.10.2019 r. zmian w wieloletniej prognozie finansowej

45. XIII/67/2019 25. 11.2019 r. uchwalenia rocznego programu 
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współpracy Gminy Wojsławice 
z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami ustawowo uprawnionymi 
do prowadzenia działalności pożytku 
publicznego na rok 2020

46. XIII/68/2019 25.11.2019 r. uchwalenia „Wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Wojsławice na lata 
2019-2024”

47. XIII/69/2019 25.11.2019 r. wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Wojsławice

48. XIII/70/2019 25.11.2019 r. określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości obowiązujących 
na terenie Gminy Wojsławice na rok 2020

49. XIII/71/2019 25.11.2019 r. wprowadzenia zwolnień od podatku 
od nieruchomości na terenie Gminy 
Wojsławice

50. XIII/72/2019 25.11.2019 r. określenia wysokości rocznych stawek 
podatku od środków transportowych 
obowiązujących na terenie Gminy 
Wojsławice na 2020 rok

51. XIII/73/2019 25.11.2019 r. zmian w uchwale budżetowej na rok 2019

52. XIII/74/2019 25.11.2019 r. zmian w wieloletniej prognozie finansowej

53. XIV/75/2019 20.12.2019 r. wyrażenia zgody na zawarcie umów 
dzierżawy nieruchomości stanowiących 
własność Gminy

54. XIV/76/2019 20.12.2019 r. uchwały budżetowej na rok 2020

55. XIV/77/2019 20.12.2019 r. wieloletniej prognozy finansowej

56. XIV/78/2019 20.12.2019 r. zmian w uchwale budżetowej na rok 2019

57. XIV/79/2019 20.12.2019 r. określenia średniej ceny jednostki paliwa 
w Gminie Wojsławice w roku szkolnym 
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2019/2020

58. XIV/80/2019 20.12.2019 r. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy 
Wojsławice do uczestnictwa w projekcie 
pn. „Zagospodarowanie i budowa 
infrastruktury zlokalizowanej przy 
istniejących zbiornikach wodnych 
na terenach gmin: Horodło, Kamień, 
Wojsławice i Żmudź” realizowanego 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
na lata 2014-2020, Działanie 7.1 
Dziedzictwo kulturowe i naturalne – 
projekty lokalne

59. XIV/81/2019 20.12.2019 r.

 

przyjęcia „Wieloletniego Programu 
Gospodarowania Mieszkaniowym 
Zasobem Gminy Wojsławice na lata 
2020-2024”

Wszystkie  podjęte  uchwały  przekazane  zostały  do  Organów  Nadzoru  zgodnie
z  kompetencjami,  tj.  do  Wojewody  Lubelskiego  i  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej
w Lublinie. 18 uchwał, które stanowią prawo miejscowe, zostało przekazanych do Redakcji
Dziennika  Urzędowego  Województwa  Lubelskiego  celem  opublikowania.  Uchwały
te weszły w życie po 14 dniach od dnia ich ogłoszenia w tym Dzienniku.

W 2019 roku podjęto 9 uchwał w sprawie zmian w uchwale budżetowej  na rok
2019. Zmiany te wynikają z otrzymanych dotacji, subwencji oraz konieczności przesunięć
środków  budżetowych  w  odpowiednich  działach,  rozdziałach,  paragrafach  klasyfikacji
budżetowej.  Niektóre  z  tych  zmian  związane  są  z  koniecznością  podjęcia  uchwał
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Takich uchwał w 2019 roku, podjęto
7. Za ich realizację odpowiedzialna jest Skarbnik Gminy, którą od 18 stycznia 2019 roku
jest  Pani  Elżbieta  Iwasiuk  powołana  na  stanowisko  Skarbnika  uchwałą  Rady  Gminy
Wojsławice Nr V/26/2019 w miejsce odwołanej uchwałą Nr V/25/2019 z tego stanowiska
Pani Barbary Bedlińskiej.

W 2019 roku Gmina Wojsławice uchwałą Nr VI/33/2019 z dnia 4 marca 2019 roku
podjęła  współpracę  z  Pawłowską  Gromadą  na  Ukrainie.  Uroczystego  podpisania
porozumienia o współpracy dokonał Pan Henryk Gołębiowski – Wójt Gminy Wojsławice
i  Pan Andrzej  Sapożnik  –  Wójt  Gminy Pawliwka.  W ramach zawartego porozumienia,
Gminy  będą  współpracować  w  dziedzinie  samorządu  terytorialnego,  kultury   i  sztuki,
rozwoju lokalnej i transgranicznej turystyki, agroturystyki i sportu, ekologii, bezpieczeństwa
mieszkańców  obszarów  przygranicznych,  wspierania  inicjatyw  społeczności  lokalnych,
w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz przemysłu, rolnictwa i handlu. Będzie
to  działanie  w  ramach  Związku  Transgranicznego  Euroregion  Bug.  W  delegacji
uczestniczyła  również  zastępca  Wójta  Gminy  Pawliwka,  Dyrektor  Biura  Samorządu
Euroregion  Bug,  Dyrektor  Biura  Samorządu  Euroregion  Bug  na  Ukrainie,  główny
specjalista humanitarny i Sekretarz Rady Gminy Pawliwka. 
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Zmiana  w  ustawie  o  samorządzie  gminnym,  na  podstawie  art.  28aa.  nałożyła
na Wójta od 2018 r. obowiązek przedstawiania radzie gminy do 31 maja każdego roku
raportu o stanie gminy. Raport, to podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim
obejmujący realizację polityk, programów, strategii i uchwał rady gminy. W 2019 roku Rada
Gminy Wojsławice omawiała raport za 2018 rok na IX sesji, w dniu 19 czerwca 2019 roku,
po raz pierwszy. Nad raportem przeprowadzona została, debata w której głos zabrali tylko
radni. Pomimo informacji zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu Gminy i BIP, nikt
z  mieszkańców Gminy nie  zgłosił  się  do  udziału  w  debacie.  Po  debacie  jednogłośnie
udzielono Wójtowi Gminy wotum zaufania za 2018 rok. W tym samym dniu jednogłośnie
udzielono również absolutorium Wójtowi Gminy Wojsławice z tytułu wykonania budżetu
za 2018 rok.  Szczególne uprawnienie ma tutaj  Komisja  Rewizyjna  Rady Gminy,  która
po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
za  2018  rok,  zapoznaniu  się  z  opinią  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej w Lublinie oraz informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami,
pozytywnie  zaopiniowała  wykonanie  budżetu  Gminy  za  2018  rok  przez  Wójta  Gminy
Wojsławice i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Wojsławice.
Uchwała Nr 1/2019 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wojsławice z dnia 20 maja 2019 r.
w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Gminy Wojsławice za 2018 rok i  wniosku
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Wojsławice została przekazana do  Regionalnej
Izby Obrachunkowej  w  Lublinie  Zespół  w Chełmie  i  do  Przewodniczącej  Rady Gminy
Wojsławice.

1.3. Sołectwa

W  Gminie  Wojsławice  funkcjonuje  26  sołectw.  Sama  miejscowość  Wojsławice
podzielona jest na 5 sołectw, jedynie wieś Popławy nie posiada statutu samodzielnego
sołectwa i tworzy je wspólnie z sołectwem Wojsławice Ulica Grabowiecka.

Sołectwa Gminy Wojsławice: 

1. Czarnołozy,
2. Huta,
3. Krasne,
4. Kukawka,
5. Majdan, 
6. Majdan Kukawiecki,
7. Majdan Ostrowski,
8. Nowy Majdan,
9. Ostrów,
10. Ostrów – Kolonia,
11. Partyzancka – Kolonia,
12. Putnowice – Kolonia,
13. Putnowice Wielkie,
14. Rozięcin,
15. Stadarnia,
16. Stary Majdan,
17. Trościanka,
18. Turowiec,
19. Witoldów,
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20. Wojsławice Ulica Chełmska,
21. Wojsławice Ulica Grabowiecka,
22. Wojsławice Ulica Krasnystawska,
23. Wojsławice Ulica Rynek,
24. Wojsławice Ulica Uchańska,
25. Wojsławice – Kolonia,
26. Wólka Putnowicka.

W 2019 roku w okresie od 27 kwietnia do 30 kwietnia odbyły się wybory na Sołtysa
gminy Wojsławice, których wyniki przedstawia poniższa tabela:

Lp. SOŁECTWO SOŁTYS

1. ul. Chełmska Skiba Janina

2. ul. Grabowiecka Jędruszczak Magdalena

3. ul. Krasnystawska Folusz Sławomir

4. ul. Rynek Burda Anna

5. ul. Uchańska Kumowski Mariusz

6. Partyzancka - Kolonia Rożek Wanda

7. Wojsławice- Kolonia Piech Krystyna

8. Stadarnia Wlazło Ryszard

9. Czarnołozy Górnik Elżbieta

10. Ostrów Pokrzywka Marek

11. Majdan Ostrowski Szwarc Teresa

12. Ostrów - Kolonia Tarajko Jolanta

13. Majdan Kołodziejczuk Anna

14. Trościanka Polit Krzysztof

15. Witoldów Kozłowska Ewa

16. Kukawka Pazyna Kazimierz

17. Majdan Kukawiecki Sidor Jadwiga

18. Turowiec Charczuk Izabela

19. Putnowice Wielkie Luchowski Krzysztof

20. Putnowice - Kolonia Piróg Małgorzata

21. Wólka Putnowicka Zieliński Zbigniew

22. Huta Kowalczuk Anna

23. Rozięcin Florek Tomasz

24. Stary Majdan Mielniczuk Monika
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25. Nowy Majdan Kumowska Justyna

26. Krasne Seniuk Monika

W roku 2019 zwołano 3 Sesje Sołtysów:

Pierwsza  Sesja  odbyła  się  18  marca  2019  roku  w  Sali  Narad  Urzędu  Gminy
Wojsławice  z  Sołtysami  poprzedniej  kadencji  (2014-2018).  Zagadnienia  poruszane
na Sesji to: 

1. Informacja o realizacji podatków i opłat za 2018 rok.

2. Informacja o realizacji opłat z tytułu gospodarowania odpadami za 2018 rok.

3. Informacja o przeprowadzeniu konsultacji  z mieszkańcami w sprawie statutów
jednostek pomocniczych (sołectw) gminy Wojsławice

Kolejna  Sesja  Sołtysów  odbyła  się  31  lipca  2019  roku  z  sołtysami  wybranymi
podczas wyborów w kwietniu 2019 r. Podczas Sesji przedstawiono: 

         1. Informację o wynikach wyborów sołtysów i przeprowadzonych zebraniach wiejskich.

         2. Informację o realizacji podatków i opłat za I półrocze 2019.

         3. Informację o realizacji opłat z tytułu gospodarowania odpadami za I półrocze 2019.

         4. Informację o organizacji dożynek oraz konkursów dożynkowych. 

         5. Informację o konkursie na „Najaktywniejsze sołectwo Gminy Wojsławice” w 2019 r. 

Poruszano również  sprawy bieżące,  dotyczące akcyzy,  OZE,  suszy,  gradobicia,  awarii
wodociągów.

Ostatnia Sesja miała miejsce 12 grudnia 2019 roku i dotyczyła:

   1.  Projektu  budowy internetu szerokopasmowego na terenie Gminy Wojsławice przez
wyłonionego wykonawcę.

       2.  Konsultacji projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Wojsławice.

1.4. Demografia

Liczba ludności

Liczba  mieszkańców Gminy  Wojsławice  zameldowanych  na  pobyt  stały  według

stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła 3.759 osób.

W rozbiciu na poszczególne miejscowości Gminy przedstawia to tabela nr 1.
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Tabela 1. 

Lp. Miejscowość Ulica Liczba
mieszkańców

1 Czarnołozy 94

2 Huta 248

3 Krasne 32

4 Kukawka 128

5 Majdan 136

6 Majdan Kukawiecki 40

7 Majdan Ostrowski 175

8 Nowy Majdan 186

9 Ostrów 91

10 Ostrów-Kolonia 77

11 Partyzancka Kolonia 139

12 Popławy 22

13 Putnowice Wielkie 156

14 Putnowice-Kolonia 160

15 Rozięcin 164

16 Stadarnia 68

17 Stary Majdan 116

18 Trościanka 54
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19 Turowiec 119

20 Witoldów 121

21 Wojsławice Chełmska 245

22 Wojsławice Grabowiecka 299

23 Wojsławice Krasnystawska 182

24 Wojsławice Rynek 227

25 Wojsławice Uchańska 279

26 Wojsławice-Kolonia 138

27 Wólka Putnowicka 63

W  porównaniu  do  stanu  na  31  grudnia  2018  roku  nastąpił  spadek  liczby
mieszkańców Gminy zameldowanych na pobyt stały o 58 osób.

Struktura ludności ze względu na płeć:

Analizując strukturę ludności gminy ze względu na płeć należy stwierdzić, że liczba
mężczyzn  nieznacznie,  bo  o  5,  przewyższa  liczbę  kobiet.  Struktura  mieszkańców
poszczególnych  miejscowości  pod  względem  płci  jest  zróżnicowana.  W  14
miejscowościach liczba mężczyzn była wyższa niż kobiet. W 11 miejscowościach, z kolei,
liczba kobiet była wyższa, niż liczba mężczyzn. W 2 miejscowościach gminy: w Majdanie
i  w  Wojsławicach-Kolonii,  liczba  ta  była  równa.  Ogółem  było  1.877  kobiet  i  1.882
mężczyzn.  Współczynnik  feminizacji,  który  wynosi  99,73  (liczba  kobiet  przypadająca
na  100  mężczyzn)  potwierdza  równomierny  rozkład  liczby  mieszkańców  Gminy
Wojsławice pod względem płci. 

Tabela  nr  2  przedstawia  liczbę  kobiet  i  mężczyzn  w  poszczególnych
miejscowościach Gminy Wojsławice wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Tabela 2.

Lp Miejscowość Ulica Kobiety Mężczyźni

1 Czarnołozy 38 56
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2 Huta 120 128

3 Krasne 15 17

4 Kukawka 66 62

5 Majdan 68 68

6 Majdan Kukawiecki 19 21

7 Majdan Ostrowski 98 77

8 Nowy Majdan 90 96

9 Ostrów 39 52

10 Ostrów-Kolonia 35 42

11 Partyzancka Kolonia 69 70

12 Popławy 13 9

13 Putnowice Wielkie 68 88

14 Putnowice-Kolonia 79 81

15 Rozięcin 85 79

16 Stadarnia 37 31

17 Stary Majdan 62 54

18 Trościanka 23 31

19 Turowiec 60 59

20 Witoldów 65 56

21 Wojsławice Chełmska 122 123
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22 Wojsławice Grabowiecka 58 141

23 Wojsławice Krasnystawska 83 99

24 Wojsławice Rynek 126 101

25 Wojsławice Uchańska 138 141

26 Wojsławice-Kolonia 69 69

27 Wólka Putnowicka 32 31

W 2019 roku w Gminie Wojsławice urodziło się 25 dzieci.  Liczba chłopców była
większa o 5 w stosunku do liczby dziewczynek. 

Liczbę urodzeń w poszczególnych miejscowościach przedstawia tabela nr 3.

Tabela 3.

Lp Miejscowość Ulica Liczba
dziewcząt

Liczba
chłopców

1 Czarnołozy

2 Huta

3 Krasne

4 Kukawka 1

5 Majdan 1

6 Majdan Kukawiecki 1

7 Majdan Ostrowski  

8 Nowy Majdan 1

9 Ostrów 1

10 Ostrów-Kolonia
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11 Partyzancka Kolonia 3 1

12 Popławy

13 Putnowice Wielkie 1 1

14 Putnowice-Kolonia 1

15 Rozięcin  

16 Stadarnia

17 Stary Majdan

18 Trościanka

19 Turowiec

20 Witoldów

21 Wojsławice Chełmska 2

22 Wojsławice Grabowiecka 1 2

23 Wojsławice Krasnystawska 1  

24 Wojsławice Rynek 1

25 Wojsławice Uchańska 2

26 Wojsławice-Kolonia 1 1

27 Wólka Putnowicka 2

Razem: 10 15

Według danych na dzień 31 grudnia 2019 roku z terenu Gminy Wojsławice zmarło
47  osób.  Liczba  zmarłych  kobiet  jest  niewiele  wyższa  niż  liczba  mężczyzn.  Obrazuje
to tabela nr 4.
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Tabela 4.

Lp Miejscowość Ulica Liczba
zmarłych
kobiet

Liczba
zmarłych
mężczyzn

1 Czarnołozy

2 Huta 1 3

3 Krasne

4 Kukawka 2 4

5 Majdan

6 Majdan Kukawiecki  1

7 Majdan Ostrowski  

8 Nowy Majdan 1

9 Ostrów 2

10 Ostrów-Kolonia  1

11 Partyzancka Kolonia 2

12 Popławy

13 Putnowice Wielkie 1

14 Putnowice-Kolonia

15 Rozięcin 1

16 Stadarnia 1

17 Stary Majdan 3
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18 Trościanka 1 2

19 Turowiec

20 Witoldów 1

21 Wojsławice Chełmska 2 4

22 Wojsławice Grabowiecka 1 2

23 Wojsławice Krasnystawska 2 1

24 Wojsławice Rynek 3 2

25 Wojsławice Uchańska 3

26 Wojsławice-Kolonia  1

27 Wólka Putnowicka

Razem: 25 22

Różnica pomiędzy liczbą żywych urodzeń, a liczbą zgonów w określonym czasie
przedkłada się na wartość przyrostu naturalnego. Według danych na dzień 31 grudnia
2019 roku w Gminie Wojsławice przyrost naturalny osiągnął wartość ujemną i wyniósł -22.

Migracje ludności

W  2019  roku  w  Gminie  Wojsławice  zameldowało  się  na  pobyt  stały  31  osób
przybyłych spoza Gminy. Obrazuje to tabela nr 5.

Tabela 5.

Lp Miejscowość Ulica Liczba
kobiet

Liczba
mężczyzn

1 Czarnołozy
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2 Huta

3 Krasne

4 Kukawka

5 Majdan 2 2

6 Majdan Kukawiecki

7 Majdan Ostrowski 1 1

8 Nowy Majdan

9 Ostrów

10 Ostrów-Kolonia 1

11 Partyzancka Kolonia

12 Popławy

13 Putnowice Wielkie 1

14 Putnowice-Kolonia 1

15 Rozięcin 2

16 Stadarnia 1 1

17 Stary Majdan

18 Trościanka

19 Turowiec 2 3

20 Witoldów

21 Wojsławice Chełmska 1
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22 Wojsławice Grabowiecka 2

23 Wojsławice Krasnystawska 2 1

24 Wojsławice Rynek 4 2

25 Wojsławice Uchańska

26 Wojsławice-Kolonia

27 Wólka Putnowicka

Razem: 16 13

Ponadto 18 osób dokonało zmiany zameldowania w obrębie Gminy. 

W tym okresie 67 osób wymeldowało się z pobytu stałego poza gminę.  W rozbiciu
na miejscowości przedstawia to poniższa tabela.

Tabela 6.

Lp Miejscowość Ulica Liczba
kobiet

Liczba
mężczyzn

1 Czarnołozy

2 Huta 2 2

3 Krasne

4 Kukawka 1 2

5 Majdan 6 3

6 Majdan Kukawiecki

7 Majdan Ostrowski

8 Nowy Majdan 1
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9 Ostrów 1

10 Ostrów-Kolonia 1

11 Partyzancka Kolonia 1 3

12 Popławy

13 Putnowice Wielkie 1 2

14 Putnowice-Kolonia 3

15 Rozięcin

16 Stadarnia

17 Stary Majdan 4 2

18 Trościanka 1

19 Turowiec 2

20 Witoldów 4 2

21 Wojsławice Chełmska 3 4

22 Wojsławice Grabowiecka 2 2

23 Wojsławice Krasnystawska

24 Wojsławice Rynek 1 1

25 Wojsławice Uchańska 3 2

26 Wojsławice-Kolonia 2

27 Wólka Putnowicka 2 1

Razem: 38 29
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Jedna z tych osób dokonała wymeldowania na pobyt stały poza granice Rzeczypospolitej
Polskiej.

Liczba osób wymeldowanych przewyższa liczbę osób zameldowanych, co wskazuje
na ujemne saldo migracji, które wynosiło - 36.

Oprócz  osób  zameldowanych  na  pobyt  stały,  na  dzień   31  grudnia  2019  roku
na  terenie  Gminy  Wojsławice  zameldowane  były  34  osoby:  17  kobiet  i  17  mężczyzn
na pobyt czasowy.  Najwięcej, bo 7 osób zameldowanych było w Wojsławicach-Kolonii.

Grupy wiekowe

W  statystyce  wyróżnia  się  trzy  grupy  ludności  ze  względu  na  wiek  zdolności
do  pracy.  Jest  to  wiek  produkcyjny,  przedprodukcyjny  i  poprodukcyjny.  Opierając  się
na danych  z ewidencji ludności należy zauważyć, że w Gminie Wojsławice największą
grupę stanowią mieszkańcy w wieku produkcyjnym.

Z poniższego zestawienia, przedstawionego w tabeli  nr 7 wynika, że w tym przedziale
liczba mężczyzn jest  znacznie  wyższa od liczby kobiet.  Liczba mieszkańców w wieku
produkcyjnym stanowi 61,72 % ogólnej liczby mieszkańców gminy.

Tabela nr 7.

Lp Miejscowość Ulica Liczba kobiet Liczba
mężczyzn

1 Czarnołozy 22 40

2 Huta 65 93

3 Krasne 9 12

4 Kukawka 31 43

5 Majdan 31 50

6 Majdan Kukawiecki 7 17

7 Majdan Ostrowski 55 55

8 Nowy Majdan 45 67

9 Ostrów 20 35
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10 Ostrów-Kolonia 21 35

11 Partyzancka Kolonia 40 45

12 Popławy 5 6

13 Putnowice Wielkie 39 50

14 Putnowice-Kolonia 43 59

15 Rozięcin 41 52

16 Stadarnia 22 24

17 Stary Majdan 32 41

18 Trościanka 11 23

19 Turowiec 28 43

20 Witoldów 33 40

21 Wojsławice Chełmska 67 90

22 Wojsławice Grabowiecka 88 95

23 Wojsławice Krasnystawska 45 68

24 Wojsławice Rynek 77 67

25 Wojsławice Uchańska 79 98

26 Wojsławice-Kolonia 36 46

27 Wólka Putnowicka 16 19

Razem: 1.01.2008 31.12.312

Przed wiekiem produkcyjnym wyróżnia się wiek przedprodukcyjny, który obejmuje
osoby, które nie ukończyły 18 lat życia. Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym

25



stanowi 15,72 % ogólnej liczby mieszkańców Gminy.

Dane te według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia tabela nr 8.

Tabela nr 8.

Lp Miejscowość Ulica Liczba kobiet Liczba
mężczyzn

1 Czarnołozy 4 9

2 Huta 21 25

3 Krasne 0 3

4 Kukawka 6 6

5 Majdan 10 9

6 Majdan Kukawiecki 1 0

7 Majdan Ostrowski 15 15

8 Nowy Majdan 14 16

9 Ostrów 5 8

10 Ostrów-Kolonia 4 4

11 Partyzancka Kolonia 10 16

12 Popławy 4 2

13 Putnowice Wielkie 12 25

14 Putnowice-Kolonia 16 13

15 Rozięcin 16 13

16 Stadarnia 3 4
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17 Stary Majdan 4 5

18 Trościanka 1 4

19 Turowiec 9 10

20 Witoldów 10 9

21 Wojsławice Chełmska 15 13

22 Wojsławice Grabowiecka 28 29

23 Wojsławice Krasnystawska 14 19

24 Wojsławice Rynek 12 19

25 Wojsławice Uchańska 18 23

26 Wojsławice-Kolonia 12 16

27 Wólka Putnowicka 4 8

Razem: 268 323

Po  wieku  produkcyjnym  wyróżniamy  wiek  poprodukcyjny,  obejmujący  osoby
kończące karierę zawodową. Na emeryturę zgodnie z obowiązującą   ustawą emerytalną
mogą  przechodzić  kobiety  po  60  roku  życia  i  mężczyźni  po  65  roku  życia.  Liczba
mieszkańców w  wieku  poprodukcyjnym  stanowi  22,53  % ogólnej  liczby  mieszkańców
gminy. 

W rozbiciu na miejscowości przedstawia to tabela nr 9.

Tabela 9.

Lp Miejscowość Ulica Liczba kobiet Liczba
mężczyzn

1 Czarnołozy 12 7
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2 Huta 34 10

3 Krasne 6 2

4 Kukawka 29 13

5 Majdan 27 9

6 Majdan Kukawiecki 11 4

7 Majdan Ostrowski 28 7

8 Nowy Majdan 31 13

9 Ostrów 14 9

10 Ostrów-Kolonia 10 3

11 Partyzancka Kolonia 19 9

12 Popławy 4 1

13 Putnowice Wielkie 17 13

14 Putnowice-Kolonia 20 9

15 Rozięcin 28 14

16 Stadarnia 12 3

17 Stary Majdan 26 8

18 Trościanka 11 4

19 Turowiec 23 6

20 Witoldów 22 7

21 Wojsławice Chełmska 40 20
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22 Wojsławice Grabowiecka 42 17

23 Wojsławice Krasnystawska 24 12

24 Wojsławice Rynek 37 15

25 Wojsławice Uchańska 41 20

26 Wojsławice-Kolonia 21 7

27 Wólka Putnowicka 12 4

Razem: 601 246

1.5. Gospodarstwa rolne

Działalność  rolnicza  jest  podstawowym  źródłem  zarobkowania
dla przeważającej liczby ludności gminy. Indywidualne gospodarstwa rolne zajmują około
95% powierzchni użytków rolnych. Główne kierunki produkcji  rolnej to uprawa buraków
cukrowych i zbóż. Jest to wynikiem naturalnych warunków dla rozwoju tej gałęzi rolnictwa.

Na  obszarze  gminy  dominują  gleby  wytworzone  na  lessach.  W  okolicy
miejscowości:  Putnowice,  Turowiec  i  Krasne  występują  czarnoziemy,  gleby  gliniaste
w  okolicy  Trościanki,  Majdanu  Nowego  i  Popław,  rędziny  na  terenach  Ostrowa
i  Majdanu  Ostrowskiego  oraz  gleby  na  podłożu  piasków  w  okolicy  Stadarni,  Huty
i Czarnołozów.  Przeważające kompleksy gleb to: pszenno – buraczany i żytni dobry.

Większe obszary o glebach żyznych koncentrują się w zachodniej  części gminy,
we wsiach Kolonia Ostrów, Ostrów i Kukawka. Najsłabsze gleby występują we wschodniej
części gminy.

W  produkcji  zwierzęcej  rolnicy  ukierunkowani  są  na  produkcję  mleka,  mięsa
wołowego  i  wieprzowego.  Mleko  odstawiane  jest  do  Spółdzielni  Mleczarskie
w Krasnymstawie.

Trzoda  chlewna  jest  utrzymywana  głównie  w  gospodarstwach  prowadzących
produkcję mieszaną, o charakterze chowu „przydomowego”.

Kierunki produkcji gospodarstw rolnych:
– 446 – produkcja mieszana,
– 456 – produkcja roślinna (głównie zboża i buraki cukrowe),
– 40 – produkcja zwierzęca.

Towarowość gospodarstw rolnych:
– 305 – produkcja  głównie na potrzeby własne,
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– 637 – produkcja głównie lub wyłącznie na sprzedaż.

Kierunki  produkcji  rolnej  czyli  towarowość  lub  na  własne  potrzeby są  wynikiem
struktury  obszarowej  gospodarstw,  bowiem  indywidualne  gospodarstwa  w  Gminie
Wojsławice charakteryzują się dość dużym rozdrobnieniem.

Systematyka gospodarstw indywidualnych

Grupy obszarowe
gospodarstw (w ha)

Ilość gospodarstw 
w poszczególnych

grupach

Powierzchnia użytków
rolnych w danej grupie

łącznie (w ha)

1-2 100 184

2-3 88 272

3-5 154 730

5-7 191 1295

7-10 211 1988

10-15 116 1537

15-20 50 935

20-50 30 860

50-100 2 166

Użytkowanie ziemi w Gminie Wojsławice

Użytki rolne, w tym: 8 8613 ha

Grunty orne  7 295 ha

Sady 191 ha

Łąki 897 ha

Pastwiska 230 ha

Lasy 1 844 ha

Pozostałe 561 ha

Dla  poprawy  warunków  życia  mieszkańców  i  gospodarowania  przeprowadzono
w  większości  sołectw  remonty  dróg  dojazdowych  do  pól,  remonty
i budowę przepustów, pogłębienie i oczyszczenie rowów przy drogach.

1.6. Podmioty gospodarcze

Działalność  gospodarcza  na  terenie  gminy  skupia  się  na  handlu  i  usługach,
nastawionych na zaspokajanie lokalnego popytu, głównie dla rolnictwa. Na terenie gminy
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brak jest zakładów produkcyjnych. 

Wyróżniamy m.in.:  zakłady remontowo-budowlane,  mechaniki  pojazdowej,  stację
kontroli  pojazdów,  stację  benzynową,  Posterunek Energetyczny,  Urząd Pocztowy,  dom
weselny,  sklep  „Biedronka”,  targowisko  „Mój  Rynek”,  gospodarstwa  turystyczne  itp.
Podmioty  te  świadczą  swoje  usługi  nie  tylko  dla  mieszkańców  gminy,  ale  także
dla mieszkańców gmin ościennych.

Wykaz branż podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy przedstawia się
następująco:

– handel,
– transport,
– mechanika pojazdowa,
– usługi stolarskie i ciesielskie,
– usługi gastronomiczne,
– przetwórstwo rolno – spożywcze,
– pozostałe.

Handel  i  usługi  skoncentrowane  są  głównie  w  sektorze  prywatnym.  Siedzibą
jednostek usługowych jest przede wszystkim miejscowość Wojsławice.

Gmina  Wojsławice  posiada  aktualnie  obowiązujący  Plan  zagospodarowania
Przestrzennego  Gminy Wojsławice,  zatwierdzony Uchwałą  Nr  VII/22/2003  rady Gminy
Wojsławice z dnia 31 marca 2003 roku. W Planie tym uwzględniono niezbędne obszary
przeznaczone  do  zabudowy  zagrodowej,  mieszkaniowej,  letniskowej,  pod  usługi
i zalesienia oraz tereny rolne.

W  związku  z  długim  okresem,  który  minął  od  czasu  jego  uchwalenia,  istnieje
konieczność aktualizacji  planu w celu dostosowania do obecnych trendów i  warunków
rozwoju gminy.

1.7. Organizacje pozarządowe 

Stowarzyszenia wykonujące zadania gminy to:
1) Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych – w zakresie bezpieczeństwa,

           2) Kluby Sportowe – w obszarze szeroko rozumianej kultury fizycznej.

Zadania  publiczne  w  zakresie  ochrony  przeciwpożarowej  na  terenie  Gminy
Wojsławice  realizuje  9  jednostek  Ochotniczych  Straży  Pożarnych,  mających  swoją
siedzibę w;

1. Putnowice – Kolonii - typ jednostki „S”

2. Turowcu - typ jednostki „S”

3. Hucie - typ jednostki „S -2”

4. Rozięcinie - typ jednostki „M”

5. Nowym Majdanie - typ jednostki  „S”

6. Starym Majdanie - typ jednostki „S”

7. Kukawce - typ jednostki „S”
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8.  Wojsławicach -  typ  jednostki  „S  –  3”  -  jednostka włączona  do  krajowego systemu
ratowniczo - gaśniczego. 

W 2019 roku na terenie Gminy Wojsławice miały miejsce następujące zdarzenia:

16 pożarów, w których uczestniczyły jednostki OSP: Wojsławice, Huta, Nowy Majdan,

4 pożary na terenie gminy Leśniowice, w których brała udział jednostka z  KSRG OSP
Wojsławice,

22 miejscowe zagrożenia -  zabezpieczenie wypadków drogowych, usuwanie powalonych
drzew, w których brały udział jednostki OSP Wojsławice, Huta, Nowy Majdan.

Członkowie OSP Wojsławice uczestniczyli przy zabezpieczaniu porządku w czasie
trwania  gminnych  dożynek  i  innych  imprez  organizowanych  przez  GCKSiT  na  placu
targowym przy  ul. Rynek.

W  celu  utrzymania  jednostek  w  stanie  zapewniającym  podejmowanie  działań
ratowniczo  -  gaśniczych  dokonywane  są  zakupy  sprzętu,  wyposażenia,  wykonywane
są również naprawy sprzętu. 

Jednostka OSP Wojsławice będąca w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym
z przyznanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej środków finansowych
w kwocie: 5.000,00 zł zakupiła:

1) radiotelefon przenośny – 2 szt. - 3.000.00 zł,

2/) aparat powietrzny nadciśnieniowy z maską – 2 kpl. 2- 4400.00 zł.

Do  wymienionego  zakupu  jednostka  OSP otrzymała  również  dotację  z  Urzędu
Gminy Wojsławice w kwocie: 2.500,00 zł.

W  ramach  Programu  Współpracy  Transgranicznej  Polska  –  Białoruś  –  Ukraina
jednostka  OSP  Wojsławice  otrzymała  sprzęt  w  postaci  trzech  zestawów  poduszek
wysokociśnieniowych VETTER wraz z akcesoriami o wartości: 7.186,50 zł.

Ministerstwo Sprawiedliwości - Departament Funduszu Sprawiedliwości w ramach
programu „Doposażenie  Ochotniczych  Straży  Pożarnych”  przekazało  środki  finansowe
na  zakup  wyposażenia  i  urządzeń  do  udzielania  pomocy  poszkodowanym  w  kwocie:
26.424,00 zł, z których zakupiono:

a) agregat prądotwórczy – 1 szt. -  15.500,00 zł,

b) maszt oświetleniowy – 3 szt.  – 3.900.00 zł,

c) bosak dielektryczny – 1 szt. – 2.160,00 zł,

d) latarka BLACK – 8 szt. – 4.800,00 zł,

e) parawan GT 020 1,60x1,60 1 szt.  – 1.200 ,00 zł,

f) sprzęt do oznakowania terenu akcji 1 kpl. - 1.800,00 zł,

Do  wymienionych zakupów dotacja z Urzędu Gminy wyniosła: 2.936,00zł.

W roku 2019 r. jednostka OSP HUTA  zakupiła następujący sprzęt:

- radiotelefon przenośny    - 2 kpl. - 2.800,00 zł,

- pilarka do drewna - 1 szt. 1 – 890,00 zł,

- latarka – 2 szt.  - 240,00 zł,

- obuwie strażackie skórzane – 8 par -1.240,00zł. 
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Powyższe  zakupy  zostały  sfinansowane  ze  środków  Ministerstwa  Spraw
Wewnętrznych i Administracji w kwocie: 4.900,00 zł i dotacji Gminy Wojsławice w kwocie:
300,00 zł.

W  2019  r.  przeprowadzono  termomodernizację  w  niżej  wymienionych  remizo  –
świetlicach:

1. Majdan  Nowy  –  ocieplenie  ścian  budynku,  wymiana  stolarki  okiennej  i  drzwiowej,
remont  schodów  zewnętrznych,  przystosowanie  pomieszczeń  na  kotłownię  z  piecem
na biomasę  na kwotę: 203.238,75 zł;

2.  Rozięcin  –  ocieplenie  ścian  zewnętrznych  i  stropu,  wymiana  stolarki  okiennej
i  drzwiowej,  montaż  zasobnika  c.w.u.,  wymiana  instalacji  wodociągowej  i  centralnego
ogrzewania,  montaż  kotła  na  pelet,  remont  schodów,  przystosowanie  pomieszczeń
na kotłownię na kwotę: 184.406,81 zł.

Wiele  prac  remontowych  oraz  tych,  związanych  z  poprawą  atrakcyjności
poszczególnych  sołectw zrealizowano przy czynnym udziale  członków OSP jednostek:
Putnowice  Kolonia,  Nowy  Majdan,  Rozięcin,  Stary  Majdan.  W  ramach  remontów
bieżących  przeprowadzonych  przez  druhów  OSP  i  mieszkańców,  przy  wsparciu
finansowym gminy wykonano prace remontowe remizo – świetlicy w Turowcu polegające
na  obudowie  kominka  oraz  wymianie  oświetlenia  wewnętrznego.  Natomiast  w  OSP
Kukawka dokonano wymiany drzwi wejściowych i okna oraz pomalowano dach.

W 2019 roku wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na przebudowę budynku
OSP w Wojsławicach Kolonii i jego przystosowanie do funkcji „Ośrodka Kultury i Tradycji
pożarnictwa w Wojsławicach Kolonii”. Prace zostały rozpoczęte na początku stycznia 2020
roku i są kontynuowane.

W ramach programu 5000+ współfinansowanego przez MSWiA 8 jednostek OSP
Gminy Wojsławice otrzymały dotacje w kwocie: 5.000,00 zł każda na zakup wyposażenia
i  sprzętu  ochrony  p.poż.,  tj.  ubrania  bojowe,  obuwie  strażackie  skórzane,  mundury
wyjściowe, pasy, hełmy, baseny na wodę, namioty.

OSP Huta w ramach dodatkowego rozpatrzenia wniosków otrzymała:  5.000,00 zł
na zakup ubrań bojowych i mundurów wyjściowych. 

W  2019  roku  7  jednostek  OSP  brało  udział  w  gminnych  zawodach  sportowo
- pożarniczych, w których OSP Kukawka zajęła I miejsce.

W zawodach  uczestniczyła  również  drużyna  młodzieżowa  dziewcząt  i  chłopców
z OSP Nowy Majdan, oraz gościnnie wystąpiła drużyna z Ukrainy z partnerskiej Gminy
Pawliwka.

Na terenie gminy Wojsławice działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu prowadzą:

1. Uczniowski Klub Sportowy „ARKA”,

2. Gminno - Szkolny Klub Sportowy „VOJSŁAWIA”,

3. Koło  Strzeleckie  ACUMEN działające  przy  Szkole  Podstawowej  w  Wojsławicach
pod patronatem LOK Zarząd Wojewódzki w Lublinie,

4. Stowarzyszenie  na  rzecz  dziedzictwa,  rozwoju  i  integracji  społecznej  Wojsławic
i gminy Wojsławice SZANSA.
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Wszystkie  stowarzyszenia  prowadzą  swoją  działalność  w  oparciu  o  uchwalone
statuty.  

Kluby sportowe zajmują się w szczególności upowszechnianiem sportu na terenie
gminy,  biorą udział  w międzypowiatowych i  międzywojewódzkich rozgrywkach ligowych
w następujących dyscyplinach sportowych:

- piłka nożna (seniorzy, juniorzy, trampkarze),

- siatkówka  (dzieci i młodzież szkolna),

- tenis stołowy (dzieci i młodzież szkolna),

- szachy (dzieci i młodzież szkolna),

- strzelectwo z broni pneumatycznej. 

Członkowie  poszczególnych  zarządów  angażowani  są  do  organizowania
i  przygotowania  imprez  sportowo-rekreacyjnych  oraz  innych  zajęć  związanych
z upowszechnianiem różnych dyscyplin sportowych na terenie gminy. 

Stowarzyszenia  nie  prowadzą  działalności  gospodarczej.  Swoją  działalność
prowadzą  w  oparciu  o  środki  finansowe  przyznane  przez  Radę  Gminy  oraz
od sponsorów .

Na  upowszechnianie  sportu  w  gminie  zaplanowano  w  budżecie  gminy  kwotę
w wysokości: 60.000,00 zł. Rozdysponowano ją w następujący sposób:

1. Koło Strzeleckie ACUNEUM: 3.500,00 zł,

2. GSKS „VOJSŁAWIA”: 52.150,00 zł,

3.  Stowarzyszenie  na  rzecz  dziedzictwa,  rozwoju  i  integracji  społecznej  Wojsławic
i gminy Wojsławice SZANSA: 3.500,00 zł.

Ponadto na terenie Gminy Wojsławice działają:

1. STOWARZYSZENIE ROZWÓJ I ODNOWA GMINY WOJSŁAWICE, którego celem jest
aktywizacja  i  integracja  społeczności  lokalnej  na  rzecz  ich  rozwoju  we  wszystkich
dziedzinach życia. 

2. STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW WOJSŁAWIC, powołane do promowania Wojsławic
jako miejscowości o bogatych tradycjach historycznych i kulturalnych. Dąży do utrwalania
udziału ludzi "Ziemi wojsławickiej" w ważnych wydarzeniach dziejów dawnych, jak również
ich udziału  w ruchu oporu podczas II wojny światowej, do utrwalenia tradycji corocznych
obchodów  rocznicy  bitwy  o  Wojsławice  stoczonej  w  dniu  17  kwietnia  1944r.
Stowarzyszenie promuje także ruch krajoznawczo - turystycznego po pięknych terenach
Gminy Wojsławice.

3.  STOWARZYSZENIE  GRUPA  ODNOWY  WSI  ROZIĘCIN,  działa  na  rzecz
zrównoważonego  rozwoju  obszaru  wsi,  organizuje  i  integruje  mieszkańców,  realizuje
inicjatywy społeczne służące dobru mieszkańców wsi, podnosi jakość życia mieszkańców
wsi, aktywizuje i buduje kapitał społeczny wsi.
4. STOWARZYSZENIE PANORAMA KULTUR, które ma na celu upowszechnianie wiedzy
o  kulturach  europejskich,  zwłaszcza  Europy  Środkowej,  Wschodniej  i  Bałkanów,
z  uwzględnieniem kultur  żyjących  na  tym  terenie  mniejszości  narodowych  oraz  kultur
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terenów  pogranicza  oraz  działanie  na  rzecz  dialogu  międzykulturowego  i  rozwoju
współpracy pomiędzy osobami i organizacjami z krajów Europy Środkowej, Wschodniej
i  Bałkanów,  działanie  na  rzecz  integracji  środowisk  zainteresowanych  kulturą  Europy
Środkowej, Wschodniej  i  Bałkanów oraz promocja działalności kulturalnej i  artystycznej
związanej z Europą Środkową, Wschodnią i Bałkanami.

5. FUNDACJA KU PRZYSZŁOŚCI, której działanie  jest ukierunkowane na  inicjowanie
i  wspieranie  nowatorskich  rozwiązań  w  różnorodnych  dziedzinach  życia  społecznego,
a  szczególnie  w  działalności  na  rzecz  grup  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym,
ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, ochronie życia rodzinnego i profilaktyce
społecznej  szczególnie  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych  i  seniorów,  promocja
i organizacja wolontariatu. 
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2. Sytuacja finansowa gminy

Budżet  gminy  na  dzień  31  grudnia  2019  roku  został  wykonany  w  90,58  %
tj.  do wysokości:  23.109.578,69 zł  (plan:  25.513.285,70 zł),  po stronie dochodów oraz
w  88,09  %  tj.  do  wysokości:  22.187.465,89  zł  (plan:  25.187.413,22  zł),  po  stronie
wydatków . 

Na dzień 31 grudnia 2019 r.  budżet  gminy zamknął  się nadwyżką w wysokości
922.112,80 zł,  tj.  większą niż  planowano o 596.240,32 zł,  (zaplanowana nadwyżka to
kwota: 328.872,48 zł).

Przychody budżetu ogółem w 2019 roku wyniosły: 1.064.053,20 złotych w stosunku
do  planu wynoszącego: 664.127,52 zł, tj. 160,22% z tego z tytułu wolnych środków –
1.064.053,20 zł.

Planowane rozchody budżetu gminy w kwocie: 990.000,00 zł,  wykonane zostały
do wysokości: 990.000,00 zł, tj. 100 % na spłatę kredytów.

Na koniec 2019 roku zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniosły:
5.852.571,90 zł. Zobowiązania niewymagalne: 1.103.539,93 zł.

Należności wymagalne gminy (czyli zaległości w spłacie podatków i opłat ) wynoszą
łącznie: 1.234.207,87 zł, w tym:

- z tytułu mienia gminy: 5.428,67 zł,
- w podatkach od osób prawnych: 33.994,20 zł,
- w podatkach od osób fizycznych: 294.333,25 zł,
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych: 799.577,02 zł, 
- z tytułu opłat wodę i ścieki: 35.470,23 zł,
– z tytułu opłat za odpady: 65.404,50 zł.

Na  zaległości  w  podatkach  w  minionym  roku  wystawiono  937  upomnień  i  138
tytułów wykonawczych.

Dochody

Realizacja  dochodów  przebiegała  prawidłowo,  dochody  bieżące  wykonano
w 95,00 %, natomiast dochody majątkowe wykonano w 90,58 %. 
Na dochody budżetu gminy złożyły się:

I. Dochody bieżące -  plan 17.762.459,07 zł,  wykonanie:  17.148.234,45 zł,  tj.  95,00 %
z tego:
1.Dział 010 - Rolnictwo - plan 562.549,49 złotych, wykonanie: 573.688,28 zł, tj. 101,98 %
z tego: zadania zlecone: 560.299,49 zł;
- pozostała działalność: 573.688,28 zł, z tego:
- wpływy z opłaty dzierżawnej za obszary łowieckie: 1.668,34 zł,
- czynsz za miejsce targowe: 11.720,45 zł,
- dotacja  na  zadania  zlecone  na  zwrot  akcyzy  zawartej  w  cenie  oleju  napędowego:
560.299,49 zł.
2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan:
330.000,00 zł, wykonanie: 274.485,14 zł, tj. 83,18 %;
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- dostarczanie wody: 274.485,14 zł, z tego:
- wpływy z opłat za pobór wody 273.377,49 zł, należności wyniosły: 28.432,23 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty: 1.107,65 zł.
3.  Dział  600  –  Transport  i  łączność  -  plan  340.000,00  zł,  wykonanie:  264.605,00  zł,
tj. 77,83 %;
- drogi publiczne gminne:  264.605,00 zł, z tego:
-  środki  otrzymane  z  Funduszu  Dróg  Samorządowych  na  remont  dróg  gminnych
w Majdanie i Rozięcinie: 264.605,00 zł.
4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan: 70.015,00 zł, wykonanie: 98.331,59 zł,
tj.  140,44  %,  z  tego:  gospodarka gruntami  i  nieruchomościami:  98.331,59 zł,  w tym:
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie: 3.518,18 zł (nadpłata w kwocie: 267,45 zł),
- dochody z najmu i dzierżawy wyniosły: 35.290,52 zł, zaległości wynoszą: 905,52 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty: 57,89 zł, naliczone odsetki od zaległości: 5,97 zł,
- dochody otrzymane jako zwrot wydatków poniesionych na realizację projektu PROW –
remont świetlicy w Hucie: 59.465,00 zł.
5.Dział 750 - Administracja publiczna – plan: 83.426,36 zł, wykonanie: 125.323,32 zł, tj.
150,22 %, z tego: zadania zlecone: 66.106,36 zł;
- urzędy wojewódzkie:  66.106,36zł, z tego:
- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 66.106,36 złotych.
- urzędy gmin: 59.216,96 zł, z tego inne dochody: 59.216,96 zł.
6. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy – plan: 48.733,00 złotych, wykonanie:
48.733,00 zł, tj.100 % z tego: zadania zlecone: 48.733,00 zł;
- dotacja na zadania zlecone na uzupełnienie stałego rejestru wyborców: 828,00 złotych,
- dotacja na zadania zlecone na wybory do Sejmu i Senatu: 23.951,00 zł,
- dotacja na zadania zlecone na wybory do rady gmin:500,00 zł,
- dotacja na zadania zlecone na wybory do Parlamentu Europejskiego: 23.454,00 zł.
7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciw pożarowa – plan: 26.424,00
złotych,  wykonanie: 26.424,00 złotych, tj. 100 %, z tego: 
- Ochotnicze Straże Pożarne: 26 424,00 zł;
- dotacja otrzymana z Ministerstwa Sprawiedliwości jako dofinansowanie zakupu sprzętu
specjalistycznego przez OSP: 26.424,00 zł. 
8.  Dział  756  -  Dochody  od  osób  prawnych,  od  osób  fizycznych  i  innych  jednostek
nieposiadających  osobowości  prawnych  –  plan:  3.530.805,65  złotych,  wykonanie:
3.091.813,09 zł, tj. 87,57 % z tego wpływy z:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: 177,00 zł;
- podatek dochodowy od osób fizycznych: 177,00 zł.
- wpływy z podatków od osób prawnych: 232.312,00 zł;
-  podatek  od  nieruchomości  od  osób  prawnych:  175.447,00  zł.  Należności  wynosiły:
3.109,00 zł, zaległości wynoszą: 3.109,00 zł i nadpłaty:12,00 zł;
- podatek rolny od osób prawnych: 26.634,00 zł, zaległości w kwocie: 26.925,20 zł oraz
668,00 zł nadpłaty;
- podatek leśny opłacany przez osoby prawne: 30.229,00 zł, przy należnościach: 3.960,00
złotych, czyli zaległości: 3 960,00 zł i 84,25 zł nadpłaty;
-  dochody z  tytułu  odsetek  wynoszą:  2,00  zł,  należności  z  tytułu  odsetek  naliczonych
od zaległości wynoszą: 38.752,00 złotych;
- wpływy z podatków od osób fizycznych: 1.625.065,83 zł;
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych: 129.312,00 złotych, przy należnościach:
17.986,60 zł, powstały zaległości w kwocie: 17.986,60 zł i nadpłaty w kwocie: 4.440,90
złotych;
-podatek rolny od indywidualnych gospodarstw rolnych – wpływy: 1.250.973,67 złotych,
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przy  należnościach:  254.493,75  złotych,  więc  zaległości  wynoszą:  254.493,75  zł
i nadpłaty: 8.579,50 złotych;
- podatek leśny od osób fizycznych opłacany w formie łącznego zobowiązania: 37.294,77
złotych  przy  należnościach:  21.635,54  złotych,  czyli  powstały  zaległości  w  kwocie:
21.635,54 zł oraz nadpłaty w kwocie: 1.745,90 zł;
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych: 3.517,00 złotych, 
- podatek od spadków i darowizn – wpływy: 20.579,94 zł, przy należnościach: 2.181,12 zł,
pozostały zaległości w kwocie: 11,60 zł;
- wpływy z opłaty targowej wyniosły: 85.684,00 zł, 
- wpływy od czynności cywilnoprawnych: 84.014,23 zł, należności wynosiły: 35,53 zł,
pozostałe należności w kwocie: 27,76 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty podatków:  13.690,22 zł, natomiast naliczone odsetki
od zaległości podatkowych wynoszą:  44.766,00 złotych;
- wpływy z opłat: 75.903,63 zł;
- wpływy opłaty skarbowej:16.053,00 zł, 
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: 54.478,94 zł,
- zwrot kosztów upomnień: 3.854,70 zł,
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego: 1.516,99 zł;
- udziały w podatku dochodowym: 1.158.354,63 zł:
-  udziały  w  podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych:  1.131.633,00  zł,  przy
należnościach:  178,00  zł,  wystąpiła  zaległość  w  kwocie:  178,00  zł,  wpływy
te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów;
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą: 26.721,63 złotych, dochody
z tego tytułu realizuje urząd skarbowy.
9. Dział 758 - Różne rozliczenia – plan: 6.517.432,46 zł, wykonanie: 6.625.326,01 zł,  tj.
101,66 %, zadania  zlecone: 1.049,46 zł z tego:
- subwencja oświatowa: 2.646.529,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej: 28.885,00 zł,
- subwencja wyrównawcza: 3.772.036,00 zł,
-  odsetki  bankowe  od  środków  zgromadzonych  na  rachunkach  bankowych:  3.220,55
złotych,
- wpływy z różnych rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, w tym zwrot z urzędu skarbowego
z tytułu rozliczeń VAT: 136.149,00 zł,
- dotacja celowa na zwrot wydatków wykonanych w roku poprzednim na realizację zadań:
1.049,46 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej: 37.457,00 złotych.
10. Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan: 466.509,44 zł, wykonanie: 470.301,42 zł tj.
100,81 %, zadania zlecone: 18.761,39 zł;
- szkoły podstawowe: 5.790,39 zł;
- odsetki: 81,59 zł;
- wpływy z rożnych rozliczeń: 5.708,80 zł;
- oddziały przedszkolne: 84.180,00 zł;
- dotacja na oddziały przedszkolne: 84.180,00 zł;
- przedszkola: 253.572,00 zł:
- dotacja celowa na funkcjonowanie Przedszkola dla Wojsławic: 253.572,00 zł
(projekt  z  dofinansowaniem  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020);
- stołówki szkolne i przedszkolne: 11,25 zł;
- zwrot środków z wydzielonego rachunku dochodów własnych: 11,25 zł;
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników: 18.761,39 zł;
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- dotacja na zadania zlecone (podręczniki): 18.761,39 zł;
- pozostała działalność: 107.986,39 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
na realizację projektu Erasmus+: 107.986,39 zł.
11.  Dział  852  -  Pomoc  społeczna  –  plan:  681.340,67  zł,  wykonanie:  638.102,21  zł,  
tj. 93,65 %,  z tego zadania zlecone: 317,00 zł;
- ubezpieczenia zdrowotne: 15.606,16 zł:
- dotacja na zadania własne: 15.606,16 zł;
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze: 141.421,96 zł:

- dotacja na zadania własne na zasiłki i pomoc: 141.421,96 zł;

-  dodatki  mieszkaniowe:  317,00  zł:
-  dotacja  na  zadania  zlecone  w  zakresie  dodatków  mieszkaniowych  i  dodatków
energetycznych: 317,00 zł;

- zasiłki stałe: 179.312,67 zł:

- dotacja na zadania własne na wypłatę zasiłków stałych: 179.312,67 zł;
- Ośrodki Pomocy Społecznej: 92.991,49 zł:
- odsetki bankowe: 977,49 zł,
-  dotacja  na  zadania  własne  gminy  na  funkcjonowanie  Gminnego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej: 92.014,00 zł;
- wpłaty za usługi opiekuńcze: 2.253,00 zł;
- pomoc w zakresie dożywiania: 16.199,93 zł:
- dotacja na dożywianie uczniów: 16.199,93 zł;
- pozostała działalność: 190.000,00 zł:
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
na funkcjonowanie klubu Seniora „Pogodna Jesień” w Wojsławicach: 190.000,00 złotych.
12. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan: 55.798,00 złotych,
wykonanie: 55.800,82, tj. 100,01 % z tego:
- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych: 55.800,82 zł z tego:
- dotacja z powiatu na funkcjonowanie WTZ:  49.434,00 zł,
- dotacja z innych gmin: 6.334,00 zł,
- odsetki bankowe: 32,82 złotych.
13.  Dział  854  -  Edukacyjna  opieka  wychowawcza  –  plan:  55.343,00  zł,  wykonanie:
46.731,78 zł, tj.84,44 % , z tego:
- pomoc materialna dla uczniów: 46.731,78 zł, z tego:
- dotacja na stypendia i pomoc dla uczniów: 46.731,78 zł.
14.  Dział 855 – Rodzina – plan: 4.642.882,00 zł, wykonanie: 4.523.618,73 zł, tj. 97,43 %
z tego: 
- zadania zlecone: 4.507.888,32 zł,
- świadczenia wychowawcze: 2.590.254,80 zł,
- pomoc państwa w wychowaniu dzieci: 2.590.254,80 zł,
- świadczenia rodzinne: 1.791.325,21 zł,
- dotacja na zadania zlecone na świadczenia rodzinne: 1.775.594,80 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych: 15.730,41 złotych:
- Karta Dużej Rodziny: 260,00 zł,
- dotacja na zadania zlecone Karta Dużej Rodziny: 260,00 złotych,
- wspieranie rodziny: 116.250,00 zł,
- dotacja na zadania zlecone: 116.250,00 zł;
-  składki  na  ubezpieczenia  zdrowotne  opłacane  za  osoby  pobierające  świadczenia
rodzinne: 25.528,72 zł.
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15. Dział 900 - Gospodarka komunalna – plan: 351.200,00 złotych, wykonanie: 284.950,06
zł, tj. 81,14 %, z tego: 
- gospodarka ściekowa: 81.231,56 zł,  z tego:
- wpływy z opłat z tytułu odprowadzania ścieków: 81.099,77 złotych, należności wynosiły:
5.905,30 złotych czyli powstały zaległości w kwocie:  5.905,30 zł,
- wpływy z odsetek: 131,79 złotych;
- gospodarka odpadami: 202.342,50 zł, z tego:
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 201.502,50 zł, należności
wynosiły:  65.404,50 złotych czyli  powstały zaległości w kwocie: 65.404,50 zł  i  nadpłaty
w kwocie: 1.193,00 złotych,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień: 313,20 złotych,
- wpływy z tytułu odsetek: 526,80 złotych;
- oczyszczanie miast i wsi: 902,16 zł:
- wpływy z tytułu usług asenizacyjnych: 902,16 zł;
- wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 473,84 zł, z tego:
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska: 473,84 złotych;
- pozostała działalność - w 2019 roku dochody w tym rozdziale nie zostały zrealizowane.

II. Dochody Majątkowe – plan: 7.750.826,63 zł,  wykonanie: 5.961.344,24 zł, tj. 82,22 %
z tego:
1. Dział  010 – Rolnictwo i  łowiectwo – plan: 42.817,00 zł,  wykonanie: 44.435,20 zł,  tj.
103,78 %;
- pozostała działalność: 44.435,20 zł:
-  wpływy  z  tytułu  nabycia  praw  własności  w  związku  z  przeprowadzonym  scaleniem
gruntów na terenie Gminy Wojsławice: 44.435,20 zł.
2.  Dział  700  -  Gospodarka  mieszkaniowa  –  plan:  3.453.413,38  złotych,  wykonanie:
2.667.174,92 zł, tj. 77,23 %; 
- gospodarka gruntami i nieruchomościami  2 667 174,92 zł;
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości,  dochody  w  2019  roku  nie  zostały  zrealizowane,  ponieważ  nie  było
zainteresowania wystawionymi do sprzedaży nieruchomościami.
3.Dział  900  -  Gospodarka  komunalna  i  ochrona  środowiska  –  plan:  4.254.596,25  zł,
wykonanie: 2.838.657,72 zł, tj. 76,38 % z tego:
- gospodarka ściekowa i ochrona wód: 1.162.817,75 z,
-  dotacja  z  budżetu  UE  na  realizację  projektu  modernizacji  oczyszczalni  ścieków
w Wojsławicach, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i modernizacji wodociągów
w gminie Wojsławice: 1.162.817,75 zł,   dotacja została pomniejszono o kwotę podatku
VAT odprowadzonego do Urzędu Skarbowego w kwocie: 69.343,25 złotych;
- pozostała działalność: 1.675.839,97 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
na  realizację  projektu  odnawialnych  źródeł  energii  OZE  dla  mieszkańców  Gminy
Wojsławice: 1.238.635,48 złotych,
-  wpłaty  mieszkańców  jako  wkład  własny  w  ramach  realizacji  projektu
współfinansowanego ze środków europejskich – OZE: 437.204,49 złotych.
4. Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie: 411.076,40 zł;
- pozostała działalność:  411.076,40 zł,
- dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. Na szlaku kultur i tradycji
Ziemi Wojsławickiej - ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego Gminy
Wojsławice: 411.076,40 zł.
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Wydatki 

Wydatki  budżetowe zaplanowane w kwocie:  25.187.413,22 złotych zrealizowane
zostały w 88,09 %, tj. do kwoty: 22.187.465,89 złotych, z tego:
-wydatki  majątkowe –  plan:  7.939.742,26  zł,  wykonanie:  6.771.247,00  zł,  tj.  85,29  %,
w tym:
- pomoc finansowa – plan: 2.800,00 zł, wykonanie: 2.800,00 złotych,  tj. 100 %,
 -  wydatki  na  inwestycje  -   plan:  184.000,00  zł,  wykonanie:  168.712,29  złotych,   
tj. 91,70 %;
-  wydatki  majątkowe  na  realizację  przedsięwzięć  –  plan:  7.518.343,34  zł,  wykonanie:
6.503.435,78 zł,  tj. 86,50 %;
- zakupy inwestycyjne – plan: 195.775,00 zł, wykonanie: 44.775,00 zł,
-  zakup  działek  –  plan:  5.000,00  zł  -  w  minionym  roku  nie  dokonywano  zakupu;
- zakup sprzętu komputerowego – plan: 11.000,00 zł, w 2019 roku nie dokonano zakupu
sprzętu komputerowego, nie dokonano również zakupu samochodu dla OSP.

Wydatki bieżące – plan: 14.463.490,21zł, wykonanie: 13.515.142,68 zł, tj. 93,44 %,
z tego przekazano:
- dotację podmiotową dla GCKSiT: 406.614,00 złotych,
- dotację dla biblioteki: 152.000,00 złotych, 
- dotację na realizację zadań w zakresie: 
- upowszechniania sportu: 59.150,00 złotych ,
- zakup sprzętu pożarniczego - dotacja dla OSP: 2.800,00 złotych,
- dotację dla Straży Granicznej: 3.000,00 złotych,
- dotację dla Miasta Zamość: 1.800,00 złotych,
- dotację dla Miasta Chełm -  pomoc osobom uzależnionym: 4.000,00 złotych,
- dotację dla KM Straży Pożarnej w Chełmie: 10.000,00 złotych,
- dotację dla KWP w Lublinie: 10.000,00 złotych.

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan: 663.898,41 złotych, wykonanie: 655.351,95
złotych,  tj. 98,71 % z tego wydatki na zadania zlecone: 560.299,49 zł;
- prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa: 18.823,92 zł,
-  dotacja  celowa dla  Powiatu  Chełmskiego jako  udział  w  scaleniu  gruntów na  terenie
Gminy Wojsławice: 18.823,92 zł,
- Izby rolnicze: 31.453,54 zł, w tym;
-w  minionym  roku  przekazano  2  %  wpływów  z  podatku  rolnego  dla  Izby  Rolniczej
w Lublinie – 31.453,54 zł;
- pozostała działalność: 605.074,49 zł, z tego na zadania zlecone: 560.299,49 zł,
-  wydatki  na  wynagrodzenie  pracownika  zajmującego  się  przyjmowaniem  wniosków
od rolników, wydawaniem decyzji  o zwrot  akcyzy zawartej  w cenie oleju napędowego:
6.660,88 złotych,
- wydatki na zakup materiałów i pozostałe usługi (usługi pocztowe) z zadań zleconych:
4.325,39 złotych,
-  zwrot  akcyzy  zawartej  w  cenie  oleju  napędowego  dla  rolników,  zadanie  zlecone:
549.313,22 złotych,
- wydatki na zakupy inwestycyjne związane ze scaleniem gruntów: 44.775,00 zł.
2. Dział  400 – Wytwarzanie i  zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i  wodę -  plan
385.000,00 złotych został wykonany w kwocie: 335.732,04 złotych,  tj. 87,21%;
- dostarczanie wody -  na wynagrodzenie i  pochodne dla  konserwatorów wydatkowano
kwotę:  227.800,90  złotych,  na  bieżące  utrzymanie  wodociągów  na  terenie  gminy
wydatkowano  kwotę:  98.298,17  złotych,  ZFŚS  pracowników  obsługujących  wodociągi:
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9.632,97 zł.
3. Dział  600  -  Transport  łączność  –  plan:  949.191,05  złotych,  wykonanie:  387.061,55
złotych, tj. 40,78 %;
- drogi publiczne gminne – wydatkowano: 387.061,55 złotych, w tym: 
- zakup materiałów (tłuczeń, kamień): 144.790,31 złotych, 
- zakup usług remontowych: 150.489,99 złotych. Wykonano remont drogi w Rozięcinie
i w Majdanie. Pozyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości
55% wartości zadania.
- na zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, koszenie poboczy, praca koparki
przy kruszywie) wydatkowano: 41.718,60 zł,
- wydatki na inwestycje drogowe: 50.062,65 zł, z tego:
- przebudowa drogi gminnej w Kukawce: 50.062,65 zł.
4. Dział 630 Turystyka – plan: 6.670,00 złotych, wykonanie: 1.200,00 złotych,  tj. 17,99 %; 
-pozostała działalność: 1.200,00 zł, z tego usługi geodezyjne: 1.200,00 zł.
5.Dział  700  -  Gospodarka  mieszkaniowa  –  plan:  3.422.239,41  złotych,  wykonanie:
3.246.459,58 złotych, tj. 94,86 %,  z tego wydatkowano na:
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami: 3.112.565,82 zł tj.;
- wynagrodzenia bezosobowe: 10.029,51 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: 13.143,88 zł,
- zakup usług remontowych: 46.654,03 zł,
- zakup usług pozostałych (serwis i wynajem TOI TOI, wdrożenie aplikacji i serwis systemu
informacji przestrzennej):  7.523,29 zł,.
Na  realizację  projektu  Termomodernizacja  budynków  użyteczności  publicznej
w Wojsławicach wydatkowano: 3.035.215,11 zł w tym: ze środków unijnych: 1.884.855,97
zł  i  wkład  własny:  332.621,64  zł  oraz  koszty  niekwalifikowalne:  817.737,50  zł.
Termomodernizacji poddano budynki Szkoły Podstawowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej
oraz Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki  w Wojsławicach;
- pozostała działalność: 133.893,76 zł z tego; 
-na zakup materiałów i usług do utrzymania budynków mienia komunalnego wydatkowano:
37.012,38 zł,
-na energię do oświetlenia budynków mienia gminy wydatkowano: 96.881,38 złotych.
6. Dział  720 -  Informatyka – plan: 149.362,00 złotych,  wykonanie:  149.362,00 złotych,
tj. 100%;
- pozostała działalność: 149.362,00 zł - wydatkowano na realizację projektu z udziałem
środków europejskich pn. „Wojsławice w sieci”. Celem projektu był udział mieszkańców
gminy w szkoleniach komputerowych.
7.  Dział  750  -  Administracja  publiczna  –  plan:  2.249.082,44  złotych,  wykonanie:
1.951.399,12 złotych, tj. 86,76 %, z tego wydatki na zadania zlecone: 66.106,36 zł;
- urzędy wojewódzkie: 66.106,36 zł, z tego:
- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano: 66.106,36
złotych  na  wynagrodzenia  i  składki  od  nich  naliczane  pracowników  realizujących
te zadania: 52.585,66 zł,
- wydatki na oprawę i konserwację ksiąg stanu cywilnego:  13.520,70 zł;
- starostwa powiatowe:
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną miedzy jst nie została zrealizowana;
- rady gmin:
- na funkcjonowanie Rady Gminy wydatkowano: 99.738,76 złotych, z tego:
-  wypłatę  diet:  91.060,00  zł,  zakup  materiałów:  6.595,88  zł,  zakup  usług  pozostałych:
2.082,88 zł;
- urzędy gmin:
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- na funkcjonowanie urzędu wydatkowano: 1.272.763,96 złotych z tego:
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników urzędu: 965.428,65 złotych,
-  wydatki  rzeczowe  na  funkcjonowanie  urzędu:  307.335,31  złotych,(zakup  materiałów
biurowych, delegacje pracowników, szkolenia,  ubezpieczenie, za rozmowy telefoniczne,
usługi radcy prawnego i inne);
- promocja jst:
- na promocję gminy wydatkowano: 13.424,10 złotych;
- wspólna obsługa jst:
- na wspólną obsługę wydatkowano: 411.802,63 złotych z tego:
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Centrum Usług Wspólnych:
395.102,59 złotych, na wydatki rzeczowe: 16.700,04 zł;
- pozostała działalność:
- na pozostałą działalność wydatkowano: 87.563,31 złotych z tego: 
- zakup węgla do Ratusza oraz drobnych materiałów do remontów: 7.085,00 zł,
- opłata komornicza w wysokości: 2.963,42 złotych oraz opłacenie składek na Związek
Gmin, EUROREGION BUG oraz Związek Komunalny na łączną kwotę: 7.786,69 złotych
oraz wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za inkaso zobowiązań pieniężnych: 69.728,20
złotych.
8. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy – plan: 48.733,00 złotych, wykonanie:
48.733,00 złotych, tj. 100 %; 
-  na  realizację  zadań  zleconych  z  zakresu  administracji  rządowej  poniesiono  wydatki
w kwocie: 48.733,00 zł, z tego:
- prowadzenie i uzupełnienie stałego rejestru wyborców: 828,00 złotych,
- na wybory  do Sejmu i Senatu: 23.951,00 złotych,
- na koszty związane z wyborami do rad gmin: 500,00 złotych,
- na wybory do Parlamentu Europejskiego: 23.454,00 złotych.
9. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa – plan: 276.194,13
złotych, wykonanie: 193.824,33 zł,  tj. 70,18 %, z tego:
- Komendy Wojewódzkie Policji:
- dotacja dla posterunku policji w Żmudzi: 10.000,00 zł,
- Straż Graniczna:
- dotacja dla straży granicznej na zakup paliwa: 3.000,00 zł,
- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:
- dotacja dla Miejskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie: 10.000,00 zł,
- Ochotnicze Straże Pożarne:
- na utrzymanie jednostek OSP wydatkowano: 170.824,33 złotych: 
-  z  tego  na:  wynagrodzenia  i  składki  od  nich  naliczane  dla  kierowców  samochodów
strażackich:  58.804,25 złotych,  wydatki  na  rzecz  osób  fizycznych:  10.946,00  zł  oraz
wydatki rzeczowe na funkcjonowanie straży pożarnej: 80.903,95 złotych,
-  przekazano  dotację  dla  OSP Wojsławice:  2.800,00  zł,  odpis  na  ZFŚS:  1.870,13  zł,
zakupy inwestycyjne: 15.500,00 złotych (zakupiono aparat prądotwórczy);
- zarządzanie kryzysowe: 
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe (nierozdysponowana): 42.000,00 zł.
10.  Dział  757  -  Obsługa  długu  publicznego  –  plan:  270.000,00  złotych,  wykonanie:
198.236,43 złotych, tj. 73,42 % , z przeznaczeniem  na spłatę odsetek od kredytów.
11. Dział 758 - Różne rozliczenia – plan: 97.733,00 złotych, wykonanie: 8.467,99 złotych,
tj. 8,66 %;
- różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na obsługę bankową: 8.467,99 zł;
- rezerwy ogólne i celowe:
- rezerwa ogólna nie została wykorzystana (85.733,00 zł).
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12. Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan: 4.350.926,40 zł, wykonanie: 4.020.317,23
złotych, tj. 92,40 %,z tego zadania zlecone: 18.761,39 złotych:
- szkoły podstawowe:
- na funkcjonowanie szkół podstawowych wydatkowano: 2.709.915,63 złotych, z tego:  
-  wynagrodzenia  i  składki  od  nich  naliczane  nauczycieli  i  pracowników
niepedagogicznych:  2.364.757,89  złotych,  wydatki  rzeczowe na  funkcjonowanie  szkoły
wyniosły:  148.741,41  złotych,  odpis  na  ZFŚS:  88.971,86  złotych,  wydatki  osobowe
niezaliczane do wynagrodzeń: 107.444,47 złotych;
-  rezerwa  utworzona  na  zabezpieczenie  wynagrodzeń  dla  nauczycieli  nie  została
rozdysponowana;
- oddziały przedszkolne w szkołach:
na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano: 327.826,63 złotych,
z  tego  wynagrodzenia  i  składki  od  nich  naliczane  wyniosły:  298.889,10  złotych  oraz
wydatki rzeczowe na klasy "0": 399,82 złotych, odpis na ZFŚS: 12.555,27 złotych, wydatki
osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 15.979,44 złotych;
- przedszkola - wydatkowano kwotę: 155.324,64 złotych;
-  pokrycie  kosztów  uczęszczania  dzieci  z  naszej  gminy  do  przedszkoli  w  Chełmie:
18.178,94 złotych;
-  w  związku  z  realizacją  projektu  z  udziałem środków europejskich:  „Przedszkole  dla
Wojsławic” wydatkowano kwotę: 137.145,70 złotych: z tego wynagrodzenia i  pochodne
osób  biorących  udział  w  projekcie:  60.754,21  złotych,  wydatki  rzeczowe:  76.391,49
złotych;
- gimnazja:
-  na  gimnazjum wydatkowano:  224.335,40 złotych z  tego:  na  wynagrodzenia i  składki
od nich naliczane: 196.634,50 złotych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:
11.014,00 złotych, odpis na ZFŚS: 7.144,55 złotych, wydatki rzeczowe: 9.542,35 złotych;
- dowożenie uczniów do szkół:
-  na  dowożenie  uczniów  do  szkół  wydatkowano:  226.089,97  złotych,  z  tego:
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kierowcy samochodu: 53.392,78 zł, zakup
pozostałych  usług  w  zakresie  dowożenia  (zakup  biletów  miesięcznych,  usługi
transportowe za dowożenie dzieci niepełnosprawnych): 158.316,80 zł, pozostałe wydatki
rzeczowe: 14.380,39 złotych; 
- na dokształcanie nauczycieli wydatkowano: 1.633,60 złotych;
- stołówki szkolne i przedszkolne:
-na  stołówkę  szkolną  wydatkowano:  168.508,56  złotych,  z  tego  na  wynagrodzenia
kucharek i  składki  od  nich  naliczane:  163.873,12 złotych i  pozostałe  wydatki  bieżące:
4.635,44 złotych;
-  realizacja  zadań  wymagających  stosowania  specjalnej  organizacji  nauki  dla  dzieci
i młodzieży w gimnazjach:
- na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki wydatkowano: 110.468,91 zł, z tego
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 100.569,77 zł, pozostałe wydatki rzeczowe:
9.899,14 zł;
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników: 18.761,39 zł:
- wydatki na zadania zlecone (zakup podręczników): 18.746,39 złotych;
- pozostała działalność:
- na pozostałą działalność wydatkowano: 77.452,50 złotych z tego; na fundusz socjalny
emerytów i rencistów: 56.196,91 złotych, na realizacje projektu Erasmus+ wydatkowano
kwotę: 21.255,59 złotych.

W dziale tym funkcjonuje wydzielony rachunek dochodów jednostek budżetowych
prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty; plan dochodów tego
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rachunku to:  131.652,00 zł, wykonanie: 120.069,56 zł, tj. 91,21 % (odpłatność uczniów
za obiady: 120.027,10 zł i odsetki bankowe: 42,46 zł) oraz wydatków nimi finansowanych -
plan: 131.652,00 zł,  wykonanie:  120.069,56 zł,  tj.  91,21% (wydatki  na zakup żywności
i zakup materiałów oraz  wyposażenia stołówki).
13. Dział 851 - Ochrona zdrowia – plan: 50.000,00 złotych, wykonanie: 13 662,49 złotych,
tj. 27,32 %, z tego: 
- zwalczanie narkomanii - na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii:
w minionym okresie nie wydatkowano środków;
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - z przeznaczeniem na realizację programu i działalność
komisji  ds.  zwalczania  skutków  alkoholizmu,  na  zakup  materiałów  i  wyposażenia
w  ramach  zagospodarowania  wolnego  czasu  dzieci  i  młodzieży  (zakup  wyposażenia,
artykuły  na  pikniki  i  nagrody  dla  dzieci)  wydatkowano:  3.208,49  złotych,  
- zakup usług pozostałych: 6.454,00 złotych,
- przekazano: 4.000,00 zł dotacji dla Miasta Chełm na pomoc osobom uzależnionym (Izba
Wytrzeźwień).
14. Dział 852 - pomoc społeczna – plan: 1.468.325,96 złotych, wykonanie: 1.328.884,17
złotych, tj.90,50 %, w tym wydatki na realizację zadań zleconych: 317,00 zł; 
- domy pomocy społecznej:
-  odpłatność  za  przebywanie  8  mieszkańców  gminy  w  domach  pomocy  społecznej:
250.617,66 złotych,
-  składki  na  ubezpieczenia  zdrowotne  opłacane  za  osoby  pobierające  niektóre
świadczenia z pomocy społecznej:
- składki na ubezpieczenia zdrowotne: 15.606,16 złotych, opłacono składki od zasiłków
stałych;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:
- zasiłki i pomoc: 142.181,96 złotych w tym: zasiłki okresowe: 141.421,96 złotych, zasiłki
celowe: 760,00 złotych;
-  dodatki  mieszkaniowe  -  wypłacono  w  kwocie:  1.909,36  złotych  dla  4 osób,  z  tego:
z tytułu dodatku energetycznego w ramach zadań zleconych: 317,00 zł;
- zasiłki stałe wyniosły: 179.312,67 złotych, na wypłatę 330 świadczeń dla 32 osób;
- ośrodki pomocy społecznej: 
-  na  funkcjonowanie  GOPS wydatkowano:  367.167,61 złotych,  z  tego:  wynagrodzenia
i składki od nich naliczane dla pracowników GOPS: 331.701,34 złotych, wydatki rzeczowe:
35.466,27 złotych; 
- pomoc w zakresie dożywiania: 
- na dożywianie 82 dzieci i młodzieży wydatkowano: 26.199,93 złotych; 
- pozostała działalność -  na pozostałą działalność wydatkowano:  345.571,82 złotych,  
były to wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia:  „ Klub Seniora Aktywna Jesień”,
w którym udział środków unijnych wyniósł: 321.835,22 złotych, a udział środków własnych:
23.736,60 złotych.
15. Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan: 84.968,00 złotych,
wykonanie: 84.968,00 złotych, tj. 100 %, z tego:
- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych: 
- na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych: 84.968,00
złotych.
16. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan: 148.631,39 złotych, wykonanie:
136.304,11 złotych, tj. 91,71 %, z tego:
- świetlice szkolne: 
-  na  funkcjonowanie  świetlicy  szkolnej  wydatkowano:  77.889,39  złotych,  w  tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 70.663,90 złotych, wydatki rzeczowe: 7.225,49
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złotych;
- pomoc materialna dla uczniów:
- na wypłatę stypendiów i pomoc dla uczniów wydatkowano: 58.414,72 złotych. 
17. Dział 855 – Rodzina – plan: 4.640.812,00 złotych, wykonanie: 4.516.185,82 złotych,
tj. 97,31 % z tego:
- świadczenia wychowawcze:
- na świadczenia wychowawcze wydatkowano: 2.590.254,80 złotych (z dotacji na zadania
zlecone)  z  tego:  na  wynagrodzenia  i  składki  od  nich  naliczane:  31.409,46  zł,  wydatki
rzeczowe:  1.560,54  zł,  świadczenia  wychowawcze  wraz  z  dodatkami:  2.557.284,80  zł
na wypłatę: 5.131 świadczeń;
-  świadczenia  rodzinne,  świadczenia  z  funduszu  alimentacyjnego  oraz  składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia  społecznego:
-  świadczenia  rodzinne:  1.775.594,80  złotych  (z  dotacji  na  zadania  zlecone)  z  tego;
- wynagrodzenia i składki: 131.759,35 złotych (w tym składki społeczne od wypłaconych
zasiłków),  wydatki:  5.303,40  złotych  i  świadczenia  rodzinne:  1.638.532,05  złotyc  
na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami: 4.956 świadczenia, 1.043 świadczenia
zasiłku  pielęgnacyjnego,  245  świadczeń  pielęgnacyjnych,  zasiłek  dla  opiekuna  -  156
świadczeń, specjalny zasiłek opiekuńczy - 69 świadczeń oraz 22 świadczenia becikowego,
świadczenia rodzicielskie -123 świadczenia, fundusz alimentacyjny - 503 świadczenia;
- Karta Dużej Rodziny - wydatkowano 229,50 złotych, w tym na zadania zlecone: 229,50
złotych;
- wspieranie rodziny:
-wydatki na asystenta rodziny: 116.250,00 złotych, w tym na realizację zadań zleconych:
116.250,00 złotych,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2.325,00 zł, wydatki rzeczowe: 1.425,00 zł
oraz na wypłatę świadczeń: 112.500,00 zł;
- rodziny zastępcze:
-  odpłatność za  pobyt  dwójki  dzieci  z  terenu gminy w  dwóch rodzinach zastępczych:
8.328,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne:
-  wydatki  związane  z  odprowadzaniem  składek  zdrowotnych  za  osoby  pobierające
świadczenia z opieki społecznej: 25.528,72 zł. 
18. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan: 3.593.368,45 złotych,
wykonanie: 3.175.346,91 złotych, tj. 88,37 %, z tego:
- gospodarka ściekowa i ochrona wód:
- na funkcjonowanie Referatu Utrzymania Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa w UG
Wojsławice wydatkowano: 962.705,29 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 122.138,57 zł, wydatki rzeczowe:
107.486,72 zł,
- wydatki inwestycyjne: 733.080,00 złotych;
-  wydatki  związane  z  budową  przydomowych  oczyszczalni  ścieków  dla  mieszkańców
Gminy Wojsławice - projekt realizowany ze środków PROW, udział środków europejskich:
466.458,80 złotych, wkład własny gminy to: 266.621,20 zł;
-  gospodarka  odpadami  –  wydatkowano:  248.692,94  złotych  na  wywóz  odpadów  -
nieczystości stałych, 
- oczyszczanie miast i wsi - na oczyszczanie miast i wsi wydatkowano: 8.724,72 zł,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach. - wydatkowano: 3.309,88 zł,
- schroniska dla zwierząt - dotacja celowa dla Miasta Zamość na utrzymanie schroniska
dla zwierząt: 1.800,00 złotych;
- oświetlenie ulic,  placów i  dróg – wydatkowano: 95.066,34 złotych z tego: na energię
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do oświetlenia ulic: 48.632,82 złotych, na konserwację urządzeń: 46.433,52 złotych;
-  wpływy  i  wydatki  związane  z  gromadzeniem  środków  z  opłat  i  kar  za  korzystanie
ze środowiska - w tym rozdziale nie poniesiono wydatków,
- pozostała działalność – wydatkowano: 1.855.047,74 złotych - na realizację projektu OZE
-  budowa  instalacji  odnawialnych  źródeł  energii  w  budynkach  prywatnych
dla mieszkańców Gminy Wojsławice wydatkowano kwotę: 1.841.190,10 złotych. Projekt
był realizowany z udziałem środków europejskich, pozyskano dofinansowanie w kwocie:
1.522.201,05 złotych, wkład własny to kwota: 318.989,05 złotych.
19. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan: 2.272.277,58 złotych,
wykonanie: 1.676.819,17 złotych, tj. 73,79 %, z tego:
- domy i ośrodki kultury,  świetlice i kluby - przekazano dotację dla Gminnego Centrum
Kultury Sportu i Turystyki na działalność instytucji kultury: 406.398,98 zł, pozostałe wydatki
bieżące: 9.428,17 zł,
- biblioteki - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki: 152.000,00 złotych,
- pozostała działalność:
- wydatki bieżące związane z pracą koordynatora projektu „Na szlaku kultur i tradycji Ziemi
Wojsławickiej”  –  ochrona  i  wykorzystanie  zasobów  dziedzictwa  kulturowego  Gminy
Wojsławice – 74.351,95 złotych - ze środków UE oraz ze środków własnych: 22.039,85 zł,
wydatki majątkowe na realizację ww. projektu ze środków UE: 620.908,63 złotych oraz  
ze środków własnych: 391.691,59 złotych. 
20. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – plan: 60.000,00 złotych, wykonanie: 59.150,00
złotych, tj. 98,58 %, z tego:
-  zadania  w zakresie  kultury fizycznej  -  dotacja  celowa  dla  organizacji  prowadzących
działalność pożytku publicznego na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosła:
59.150,00 złotych.

Do  realizacji  na  2019  rok  w Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  przyjęte  zostały
przedsięwzięcia  na ogólną kwotę nakładów finansowych:  15.078.029,92 zł,  wykonanie:
11.291.881,17 złotych,  tj. 74,89 %.

Realizacja przedsięwzięć  ujętych w WPF przebiegała następująco:

1. Rozbudowa infrastruktury drogowej - przebudowa dróg na terenie Gminy Wojsławice
nakłady:  200.000,00  złotych,  wykonanie:  0,00  zł.  Rozbudowa  infrastruktury  drogowej
to zadanie wiodące w gminie i nadal będzie realizowane w kolejnych latach 2019 - 2021.

2. Rozbudowa infrastruktury drogowej - przebudowa dróg na terenie Gminy Wojsławice
nakłady:  516.403,74  złotych,  wykonanie:  150.489,99  zł  -  wykonano  remont  drogi
w Rozięcinie i w Majdanie.

3.  Przedszkole  dla  Wojsławic  –  edukacja  przedszkolna,  nakłady:  298.320,00  złotych.
Zrealizowano je w 45,98%, tj.  137.145,70 zł, są to koszy związane z funkcjonowaniem
oddziału przedszkolnego w ramach projektu z udziałem środków europejskich.

4. Program Erasmus+ - organizacja wyjazdów międzyszkolnych dla młodzieży szkolnej.
Na realizację projektu zaplanowano środki w kwocie: 134.989,20 zł. Wydatkowano kwotę:
21.255,59 zł na wyjazd młodzieży szkolnej na kilkudniowy pobyt do Turcji.

5.  Utworzenie  Klubu  Seniora  „Aktywna  Jesień”  w  Wojsławicach  (wydatki  bieżące)  -
planowane nakłady: 796.075,00 złotych, wykonanie: 345.571,82 zł. Wydatkowana kwota
dotyczy  kosztów  związanych  z  funkcjonowaniem  Klubu  Seniora  „Aktywna  Jesień”
w Wojsławicach.
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6. Zagospodarowanie i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istniejących zbiornikach
wodnych na terenach gmin: Białopole, Dorohusk, Horodło, Kamień, Wojsławice i Żmudź -
poprawa  infrastruktury  -  planowane  nakłady:  6.670,00  złotych  –  wydatkowano  kwotę:
1.200,00 złotych na usługi geodezyjne.

7.  OZE -  budowa instalacji  odnawialnych  źródeł  energii  w  budynkach  prywatnych  dla
mieszkańców gminy (majątkowe)  – planowane nakłady:  2.180.248,22 zł.  W roku 2019
zrealizowano je  w kwocie:  1.841.190,10 złotych na budowę instalacji  solarnych,  pomp
ciepła w budynkach mieszkańców na terenie Gminy Wojsławice.

8.  Na  szlaku  kultur  i  tradycji  Ziemi  Wojsławickiej  –  ochrona  i  wykorzystanie  zasobów
dziedzictwa kulturowego gminy Wojsławice (bieżące) - planowane nakłady: 1.584.044,22
złotych, wykonanie: 137.615,00 zł na obsługę koordynatora projektu.

9.  Na  szlaku  kultur  i  tradycji  Ziemi  Wojsławickiej  –  ochrona  i  wykorzystanie  zasobów
dziedzictwa  kulturowego  gminy Wojsławice  (wydatki  majątkowe)  -  planowane nakłady:
3.603.456,11  złotych,  zrealizowano:  3.006.573,46  złotych,  tj.  83,44  %.  Projekt  będzie
jeszcze realizowany w roku 2020.

10. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wojsławice -
planowane nakłady: 3.142.228,43 złotych -  zadanie przyjęte do realizacji na lata 2017-
2019.  W  2019  roku  zostało  zrealizowanie  w  całości  na  kwotę:  3.035.245,11  zł.
Termomodernizacje  przeprowadzono  w  budynkach  Szkoły  Podstawowej,  Gminnego
Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki  oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej. 

11.  Modernizacja  oczyszczalni  ścieków  w  Wojsławicach  -  budowa  przydomowych
oczyszczalni  ścieków,  rozbudowa  i  modernizacja  wodociągów w  Gminie  Wojsławice  -
planowane nakłady: 2.615.595,00 złotych, wykonanie: 2.615.595,00 zł, tj. 100 % w tym
wydatkowano: 192.495,00 zł na zakup taboru asenizacyjnego, 1.690.020 zł na wykonanie
przydomowych  oczyszczalni  ścieków  i  rozbudowę  wodociągów.  Wykonano  również
modernizację oczyszczalni. Zadanie przyjęte do realizacji w latach 2017 - 2020.

48



3. Gospodarka komunalna 

3.1. Utrzymanie wodociągów i kanalizacji 

Dostawą wody na terenie Gminy w 2019 roku zajmował się Referat Utrzymania
Infrastruktury  Komunalnej  i  Bezpieczeństwa  Urzędu  Gminy  w  Wojsławicach,  który
utrzymywał i eksploatował cztery ujęcia wody, tj.:

a) Ujęcie Wojsławice, które zaopatruje następujące miejscowości: Wojsławice, Wojsławice
Kolonia,  Partyzancka  Kolonia,  Stadarnia,  Czarnołozy,  Ostrów  Kolonia  oraz
za pośrednictwem przepompowni Majdan Ostrowski.
b) Ujęcie Huta, zaopatrujące w wodę miejscowości: Huta, Turowiec, Putnowice Kolonia,
Putnowice Wielkie, Wólka Putnowicka.
c) Ujęcie Majdan Nowy, które zaopatruje miejscowości: Majdan, Majdan Nowy, Rozięcin
oraz część Wojsławic Kolonii.
d)  Ujęcie  Kukawka  zaopatrujące  miejscowości:  Kukawka,  Majdan  Kukawiecki,  Stary
Majdan, Witoldów oraz przez przepompownię strefową Trościanka.

Długość sieci wodociągowej na koniec 2019 roku wynosiła: 82,00 km.
W 2019 roku wyprodukowano: 119.000 m3 wody, z tego sprzedano: 110.900 m3,

różnica wyniosła: 8.100 m3, z czego była to woda pobrana na własne cele technologiczne
związane z  pracami przyłączeniowymi nowych odbiorców, ubytek wody podczas awarii
sieci wodociągowych oraz straty wody, spowodowane jej poborem bez opomiarowania.

Liczba mieszkańców korzystających z gminnej sieci wodociągowej wynosiła: 1.283
osoby.

Produkcja wody w rozbiciu na poszczególne ujęcia przedstawia się następująco:
1. Wojsławice 61.578,7 m3

2. Huta 27.079,6 m3

3. Majdan Nowy 10.268,2 m3

4. Kukawka 20.073,5 m3

W roku poprzednim wydobycie wody ze wszystkich ujęć wyniosło:  106.750 m3.

Ujęcia posiadają ważne pozwolenia wodnoprawne na ujęcie w Wojsławicach, Hucie
i  Kukawce,  natomiast  na ujęcie  w Majdanie Nowym gmina w styczniu 2020 r.  złożyła
wniosek o wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego.

W 2019 roku dostarczana mieszkańcom woda spełniała warunki wody nadającej się
do  spożycia  przez  ludzi.  Urząd  Gminy  Wojsławice  wykonuje  badania  wody  zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

W 2019 roku do gminnej sieci wodociągowej przyłączono 57 nowych odbiorców:
- 17 w Wojsławicach,
- 3 w Turowcu,
- 5 w Wojsławicach Kolonii,
- 11 w Starym Majdanie,
- 8 w Putnowicach,
- 4 w Hucie,
- 2 w Majdanie,
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- 3 w Kukawce,
- 1 w Nowym Majdanie,
- 1 w Trościance,
- 1 w Majdanie Kukawieckim,
- 1 w Majdanie Ostrowskim.

W 2019 roku wykonano własnymi siłami następujące prace:
- malowanie ścian w pomieszczeniach hydroforni,
- malowanie i konserwacja szachtów studziennych.

Na terenie Gminy od 20 lat funkcjonuje oczyszczalnia ścieków Biovac SBR 0515-1,
zmodernizowana w 2018 roku za kwotę: 1.156.200,00 zł, o średnim dobowym przerobie
123 m3, długość kolektora sanitarnego wynosi: 8,2 km.

Oczyszczalnia  posiada  ważne  pozwolenie  wodnoprawne  na  eksploatację.
Oczyszczone ścieki odpowiadały normom określonym w pozwoleniu.

Liczba  mieszkańców  obsługiwanych  przez  sieć  kanalizacyjną  wynosi  255
gospodarstwa. Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków – 166.

Pobór opłat za wodę oraz odprowadzane ścieki realizowany był przez Urząd Gminy
Wojsławice. Wpływy z tytułu opłat za wodę i ścieki wyniosły: 383.221,31 zł i były wyższe
w porównaniu z rokiem poprzednim o: 10.590,41 zł.

Zaległości w opłatach za wodę i ścieki wyniosły: 34.337,53 zł.
Ponadto  praca  skupiała  się  na  bieżącym utrzymaniu  i  konserwacji  posiadanych

urządzeń oraz wykonywanie zaleceń organów kontrolujących.

3.2. Utrzymanie czystości i system odbioru odpadów

Utrzymaniem czystości na terenach przynależnych do gminy zajmuje się pracownik
gospodarczy wspomagany stażystami  i  pracownikami  skierowanymi  przez  Sąd  w  celu
odpracowania  kary.  Śmieci  gromadzone  są  w  kontenerach:  niesegregowane  KP  7,  -
segregowane KP 2,2.

W 2019 roku odbiorem odpadów komunalnych od gospodarstw domowych zajmuje
się Gminny Zakład Obsługi Sp. z o. o. Kol. Okopy.

Do  dnia  30  września  2019  r.  stawka  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi w zależności od sposobu zbierania i odbierania odpadów wynosiła:
1) w sposób selektywny:
a) 5,00 zł miesięcznie od jednej osoby przy liczbie osób zamieszkujących nieruchomość
od 1 do 7;
b) 1,00 zł od ósmej i każdej następnej osoby zamieszkującej nieruchomość przez rodzinę
wielodzietną;
2) w sposób nieselektywny – 10,00 zł miesięcznie od osoby.

Od  dnia  1  października  2019  r.  stawka  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi w zależności od sposobu zbierania i odbierania odpadów wynosiła:
 
1) w sposób selektywny:
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a) 8,00 zł miesięcznie od jednej osoby przy liczbie osób zamieszkujących nieruchomość
od 1 do 7;
b) 1,00 zł od ósmej i każdej następnej osoby zamieszkującej nieruchomość przez rodzinę
wielodzietną;
2) w sposób nieselektywny – 16,00 zł miesięcznie od osoby.

Pobór  opłat  od  gospodarstw  domowych  odbywa  się  na  podstawie  deklaracji,
których  w  2019  roku  było  złożonych  1.197  szt.  w  tym  35  deklaracji  na  zbiórkę
nieselektywną.

Podmioty  prowadzące  działalność  gospodarczą  maja  indywidualne  umowy
na  odbiór  odpadów  i  samodzielnie  rozliczają  się  z  firmami,  które  mają  zezwolenie
na wywóz odpadów na terenie Gminy Wojsławice. Umów zawartych indywidualnie jest 35
sztuk.

Łącznie z terenu gminy w 2019 roku zostały odebrane następujące ilości odpadów:

1. odpady zmieszane i odpady niesegregowane – 206,660 Mg,

2. odpady zbierane selektywnie –74,640 Mg,

3. szkło –58,670 Mg, 

4. popiół i żużel - 27,830 Mg,

5. odpady wielkogabarytowe (MPSZOK) – 64,690Mg.

W  porównaniu  do  2018  roku  należy  zwrócić  uwagę  na  wzrost  ilości  odpadów
komunalnych  o  78,852  Mg,  w  tym  odpadów  wielkogabarytowych  o  8,738  Mg,  szkła
o 32,858 Mg.  W roku 2019 zaczęto odbierać popiół i żużel.

Tabela przedstawiająca ilość odpadów oraz opłaty w poszczególnych miesiącach

Miesiąc odbioru Razem

Rodzaj odpadów w Mg   

odpady
zmieszane 

Odpady
zbierane

selektywnie 
Szkło

Popiół 
i żużel

PSZOK
(opony,
meble,
RTV 

i AGD,
budowl.)

Cena
brutto 

za 1 Mg
odpadów

Wartość
brutto 

Styczeń 2019 r. 23,860 12,300 4,840 0,350 3,400 2,970 507,60 12.111,34 zł
Luty 2019 r. 33,160 12,080 4,410 7,210 6,000 3,460 16.832,02 zł
Marzec 2019 r. 25,250 14,360 4,540 0,550 5,800 0,000 12.816,90 zł
Kwiecień 2019 r. 34,800 14,960 5,550 8,920 5,370 0,000 17.664,48 zł
Maj 2019 r. 35,840 23,700 6,640 1,990 3,510 0,000 18.192,38 zł
Czerwiec 2019 r. 94,060 22,060 8,420 10,700 0,000 52,880 47.744,86 zł
Lipiec 2019 r. 24,420 16,860 6,660 0,900 0,000 0,000 12.395,59 zł
Sierpień 2019 r. 40,350 23,980 6,220 10,150 0,000 0,000 20.481,66 zł
Wrzesień 2019 r. 24,880 18,080 6,600 0,200 0,000 0,000 12.629,09 zł
Październik 
2019 r.

32,750 16,240 6,760 9,200 0,550 0,000 16.623,90 zł

Listopad 2019 r. 33,080 17,100 8,600 1,000 1,000 5,380 16.791,41 zł
Grudzień 2019 r. 30,040 14,940 5,400 7,500 2,200 0,000 15.248,30 zł
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Razem 432,49 206,6600 74,640 58,670 27,830 64,690 219.531,92 zł

Wpływy z opłat w 2019 roku wynoszą: 202.342,50zł w tym koszty upomnień: 313,20
zł  oraz odsetki: 526,80 zł, natomiast zafakturowane należności przez podmiot odbierający
wynoszą: 219.531,92zł.

Przypis  za  2019  roku  wynosi  204.691,00  zł, natomiast  należności  wynikające
z  faktur  za  odbiór  odpadów  wynoszą:  219.531,92  zł.  Do  kosztów  gospodarowania
odpadami  zalicza  się  także  wynagrodzenie  pracownika  –  27.391,74  zł,  opłata
za oprogramowanie - 830,25 zł, zakup kontenerów – 10.602,60 zł, co daje razem kwotę:
258.356,51 zł.

Z  rozliczenia  całego  systemu  gospodarki  odpadami  na  terenie  Gminy
Wojsławice za 2019 r. wynika, że system nie zbilansował się ze względu na niedobór
w kwocie:  53.665,51  zł.  Oznacza  to,  że  obowiązujące  w 2019  r.  stawki  opłat  nie
pokryły poniesionych kosztów.

Tabela  przedstawiająca  informację  z  realizacji  opłat  w  2019roku  w  rozbiciu  
na poszczególne miejscowości.

Lp. Miejscowość
Przypis
zaległy

Przypis 
na 2019 rok

Wpłaty
Pozostało do

zapłaty

Stopień
realizacji 

 %
1 Majdan Kukawiecki 15,00 zł 1 883,00 zł 1 903,00 zł -5,00 zł 100,26
2 Wojsławice-Kolonia 91,00 zł 7 803,00 zł 7 611,00 zł 283,00 zł 96,41
3 Czarnołozy 215,00 zł 5 505,00 zł 5 268,00 zł 452,00 zł 92,1
4 Kukawka 1 320,00 zł 8 083,00 zł 8 523,00 zł 880,00 zł 90,64
5 Krasne 160,00 zł 1 543,00 zł 1 529,00 zł 174,00 zł 89,78
6 Ostrów-Kolonia 546,00 zł 4 181,00 zł 4 151,00 zł 576,00 zł 87,81
7 Rozięcin 1 793,60 zł 8 597,00 zł 9 042,60 zł 1 348,00 zł 87,03
8 Witoldów 773,00 zł 6 240,00 zł 5 983,00 zł 1 030,00 zł 85,31
9 Wojsławice 13 932,60 zł 68 424,00 zł 69 342,00 zł 13 014,60 zł 84,20

10 Nowy Majdan 3 732,00 zł 10 648,00 zł 11 912,80 zł 2 467,20 zł 82,84
11 Stadarnia 822,00 zł 3 971,00 zł 3 677,00 zł 1 116,00 zł 76,72
12 Popławy 212,00 zł 1 221,00 zł 1 059,00 zł 374,00 zł 73,90
13 Majdan Ostrowski 3 474,00 zł 8 347,00 zł 8 413,00 zł 3 408,00 zł 71,17
14 Turowiec 2 231,00 zł 6 936,00 zł 6 495,40 zł 2 671,60 zł 70,86
15 Majdan 2 904,60 zł 8 348,00 zł 7 542,00 zł 3 710,60 zł 67,02
16 Putnowice Wielkie 4 673,60 zł 8 296,00 zł 8 583,00 zł 4 386,60 zł 66,18
17 Huta 5 042,40 zł 12 670,00 zł 11 406,70 zł 6 305,70 zł 64,40
18 Partyzancka Kolonia 3 866,00 zł 6 291,00 zł 6 109,40 zł 4 047,60 zł 60,15
19 Wólka Putnowicka 1 454,60 zł 3 114,00 zł 2 742,00 zł 1 826,60 zł 60,02
20 Ostrów 3 612,00 zł 4 589,00 zł 4 883,00 zł 3 318,00 zł 59,54
21 Putnowice-Kolonia 4 089,60 zł 8 141,00 zł 7 184,60 zł 5 046,00 zł 58,74
22 Stary Majdan 3 678,00 zł 6 891,00 zł 5 844,00 zł 4 725,00 zł 55,29
23 Trościanka 2 385,00 zł 2 969,00 zł 2 298,00 zł 3 056,00 zł 42,92

Razem 61 023,00 zł 204 691,00 zł 201 502,50 zł 64 211,50 zł 75,83

 

W  stosunku  do  osób  zalegających  z  opłatą  w  2019  roku  wystawiono  61  upomnień
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na kwotę: 13.495,20 zł.

W 2019 roku w Gminie działał Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych
na  bazie  warsztatu  przy  ulicy  Rynek,  a  od  01.01.2020  roku  na  działce  przy budynku
po zlewni mleka - ul. Chełmska.

3.3. Komunalny zasób mieszkaniowy

Zaspokajanie  potrzeb  mieszkaniowych  członków  wspólnoty  mieszkaniowej  jest
zadaniem własnym gminy, nałożonym ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1182, z późn.zm.).

O  kształcie  lokalnej  polityki  mieszkaniowej  decydują  wszelkie  działania,  decyzje
i plany przyszłych przedsięwzięć zmierzające do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych
wspólnoty samorządowej przy uwzględnieniu uwarunkowań społeczno - gospodarczych,
a w szczególności finansowych, demograficznych, infrastrukturalnych gminy.

W skład mieszkaniowego zasobu gminy Wojsławice wchodzi  17 lokali  o  łącznej
powierzchni  użytkowej:  772.04  m2,  w  tym  11  zasiedlonych  i  6  niezasiedlonych:  2  –
ul. Rynek 73, 2 – ul. Uchańska 114 oraz 2 w szkole w miejscowości Huta.

 
W mieszkaniowym zasobie Gminy Wojsławice nie wyodrębniono lokali socjalnych.

 
 
 

Lp. Lokalizacja

 Pow.
użytkowa

 
Wyposażenie  
w instalację

 

Ogrzewanie

Ogólny
stan    

 
 w m2

  
budynku   

  

1.
Wojsławice       
ul. Rynek 73/1

31,50 Inst. elektr., Piece zły

2.
Wojsławice,      
ul. Rynek 73/2

37,87 Inst. elektr., Piece zły

3.
Wojsławice,      
ul. Rynek 27A/1

54,50 Inst. elektr., wod-kan. CO średni

4.
Wojsławice,      
ul. Uchańska 27A/2

61,00 Inst. elektr., wod-kan. CO średni

5.
Wojsławice,     
ul. Uchańska 27A/3

46,00 Inst. elektr., wod-kan. CO średni

6.
Wojsławice,      
 ul. Rynek 9/1

32,30 Inst. elektr., wod-kan. CO dobry

7.
Wojsławice,      
ul. Rynek 9/4

59,16 Inst. elektr., wod-kan. CO dobry

8.
Wojsławice,       
ul. Rynek 9/3

40,10 Inst. elektr., wod-kan. CO dobry

9.
Wojsławice,       
ul. Rynek 9/2

14,40 Inst. elektr., wod-kan. CO dobry

10.
Wojsławice,      
 ul. Rynek 9/5

31,87 Inst. elektr., wod-kan. CO dobry
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11.
Wojsławice,       
 ul. Rynek 9/6

30,87 Inst. elektr., wod-kan. CO dobry

12.
Wojsławice,        
ul. Rynek 9/7

23,67 Inst. elektr., wod-kan.. CO dobry

13.
Huta 40, lokal      
w  budynku  byłej
szkoły

45,60 Inst. elektr., wod-kan. CO średni

14.
Huta 40, lokal      
w  budynku  byłej
szkoły

47,00 Inst. elektr., wod-kan. CO średni

15.
Wojsławice,        
ul. Uchańska 18/7

57,70 Inst. elektr., wod-kan. CO b. dobry

16.
Wojsławice,        
ul. Uchańska 114

89,60 Inst. elektr., wod-kan. CO zły

17
Wojsławice,        
ul. Uchańska 114

68,90 Inst. elektr., wod-kan. CO zły

Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu

1. Miesięczne stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych ustalane
są w drodze Zarządzenia Wójta Gminy Wojsławice, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
21  czerwca  2001  roku  o  ochronie  praw  lokatorów,  mieszkaniowym  zasobie  gminy
i o zmianie kodeksu cywilnego. Stawka bazowa czynszu wynosi 3.00 zł.

Przy  ustalaniu  stawek  czynszu  uwzględnia  się  sumę  czynników  podwyższających
i obniżających ich wartość użytkową:
1. czynniki podwyższające wartość użytkową lokali:
a) 10% - za wyposażenie w wc,
b) 10% - za wyposażenie w łazienkę,
c) 10% - za wyposażenie w c.o.,
d) 10% - za wyposażenie w instalację wodociągowo-kanalizacyjną,
e) 10% - za usytuowanie lokalu w budynku po generalnym remoncie lub nowym;
2. czynniki obniżające wartość użytkową lokali:
a) 10% - za brak wyposażenia w wc,
b) 10% - za brak wyposażenia w łazienkę,
c) 10% - za brak wyposażenia w c.o.,
d) 10% - za brak wyposażenia w instalację wodociągowo-kanalizacyjną,
e) 10% - za lokal w złym stanie technicznym.

Najemca  lokalu   mieszkalnego  może  wnioskować  do  wynajmującego
o zwolnienie z czynszu, jeżeli najemca na własny koszt wykona remont konieczny w lokalu
w  zakresie  obciążającym  wynajmującego.  Zakres  remontu  oraz  warunki  rozliczeń
finansowych  przed  jego  rozpoczęciem  najemca  musi  uzgodnić  w  formie  pisemnej
z  wynajmującym  pod  rygorem  utraty  możliwości  zastosowania  ulgi  lub  zwolnienia
z czynszu.

Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej

Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej są środki pieniężne:
1) przewidziane w budżecie gminy uchwalane na każdy rok budżetowy,
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2) uzyskane z zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy – czynsze z tytułu najmu,
opłaty eksploatacyjnej.

Głównym  celem gospodarowania  mieszkaniowym  zasobem gminy jest  nie  tylko
utrzymanie lokali mieszkalnych w nie pogorszonym stanie, lecz dążenie do poprawy ich
stanu technicznego i  standardu,  dlatego też  codzienna praca skupia  się  na  bieżącym
utrzymaniu posiadanego zasobu mieszkaniowego.

Warunkiem  powodzenia  w  rozwiązywaniu  problemów  mieszkaniowych  jest
tworzenie  właściwej  polityki  państwa  w  zakresie  m.  in.  dotowania,  co  pozwoli  gminie,
w oparciu o własny budżet i otrzymaną dotację celową, tworzyć warunki do zaspokajania
potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.

3.4. Utrzymanie targowiska

W 2019 roku oddano do użytku targowisko gminne ,,Mój Rynek” w Wojsławicach.
Po przebudowie i gruntownym remoncie powstał asfaltowy parking, budynek biurowy, plac
targowy został wyłożony kostką brukową i oświetlony. Zamontowano również kosze i ławki
parkowe.

Do dyspozycji handlujących są 32 miejsca handlowe zadaszone oraz 32 miejsca
niezadaszone  podzielone  za  sekcję  sprzedaży  produktów  rolno-spożywczych,  w  tym
wyprodukowanych w ekologicznych gospodarstwach rolnych oraz sekcję do sprzedaży
pozostałych produktów. 

W 2019 roku wpływy z tytułu najmu miejsc handlowych wyniosły: 13.409,95 zł

Do poboru opłaty targowej w 2019 roku wyznaczono  pracowników Urzędu Gminy
Wojsławice.

Do  ich  obowiązków  należy  pobór  opłaty  targowej,  rozliczenie
z zainkasowanych kwot w Urzędzie Gminy Wojsławice oraz posprzątanie placu targowego
po targu. Bloczki opłaty targowej pobierane są z Urzędu Gminy.

W  2019  roku  wpływy  z  tytułu  opłaty  targowej  wynosiły:  85.684,00  zł,  w  roku
poprzednim zebrano: 63.641 zł, a więc o: 22.043 zł więcej.

Inkaso  opłaty  targowej  za  2019  rok  w  rozbiciu  na  kwartały  przedstawia  się
następująco:

1 kwartał 2019 – 17.630,00 zł
2 kwartał 2019 – 23.864,00 zł
3 kwartał 2019 – 20.944,00 zł
4 kwartał 2019 – 23.246,00 zł

3.5. Utrzymanie dróg gminnych, placów i mostów

Dla  poprawy  warunków  życia  mieszkańców  i  gospodarowania  przez  rolników
przeprowadzono  na  terenie  gminy  remonty  cząstkowe  dróg,  przepustów,  pogłębianie,
iczyszczenie oraz obkaszanie rowów, przycinanie krzaków w pasach drogowych.

Wyremontowano drogi:
- nr 105035L w Rozięcinie za kwotę: 420.881,09 zł,
- nr 105031L w Ostrowie za kwotę: 146.200,91 zł,
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- drogę dojazdową do gruntów rolnych w Kukawce za kwotę: 63.518,20 zł.

Na  remonty  dróg  gruntowych  zakupiono  1800  ton  kruszywa  drogowego.
Przeprowadzano również remonty cząstkowe na utwardzonych drogach asfaltowych.

W okresie zimowym utrzymywana jest  we własnym zakresie przejezdność dróg.
Zmiana systemu zimowego utrzymania dróg przyniosła znaczne oszczędności. Obecnie
gmina  dysponuje  samochodem pożarniczym Star  244  z  pługiem bocznym,  ciągnikiem
Belarus 952.4 z pługiem strzałkowym oraz ciągnikiem z posypywarką. 

3.6. Rewitalizacja i działalność inwestycyjna

Rewitalizacja

W 2019 r. Gmina Wojsławice nie realizowała zadań z zakresu Rewitalizacji. Zadanie
powyższe będzie realizowane w miarę posiadanych środków własnych oraz możliwości
pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Działalność inwestycyjna w 2019 roku

Rok 2019 obfitował w liczne zadania inwestycyjne realizowane na terenie Gminy
Wojsławice.  Na podkreślenie zasługuje fakt,  że dotyczyły one różnych obszarów życia
mieszkańców przy dużym udziale pozyskanych środków z Unii Europejskiej;

1. Inwestycja pn. „„Na szlaku kultur i tradycji Ziemi Wojsławickiej - ochrona i wykorzystanie
zasobów dziedzictwa kulturowego gminy Wojsławice”  współfinansowanego ze  środków
UE w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania
7.1  Dziedzictwo  kulturowe  i  naturalne”,  wartość  całkowita  projektu:  3.886.066,85  zł,
wartość dofinansowania: 2.537.477, 93 zł.
W ramach projektu wykonano:

a) przebudowę Synagogi w Wojsławicach na Izbę Tradycji Ziemi Wojsławickiej. Wykonano
następujące  prace:  przygotowanie  terenu  pod  budowę  robót  murarskich,  obróbek
blacharskich,  wykonanie  rynien  i  rur  spustowych,  wykonanie  robót  izolacyjnych,
tynkarskich i okładzin ścian wewnętrznych, roboty szklarskie, stolarkę drzwiową i okienną,
położenie  podłóg  i  posadzek,  roboty  malarskie,  wykonanie  rusztowań  wewnętrznych,
wykonanie  elewacji,  roboty  zewnętrzne  (przygotowawcze,  rozbudowa  tablicy
bezpiecznikowej,  wykonanie  instalacji  elektrycznej  i  odgromowej),  wykonanie  robót
instalacyjnych  wodno  -  kanalizacyjnych  i  sanitarnych  oraz  instalacji  centralnego
ogrzewania i  kotłowni,  monitoring.  Wartość całkowita  robót:  726.081,52 zł,  wykonawca
robót budowlanych Usługi Remontowo - Budowlane Krzysztof Bielan z Zamościa,

b) przebudowa szkoły w Majdanie Ostrowskim z przystosowaniem na "Ośrodek Trzech
Kultur w Majdanie Ostrowskim". Wykonano następujące prace: przebudowa fundamentów,
ścian,  stropu  i  dachu,  położenie  tynków  i  okładzin  wewnętrznych,  wykonanie  izolacji
przeciwwilgociowych,  malowanie,  przebudowa  posadzek,  wykonanie  stolarki  okiennej
i  drzwiowej,  ocieplenie ścian zewnętrznych i  stropu,  przebudowa instalacji  elektrycznej
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oraz oświetlenia zewnętrznego,  wykonanie ogrodzenia,  instalacji  wody zimnej  i  ciepłej,
instalacji  kanalizacji  sanitarnej, instalacji  centralnego ogrzewania, zainstalowano pompę
ciepła,  zagospodarowano teren,,  wykonano parkingi oraz założono monitoring. Wartość
całkowita  robót:  1.685.556,74  zł,  wykonawca  robót  budowlanych  Usługi  Remontowo  -
Budowlane Krzysztof Bielan z Zamościa,

c) remont budynku Wiejskiego Domu Kultury i jego przystosowanie na "Ośrodek dawnych
kultur  i  tradycji  w  Rozięcinie".  Wykonano  następujące  prace:  wymiana  fundamentów,
przebudowa  ścian,  stropu  i  dachu,  ocieplenie  ścian  wewnętrznych,  renowacja
wykończenia  wewnętrznego,  przebudowa  instalacji  elektrycznej,  wykonanie  nowych
podłóg  i  posadzek,  schodów zewnętrznych,  wymiana  ogrodzenia,  wykonanie  instalacji
wodno  -  kanalizacyjnej,  wc  oraz  założenie  monitoringu.  Wartość  całkowita  robót:
362.439,78 zł, wykonawca robót budowlanych Usługi Remontowo - Budowlane Krzysztof
Bielan z Zamościa.

2. Remont  drogi  nr  105035L w m.  Rozięcin  gm.  Wojsławice  o  dł.  680 m,  polegający
na naprawie wysadzin po zimie,  nowej  podbudowie oraz położeniu nowej  nawierzchni
asfaltowej  (2  warstwy)  oraz  nowych  poboczy  z  kruszywa.  Zadanie  dofinansowane
z  Funduszu  Dróg  Samorządowych,  koszt  inwestycji:  306.000,00  zł;  Dofinansowanie
w  wysokości:  183.643,00  zł,  wykonawca  robót:  Przedsiębiorstwo  Robót  Drogowych
Sp. z o. o. w Zamościu.

3. Remont  odcinka  drogi  gminnej  w  miejscowości  Ostrów  w  ramach  zadania
pn.  Modernizacja  drogi  gminnej  nr  105031L relacji  Ostrów-Bończa  na  odcinku  od  km
0+000,00 do km 0+710,00, polegający na ułożeniu nowej nawierzchni  oraz wykonaniu
zjazdów.  Zadanie  dofinansowane  z  Funduszu  Dróg  Samorządowych,  koszt  inwestycji:
134.000,00  zł.  Dofinansowanie  w  wysokości:  87.720,00  zł,  wykonawca  robót:  B.G.
Construcion Sp. z o. o. z Wólki Tarnowskiej gm. Wierzbica.

4. Modernizacja drogi gminnej od km 0+000 do km 0+287 stanowiącej dojazd do gruntów
rolnych  w  m.  Kukawka,  polegająca  na  wyrównaniu  istniejącej  nawierzchni,  ułożeniu
nawierzchni  asfaltowej,  wykonaniu  poboczy  i  zjazdów  na  drodze,  koszt  inwestycji:
50.000,00  zł.  Zadanie  finansowane  ze  środków  własnych,  wykonawca  robót:
Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Włodawa Spółka z o.o.

5. Inwestycja  pn.  „Termomodernizacja  budynków  użyteczności  publicznej  na  terenie
Gminy Wojsławice” współfinansowana ze środków UE w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego  Województwa  Lubelskiego  na  lata  2014-2020,  Osi  Priorytetowej  5
Efektywność  energetyczna  i  gospodarka  niskoemisyjna,  Działania  5.2  Efektywność
energetyczna sektora publicznego. Wartość całkowita projektu – 3.142.228,44 zł, wartość
dofinansowania: 1.961.828,17 zł.

Przedmiotem projektu była termomodernizacja 5 obiektów użyteczności publicznej: 

a)  budynku szkoły w Wojsławicach-Kolonii – ocieplenie ścian fundamentowych, wymiana
okien  w  części  gimnazjalnej,  nowa  instalacja  ciepłej  wody  użytkowej  i  centralnego
ogrzewania w całym budynku, montaż gruntowej pompy ciepła o mocy 229 kW wraz z 33
odwiertami  o  długość 100 mb każdy.  Koszt  wykonania prac:  1.847.866,30 zł.  Wartość
dofinansowania: 1.154.374,85 zł, wykonawca robót: Ekologika Sp. z o.o. z Rzęczycy;

b)  budynku  Warsztatu  Terapii  Zajęciowej  w  Wojsławicach  –  ocieplenie  ścian  i  dachu,
wymiana okien i drzwi, nowa instalacja ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania,
montaż kotła na biomasę o mocy 50 kW. Koszt wykonania prac: 621.058,79 zł. Wartość
dofinansowania:  365.895,47  zł,  wykonawca  robót:  Czar-bud  Jarosław  Rodziewicz
z Hrubieszowa;
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c)  budynku Domu Kultury w Wojsławicach – docieplenie stropu, nowa instalacja ciepłej
wody użytkowej i centralnego ogrzewania, montaż kotła na biomasę o mocy 25 KW oraz
powietrzną pompą ciepła o mocy 25 kW. Koszt wykonania prac: 285.657,78 zł. Wartość
dofinansowania:  142.144,42  zł.  Wykonawca  Czar-bud  Jarosław  Rodziewicz
z Hrubieszowa.

d) budynków świetlico-remiz w Nowym Majdanie i Rozięcinie – ocieplenie ścian i stropu,
wymiana okien i drzwi, nowa instalacja ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania,
montaż  kotłów  na  biomasę  o  mocy  20  kW  każdy.  Koszt  wykonania  prac  w  Nowym
Majdanie: 203.238,75 zł, w Rozięcinie: 184.406,81 zł. Wartość dofinansowania w Nowym
Majdanie: 102.984,51 zł, zaś w Rozięcinie: 93.769,71 zł. Wykonawca Czar-bud Jarosław
Rodziewicz z Hrubieszowa.

6. Inwestycja  pn.  „Instalacje  OZE  w  budynkach  prywatnych  dla  mieszkańców  gminy
Wojsławice”  współfinansowanego  ze  środków  UE  w  ramach  Regionalnego  Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Energia
przyjazna  środowisku,  Działania  4.1.  Wsparcie  wykorzystania  OZE.  Wartość  całkowita
projektu: 2.100.204,82 zł, wartość dofinansowania: 1. 615.337,45 zł.

W ramach projektu zakupiono i zamontowano 162 zestawów instalacji OZE w budynkach
mieszkalnych tj.:

a) zakup  i  montaż  instalacji  kolektorów  słonecznych  wraz  z  zasobnikiem  i  górną
wężownicą do przygotowania ciepłej  wody użytkowej  –  143 komplety (w tym 110 szt.
2 panelowe na budynku, 3 szt. 2 panelowe na gruncie, 23 szt. 3 panelowe na budynku,
3  szt.  2  panelowe na gruncie  oraz  4  szt.  4  panelowe na budynku).  Koszt  wykonania
1.613.152,53  zł.  Wartość  dofinansowania:  1.231.530,15  zł.  Wykonawca  robót  Sanito
Sp. z o. o. z Warszawy,

b) zakup  i  montaż  instalacji  pomp  ciepła  powietrze  o  mocy  3,35  kW  każda
do przygotowania ciepłej wody użytkowej – 10 kompletów. Koszt wykonania: 110.592,00
zł.  Wartość  dofinansowania:  86.190,00  zł.  Wykonawca  robót  Ekologika  Sp.  o.  o.
z Rzęczycy,

c) zakup i montaż instalacji pomp ciepła grunt do przygotowania ciepłej wody użytkowej
na potrzeby centralnego ogrzewania – 3 komplety, w tym dwa komplety o mocy 7,5 kW
i  jedna  o  mocy  13  kW.  Koszt  wykonania  226.590,75  zł.  Wartość  dofinansowania:
176.290,00 zł. Wykonawca robót: Ekologika Sp. z o. o. z Rzęczycy,

d) zakup i montaż instalacji kotłów na biomasę do przygotowania ciepłej wody użytkowej
i na potrzeby centralnego ogrzewania – 6 kompletów, w tym 3 szt. o mocy 15 kW i 3 szt.
o mocy 25 kW. Koszt wykonania: 93.947,04 zł.  Wartość dofinansowania: 73.939,80 zł.
Wykonawca robót: Zakład Produkcyjno - Handlowy Stanisław Krzaczek, Klikawa.

Ponadto  złożono  wniosek  do  Ministerstwa  Sportu  na  budowę  boiska
wielofunkcyjnego  przy  Szkole  Podstawowej  w  ramach  programu  „Sportowa  Polska”.
Wartość projektu: 600.000,00 zł.

3.7. Scalenia gruntów

W  Gminie  Wojsławice  od  lat  aktywnie  zabiega  się  o  przeprowadzenie  scaleń
gruntów rolnych.

Głównym celem scaleń jest  poprawa struktury obszarowej  gospodarstw rolnych,
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zmniejszenie ilości działek w poszczególnych gospodarstwach, podniesienie atrakcyjności
agroturystycznej  i  inwestycyjnej,  opracowanie  dla  scalanego  obszaru  dokumentacji
o  współcześnie  wymaganych  parametrach  technicznych,  zapewnienie  każdej  działce
dostępu do drogi.

W Gminie Wojsławice przeprowadzono w poprzednich latach scalenia gruntów wraz
z zagospodarowaniem poscaleniowym w czterech miejscowościach,   a mianowicie: Stary
Majdan,  Trościanka,  Rozięcin,  Majdan  Nowy obejmujące  powierzchnię:  1.839,3454  ha
gruntów,  co stanowi 16,7 % całkowitej powierzchni Gminy Wojsławice. 

Dzięki  zagospodarowaniu poscaleniowemu wykonano 58 km dróg utwardzonych
z płyt jumbo i tłucznia oraz 62 km dróg gruntowych wyrównanych i wyprofilowanych.

W  2019  roku  zakończono  scalenie  gruntów  obrębu  Wojsławice  obejmujące
9 sołectw: ul. Rynek, ul. Uchańska, ul. Chełmska,  ul. Grabowiecka, ul. Krasnystawska,
Stadarnia, Witoldów, Wojsławice Kolonia, Partyzancka Kolonia, o powierzchni: 3.063,2640
ha gruntów, co stanowi 27,80% całkowitej powierzchni Gminy Wojsławice.

Do końca 2019 roku procesem scalenia gruntów objęto: 4.902,6094 ha, co stanowi
44,5 % całkowitej powierzchni gminy i obejmuje 13 sołectw.

Do końca  2020 roku  zostaną  wykonane prace  związane  z  zagospodarowaniem
poscaleniowym gruntów obrębu Wojsławice,  w wyniku  czego  zostaną  wykonane drogi
asfaltowe o długości 5,89 km, szerokości 3,5 m, drogi  z płyt jumbo i tłucznia o długości
26,21 km, szerokości 3 m oraz dokonana zostanie przebudowa dróg równiarką o długości
22,26 km, szerokości 3,5 m w terminie.

Wartość w/w zadania wyniesie ponad: 7.000.000,00 zł.

Scalenie  gruntów prowadzone  jest  przez  Powiat  Chełmski,  a  środki  na  ten  cel
pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
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4. Działania proekologiczne i na rzecz gospodarki niskoemisyjnej

Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej w  Gminie Wojsławice został przyjęty
Uchwałą Nr XII/60/2015 Rady Gminy Wojsławice z dnia 30 grudnia 2015 r.  w sprawie
uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wojsławice na lata 2015-2020
z perspektywą do roku 2030” i obejmuje on niżej wymienione obszary;

Działanie 1.1. – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej:

- remont z termoizolacją i zmianą systemu ogrzewania z wykorzystaniem OZE budynków:
* Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wojsławicach,
* Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach,
*  Szkoły Podstawowej w Wojsławicach – Kolonii;
-  remont  z  termoizolacją  budynku  komunalnego  przy  ul.  Rynek,  źródło  finansowania:
środki własne gminy;
- remont z adaptacją Synagogi na Izbę Tradycji Ziemi Wojsławickiej ze zmianą systemu
ogrzewania z wykorzystaniem OZE – źródło współfinansowania: RPO WL 2014-2020;
-  remont  remizy  OSP  w  Wojsławicach  –  Kolonii  –  zmiana  systemu  ogrzewania
na  wykorzystaniem OZE. W 2019 r. została podpisania umowa na dofinansowanie zadnia
w ramach PROW 2014-2020, w grudniu 2019 r. podpisano umowę z Wykonawcą prac,
tj. Przedsiębiorstwem Inżynieryjno - Budowalnym IN-WOD-BUD Sp. z o. o. Lublin. Koszt
zadania: 1.030.740,00 zł, kwota dofinansowania: 500.000,00 zł.

Działanie  1.2.  –  Wykonanie  audytów  energetycznych  dla  obiektów,  w  których  będzie
przeprowadzana termomodernizacja:

W  2016  r.  Gmina  Wojsławice  wykonała  audyty  energetyczne  9  budynków
użyteczności  publicznej  gminy  Wojsławice  tj.:  budynek  Warsztatu  Terapii  Zajęciowej
w  Wojsławicach,  ul.  Uchańska  114,  budynek  komunalny  przy  WTZ  w  Wojsławicach
ul.  Uchańska 114,  Zespół  Szkół  Publicznych w Wojsławicach-Kolonii  1A,  Dom Kultury
Wojsławicach  ul.  Uchańska  9,  Świetlico-remiza  w  Rozięcinie  41,  Świetlico-remiza
w Nowym Majdanie 70, Świetlico-remiza w Turowcu 35, Świetlico-remiza w Putnowicach-
Kolonii 29, Budynek komunalny w Wojsławicach ul. Rynek 9.

Działanie  1.3.  -  Montaż  odnawialnych  źródeł  energii  na  budynkach  użyteczności
publicznej:

W 2018 r.  zamontowano pompę ciepła gruntową w budynku szkoły w Majdanie
Ostrowskim, w budynku Synagogi w Wojsławicach. W 2019 r. wykonano pompy ciepła
w  Zespole  Szkół  Publicznych  w  Wojsławicach  –  Kolonii,  zamontowano  piec  opalany
biomasą w WTZ, w remizo-świetlicy w Rozięcinie i Nowym Majdanie, oraz w Domu Kultury
dodatkowo także z pompą ciepła powietrza.

Działanie 1.4. - System zielonych zamówień publicznych do przetargów publicznych:

Gmina zakupując sprzęt biurowy wybiera urządzenia energooszczędne.
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Działanie  1.5.  –  Sukcesywna  wymiana  sprzętu  biurowego,  oświetlenia  i  urządzeń
elektrycznych na bardziej efektywne energetycznie:

Zadanie do realizacji sukcesywnie w ramach posiadanych środków.

Działanie 1.6. – Monitoring zużycia energii oraz wody w obiektach publicznych:

Gmina Wojsławice wraz z innymi gminami przystąpiła do Klastra energetycznego,
którego  głównym celem jest pozyskanie funduszy na produkcję energii.
Ponadto  Gmina  Wojsławice  w  2019  r.  wraz  z  innymi  gminami,  w  drodze  przetargu,
zakupiła energię elektryczną na rok 2020 i 2021 negocjując niższą cenę.

Działanie 1.7. – Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wojsławicach:

W  2018  r.  przeprowadzono  kompleksową  modernizację  oczyszczalni  ścieków,
zastosowano urządzenia oszczędzające energię, źródło współfinansowania: PROW 2014-
2020.

Działanie 2.1. – Termomodernizacja budynków mieszkalnych:

Gmina  Wojsławice  we  współpracy  z  Wojewódzkim  Funduszem  Ochrony
Środowiska  w  Lublinie  promuje  program ogólnopolski  „Czyste  powietrze”,  który  dotuje
przedsięwzięcia mające na celu termomodernizację budynków prywatnych.

Działanie 2.2. – Instalacja odnawialnych źródeł energii dla budynków mieszkalnych –
panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne:

Gmina  Wojsławice  w  2019  r.  dokonała  montażu  143  szt.  instalacji  solarnych
na budynkach mieszkalnych, źródło współfinansowania: RPO WL 2014-2020.

Działanie 2.3. – Wymiana kotłów na bardziej efektywne energetycznie lub wymiana
źródeł ciepła:

Gmina  Wojsławice  w  2019  r.  dokonała  montażu  6  szt.  kotłów  na  biomasę
w budynkach mieszkalnych, dodatkowo wykonano montaż 10 szt. pomp ciepła powietrza
oraz 3 szt. pomp ciepła gruntowych, źródło współfinansowania: RPO WL 2014-2020.

Działanie 2.4. – Sukcesywna wymiana oświetlenia wewnątrz budynków mieszkalnych
na energooszczędne:

Gmina Wojsławice promuję energooszczędne oświetlenie.

Działanie 3.1. Modernizacja oświetlenia ulicznego:

Gmina  Wojsławice  wraz  z  PGE  prowadzi  działania  mające  na  celu  montaż
oświetlenia ulicznego bardziej oszczędnego.
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Działanie 4.1. Modernizacja dróg gminnych służących lokalnej mobilności:

W 2019 r. wykonano następujące zadania:

   1. remont  drogi  nr  105035L w  m.  Rozięcin  gm.  Wojsławice  o  dł.  680  m,  polegający
na naprawie wysadzin po zimie,  nowej  podbudowie oraz położeniu nowej  nawierzchni
asfaltowej  (2  warstwy)  oraz  nowych  poboczy  z  kruszywa.  Zadanie  dofinansowane
z  Funduszu  Dróg  Samorządowych,  koszt  inwestycji:  306.000,00  zł,  dofinansowanie
w  wysokości:  183.643,00  zł.  Wykonawca  robót  Przedsiębiorstwo  Robót  Drogowych
Sp. z o. o. w Zamościu,

2. remont  odcinka  drogi  gminnej  w  miejscowości  Ostrów  w  ramach  zadania  pn.
Modernizacja drogi gminnej nr 105031L relacji Ostrów-Bończa na odcinku od km 0+000,00
do  km 0+710,00,  polegający na  ułożeniu  nowej  nawierzchni  oraz  wykonaniu  zjazdów.
Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych, koszt inwestycji: 134.000,00
zł,  dofinansowanie  w  wysokości:  87.720,00  zł.  Wykonawca  robót  B.G.  Construcion
Sp. z o. o. z Wólki Tarnowskiej gm. Wierzbica,

3. modernizacja drogi gminnej od km 0+000 do km 0+287 stanowiącej dojazd do gruntów
rolnych  w  m.  Kukawka,  polegająca  na  wyrównaniu  istniejącej  nawierzchni,  ułożeniu
nawierzchni  asfaltowej,  wykonaniu  poboczy  i  zjazdów  na  drodze,  koszt  inwestycji:
50.000,00  zł.  Zadanie  sfinansowano  ze  środków  własnych.  Wykonawca  robót:
Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Włodawa Spółka z o. o.,

4. remonty cząstkowe dróg gminnych.

Działanie 4.2. Rozbudowa infrastruktury rowerowej:

W 2019 r. nie przeprowadzono działań w tym zakresie.

Działanie 5.1. Budowa biogazowi rolniczych o mocy do 2 MW:

W  2018  r.  inwestor  zewnętrzny  rozpoczął  formalną  procedurę  celem  budowy
biogazowni w Turowcu.

Promocja OZE i zachowań ekologicznych:

Gmina  Wojsławice  promuje  zachowania  ekologiczne  i  OZE  poprzez  stronę
internetową, gazetę Wojsławiak, działania GCKSiT oraz Szkoły Podstawowej

62



5. Oświata i wychowanie

W okresie  sprawozdawczym  na  terenie  Gminy Wojsławice  funkcjonowała  jedna
Szkoła Podstawowa oraz jedno Przedszkole Gminne, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Wojsławice. 

5.1. Przedszkole Gminne w Wojsławicach

Przedszkole  Gminne  powstało  w  ramach  projektu  "Przedszkole  dla  Wojsławic"
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Celem głównym projektu było wyrównywani szans edukacyjnych 20 dzieci w wieku
przedszkolnym, zamieszkałych na terenie Gminy Wojsławice poprzez prowadzenie zajęć
edukacyjno  –  wychowawczych,  zajęć  specjalistycznych  (język  angielski,  zajęcia
z psychologiem, zajęcia logopedyczne) oraz zajęć małej robotyki.

W ramach projektu sala przedszkolna została doposażona w odtwarzacze MP3/CD,
tablice multimedialne,  laptopy dla  nauczycieli  i  tablety dla  dzieci,  projektor,  urządzenie
wielofunkcyjne, sensoryczne kąciki zabaw i wiele innych pomocy. 

Przedszkole funkcjonuje przez 10h dziennie od 7.00 do 17.00. Każdemu dziecku
przysługuje zestaw posiłków, tj. śniadanie, obiad oraz podwieczorek.

W ramach projektu odbyć się mają dwie jednodniowe wycieczki percepcyjne.

W  przedszkolu  zatrudniani  są:  nauczyciel  przedszkola,  logopeda,  psycholog,
nauczyciel programista (informatyk), pomoc nauczyciela.

Przedszkole funkcjonuje na podstawie Uchwały Nr X/56/2019.

Organizacja i funkcjonowanie przedszkola opiera się na:

1) Statucie Przedszkola

2) arkuszu organizacji przedszkola,

3) regulaminie rady pedagogicznej,

4) regulaminie rady rodziców,

5) ramowym rozkładzie dnia,

6) planie nadzoru pedagogicznego,

7) zestawie programów wychowania przedszkolnego,

8) planie pracy przedszkola itd.

5.2. Stan organizacji Szkoły Podstawowej w roku 2019

Poniższa  tabela  przedstawia  stan  organizacji  szkoły,  zgodnie  z  zatwierdzonym
Arkuszem organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2018/2019 oraz Arkuszem organizacji
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pracy szkoły na rok szkolny 2019/2020. 

Organizację pracy szkoły pod względem liczebności  oddziałów w roku szkolnym
2018/2019 przedstawia Tabela nr 1, natomiast rok szkolny 2019/2020 prezentuje Tabela
nr 2 (stan na 21 stycznia 2020r.). 

Tabela nr 1 

Tabela nr 2

Stan organizacji opieki przedszkolnej i przygotowania do podjęcia nauki w klasie 
pierwszej.

Do oddziałów przedszkolnych,  działających  w szkole  podstawowej  uczęszczały
wszystkie  dzieci 5 i 6 - letnie zamieszkałe w obwodzie szkoły i przebywające na stałe
w miejscu  zamieszkania oraz dzieci 3 i 4 - letnie zgłoszone zgodnie z zasadami rekrutacji
do  oddziałów  przedszkolnych.  W  roku  szkolnym  2018/2019  funkcjonowały  cztery
oddziały przedszkolne, a w 2019/2020 - 3 oddziały. 

W związku z reformą oświaty, rok szkolny 2018/2019 był ostatnim funkcjonowania
Gimnazjum w ramach Zespołu Szkół Publicznych w Wojsławicach – Kolonii.

Zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Wojsławicach - Kolonii w roku 2019

Zatrudnienie  nauczycieli  w  placówkach  oświatowych  jest  podyktowane,
zatwierdzonym przez organ prowadzący,  arkuszem organizacji  roku szkolnego.  Jest  to
związane z liczbą oddziałów w placówce, liczbą godzin wynikającą z podziału na grupy,
liczbą godzin nauczania danego przedmiotu i poziomów nauczania zgodnie z ramowymi
planami nauczania Ministra Edukacji Narodowej.

Liczba zatrudnionych nauczycieli w roku 2019

Stopień awansu zawodowego Liczba zatrudnionych

Dyplomowany 25
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Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba uczniów 0a 0b 0c 0d 1a 1b 2a 2b 3a 4a 4b 5a 5b 6 7 8 IIIa IIIb

1 Szkoła Podstawowa 14 327 21 24 24 23 15 11 18 14 15 23 29 29 25 29 24 28

2 Gimnazjum 2 34 17 17

3 Razem 16 361 92 73 187

L.p.   

        

    

                                

  

L. p. Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba uczniów 0a 0b 0c 1 a 1b 2b 3 a 3b 4a 5 a 5 b 6 b 7 a 7 b 8 a

1 Szkoła Podstawowa 14 313 22 24 22 15 17 15 11 19 15 17 24 17 22 20 14 15 24

2 Razem 14 313 68 92 153

  2 a 6   a



Mianowany 11

Kontraktowy 0

Stażysta 1

Bez stopnia awansu zawodowego 0

Razem 37

Arkusz organizacji w roku szkolnym 2018/2019 obejmował zatrudnienie:

- Etaty nauczycieli pełnozatrudnionych – 27,

- Etaty obsługi i administracji – 13,08 (w tym 2,33 w stosunku rocznym opiekun dzieci)

Arkusz organizacji w roku szkolnym 2019/2020 obejmował zatrudnienie:

- Etaty nauczycieli pełnozatrudnionych – 26,

- Etaty obsługi i administracji – 12,00 (w tym 2,33 w stosunku rocznym opiekun dzieci)

5.3. Baza lokalowa i wyposażenie

Budynek Szkoły Podstawowej w Wojsławicach - Kolonii składa się z:

10  pomieszczeń do zajęć,  świetlicy,  biblioteki  z  czytelnią,  kuchni,  stołówki,  szatni,  sali
gimnastycznej, 2 pomieszczeń administracyjnych, składnicy akt, magazynku sportowego,
6 łazienek,  2 szatni  dla uczniów uczestniczących w zajęciach wychowania fizycznego,
harcówki,  gabinetu  pedagoga  szkolnego,  gabinetu  pomocy  psychologicznej
i  logopedycznej,  osobnych miejsc dla  dzieci  z  oddziałów przedszkolnych w tym:  4 sal
do  zajęć,  korytarza  i  łazienki  dostosowanej  do potrzeb dzieci  młodszych oraz z  placu
zabaw dla dzieci na terenie przedszkolnym.

W nowej części budynku znajduje się ponadto: pokój nauczycielski, sala do zajęć
korekcyjnych,  szatnie,  izba pamięci,  2 pomieszczenia administracyjno -  funkcyjne,  sala
SU, 3 pomieszczenia magazynowo – gospodarcze i kotłownia.

5.4. Realizacja zadań oświatowych

W  roku  2019  Szkoła  Podstawowa  im.  Tadeusza  Kościuszki  w  Wojsławicach  -
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Kolonii  realizowała  zadania  dydaktyczno  –  opiekuńczo  -  wychowawcze  zgodnie
z  wieloletnią  Koncepcją  pracy  szkoły  przyjętą  w  roku  szkolnym 2016/2017.  W szkole
funkcjonuje:  Statut  Szkoły,  Plan  Pracy  Szkoły,  zatwierdzony  Zestaw  podręczników
i Programów Nauczania.  Pracę szkoły wspierały dodatkowo:  Program Wychowawczo -
Profilaktyczny,  Plan  wewnątrzszkolnego  doskonalenia  nauczycieli,  Procedura
monitorowania podstawy programowej, Procedura organizowania pomocy psychologiczno
- pedagogicznej, Plany pracy powołanych zespołów.

Wspieranie edukacji dzieci i młodzieży w Gminie Wojsławice 

Wsparcie edukacji dzieci i młodzieży realizowane jest w ramach m.in.:

• opieki świetlicowej, 

• opieki nad uczniami dowożonymi, 

• biblioteki szkolnej, pedagoga szkolnego, psychologa, 

•  zajęć  pozalekcyjnych  (kół  przedmiotowych,  kół  zainteresowań,  zajęć  sportowo  –
rekreacyjnych,  doradztwa zawodowego,  zajęć wspomagających naukę i  rozwój  ucznia:
zajęcia  dydaktyczno  –  wyrównawcze,  logopedyczne,  o  charakterze  terapeutycznym,
rozwijające umiejętności szkolne, przygotowujące do egzaminów zewnętrznych).

Zajęcia  na  świetlicy wspomagają  pracę  szkoły  w  zakresie  opieki  w  ramach,  której
zaspokaja się podstawowe potrzeby uczniów, zapewnia uczniom opiekę przed zajęciami
lekcyjnymi  jak  i  po  ich  zakończeniu.  Uczniowie  w  świetlicy  mają  zapewnione  dobre
warunki lokalowe – liczebność jednej grupy nie przekracza 25 dzieci. 

Dowożenie uczniów do szkoły:

Liczba dzieci objętych dowożeniem zgodnie z listą z czerwca  2019r.:

Kierunek: Majdan – Majdan Nowy – Rozięcin – Wojsławice: 63;

Kierunek: Ostrów – Ostrów Kolonia – Majdan Ostrowski – Czarnołozy – Wojsławice: 28;

Kierunek: Trościanka – Kukawka – Majdan Stary – Witoldów – Wojsławice: 22;

Kierunek: Putnowice – Turowiec – Huta – Wojsławice: 85.

Zadania inwestycyjne i remonty obiektów szkolnych i przedszkolnych.

Zgodnie z art. 10 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo oświatowe, organ prowadzący ma
za zadanie zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki między
innymi poprzez wykonywanie remontów oraz zadań inwestycyjnych. 

W 2019r. wykonano następujące prace inwestycyjno - remontowe:

- zmiana systemu ogrzewania budynków z ogrzewania olejowego na pompy ciepła,

- wymiana wszystkich okien i parapetów zewnętrznych w budynku byłego gimnazjum,
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- wymiana instalacji centralnego ogrzewania,

- częściowa izolacja i docieplenie fundamentów, 

- poprawienie wentylacji,

- częściowe malowanie sal lekcyjnych,

- założenie wewnętrznej instalacji ppoż,

- częściowa poprawa elewacji budynku, 

- lakierowanie parkietu w sali gimnastycznej.

5.5. Organizacja innych form pomocy uczniom

Zgodnie z wymogami prawa oświatowego w roku szkolnym w szkole realizowano
zadania wynikające z Planu pracy szkoły oraz Programu profilaktyczno - wychowawczego.
Zapewnione zostały uczniom bezpieczne i higieniczne warunki nauki. Dyżury rozpoczynały
się odpowiednio wcześnie i były prawidłowo sprawowane przez nauczycieli.

W placówce,  w ramach  pomocy psychologiczno –  pedagogicznej,  odbywały  się
zajęcia rewalidacyjne, funkcjonował gabinet pedagoga i logopedy.

W roku 2019 w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach -
Kolonii  realizowana  była  pomoc  psychologiczno  -  pedagogiczna  dla  uczniów
posiadających orzeczenie lub opinię  Poradni  Psychologiczno -  Pedagogicznej,  a  także
odbywały się dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce
oraz dodatkowe zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych. 

Uczniowie  szczególnie  uzdolnieni  mieli  również  możliwość  korzystania
z  zajęć  rozwijających  ich  uzdolnienia.  Odbywały  się  dodatkowe  lekcje  poszerzające
i rozwijające zainteresowania oraz przygotowujące do różnego rodzaju konkursów.

Powyższe zadania realizowano wg.  ustalonego harmonogramu pracy z uczniem
zdolnym oraz z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, czy z uczniem mającym
trudności w nauce.

W roku 2019 opieką logopedyczną zostali objęci uczniowie ze szkoły podstawowej
oraz  dzieci  czteroletnie,  pięcioletnie  i  sześcioletnie  uczęszczające  do  oddziałów
przedszkolnych.

Uczniowie  szkoły  brali  udział  w  ministerialnym  programie  "Cybernauci  -
kompleksowy  projekt  kształtowania  bezpiecznych  zachowań  w  sieci".  W  ramach  tego
programu  na  terenie  szkoły  zostały  przeprowadzone  warsztaty  dla  uczniów,  rodziców
i nauczycieli, które poruszały następujące tematy:

- dla uczniów szkoły podstawowej kl. IV - VIII "Ochrona wizerunku w sieci" oraz "Internet:
jak bezpiecznie uczyć się, rozmawiać i bawić w światowej sieci",
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- dla rodziców - "E- zagrożenia (przegląd ogólny),

- dla nauczycieli - "Moi uczniowie bezpieczni w sieci",

Realizowano również we współpracy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną
Nr 1 w Chełmie, projekt "Kompetentne wsparcie sukcesu szkoły. Rozwijanie kompetencji
kluczowych  u  uczniów".  Natomiast  od  września  2019  r.  na  terenie  szkoły  funkcjonuje
"Szkoła  dla  rodziców".  Projekt  ten  polega  na  spotkaniach  indywidualnych  rodziców
z pracownikami  Poradni,  podczas  których  poruszane  są  wychowawczo  -  dydaktyczne
problemy dzieci. 

5.6. Organizacja roku szkolnego

W roku szkolnym 2018/2019 społeczność szkolna brała  udział  w wielu  akcjach,
m. in.: „Cała Gmina czyta dzieciom”, „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”.

Zorganizowano wiele spotkań i  prelekcji  z  przedstawicielami różnych zawodów.  
W  szkole  odbyły  się  następujące  uroczystości:  Dzień  Edukacji  Narodowej,

Ślubowanie  uczniów  klas  pierwszych,  Dzień  Marchewki,  Dzień  Papieski,  Pasowanie
na Przedszkolaka,  Pasowanie Pierwszoklasistów, Rocznica Odzyskania Niepodległości,
Andrzejki,  Dzień  Pluszowego  Misia,  Mikołajki,  Wigilia  Szkolna,  Zabawa  karnawałowa,
Dzień  Babci  i  Dziadka,  Walentynki,  Tłusty  Czwartek,  Dzień  Kobiet,  Dzień  Patrona,
Akademia z okazji rocznicy bitwy o Wojsławice wraz z Powiatowym Przeglądem Pieśni
Powstańczej, Międzynarodowy Dzień Ziemi, rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja,
Dzień Języków, Dzień matematyczno – przyrodniczy.

Uczniowie  zdobyli  wiedzę  i  doświadczenie  podczas  wycieczek  turystyczno  -
krajoznawczych,  historycznych,  przyrodniczych,  m.in.:  na  pokazach  fizycznych
i chemicznych na UMCS w Lublinie, zajęciach edukacyjnych w PWSZ w Chełmie. 

Przy  szkole  działają  zespoły  i  organizacje  biorące  czynny  udział  w  ważnych
wydarzeniach  kulturalnych  i  sportowych  Gminy  Wojsławice.  Są  to:  zespół  taneczny
Iskierki, harcerska drużyna Wojsława, chór szkolny Violina, klub sportowy Arka oraz Koło
Strzeleckie Acumen.

W  roku  szkolnym  2019  szkoła  kontynuowała  realizację  kilku  projektów  m.  in:
"Kolorowa szkoła" - rezultatem, którego były murale i kąciki wypoczynku dla uczniów. 

Zorganizowano  koncert  charytatywny  "Alpaka  pokona  raka". Jego  celem  było
zebranie funduszy na pomoc ciężko chorej Pani Agnieszki Jarmuł, która aktywnie działała
na  rzecz  dzieci  i  młodzieży  uczęszczających  do  szkoły.  Pani  Agnieszka  była
zaangażowana w koordynację projektów edukacyjnych, była też animatorem kultury. 

 W kwietniu 2019 r. uczniowie czynnie uczestniczyli w Pikniku Niepodległościowym
i  akcji  społeczno  -  edukacyjnej  "Żonkile"  (pod  patronatem  Muzeum  "Polin"),  która
poświęconej była 76 rocznicy powstania w Getcie warszawskim. 

W celu uczczenia setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości, szkolny chór Violina
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nagrał i wydał płytę z piosenkami patriotycznymi. 

Ogromnym  sukcesem  szkoły  było  zakwalifikowanie  się  do  programu  Erasmus
Plus. W  ciągu  dwóch  lat,  współpracując  ze  szkołami  z  Turcji,  Włoch  i  Macedonii,
uczniowie będą wykonywać działania poszerzające ich wiedzę z zakresu szeroko pojętej
ekologii i wpływu działań człowieka na środowisko naturalne. W ramach tej współpracy 16
uczniów,  pod  opieką  nauczycieli,  weźmie  udział  w  tygodniowych  wyjazdach  do  szkół
partnerskich.  Projekt  nosi  nazwę  "Footfalls  of  Nature".  Pierwszy  wyjazd  odbył  się 
w listopadzie 2019 r. do Turcji i okazał się ogromnym sukcesem, wzbudzając w uczniach
dodatkową  motywację  do  nauki  języka.  Planowane  jest  wzięcie  udziału  w  kolejnych
projektach, które są w 100% finansowane z funduszy programu Erasmus Plus. 

5.7. Organizacja zajęć pozalekcyjnych

Nauczyciele  częściej  realizowali  zajęcia  w  grupach  niż  indywidualne,  z  jednym
uczniem. W grupach w szkole odbywały się następujące zajęcia:  sportowo -  ruchowe,
przygotowanie  do  egzaminu,  imprezy  szkolne  (opieka  nauczyciela  nad  uczniami),
czytelnicze,  teatralne,  opiekuńczo  -  wychowawcze,  profilaktyczne,  sportowe,  taneczne.

Indywidualne zajęcia odbywają się najczęściej z uczniem zdolnym i logopedyczne.
Większość zajęć odbywała się regularnie co tydzień w pierwszym i drugim półroczu.
Ze względu na organizację egzaminu część zajęć odbywa się w I semestrze roku

szkolnego 2018/2019 i 2019/2020. 

Indywidualne  zajęcia  rozwijające  uzdolnienia  organizowane  są  w  porozumieniu
z uczniami, a ich częstotliwość zależy od potrzeb. 

Godziny  i  pory  dnia,  w  których  organizowane  były  zajęcia,  dostosowane  były
do  godzin  zajęć  edukacyjnych  w  szkole.  Duże  znaczenie  miały  także  możliwości
organizacyjne  szkoły  i  baza  lokalowa.  Zajęcia  odbywały  się  przede  wszystkim
bezpośrednio po lekcjach, najczęściej w salach lekcyjnych. Pozostałe miejsca, które były
wykorzystywane często to: sala gimnastyczna, świetlica szkolna, boisko, biblioteka, sala
korekcyjna, gabinet logopedyczny lub poza szkołą - wycieczki.

Zmiany rodzaju zajęć  częściej  wprowadzali  nauczyciele  przygotowujący uczniów
do egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty. Przyczyny zmian:

- zmiana organizacji pracy szkoły,

- zmieniające się potrzeby uczniów,

- uczniowie z ocenami niedostatecznymi na I półrocze,

- przygotowanie do konkursów i egzaminu zewnętrznego.

Uczniowie z opinią  lub orzeczeniem poradni  psychologiczno-pedagogicznej  mieli
możliwość  udziału  w  zajęciach  wyrównawczych,  a  uczniowie  zdolni  w  zajęciach
rozwijających ich zainteresowania i  uzdolnienia.  Uczniowie  drugoroczni  oraz zagrożeni
oceną niedostateczną mogli uczestniczyć w zajęciach w celu poprawy swoich ocen.
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5.8. Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolami i  szkołami prowadzonymi przez Gminę
Wojsławice  sprawuje  Lubelski  Kurator  Oświaty.  Nadzór  to  nie  tylko  kontrola  placówki,
ale również wsparcie w podnoszeniu jakości pracy szkoły. 

Formy nadzoru: 

•  ewaluacja  zewnętrzna  -  służy  ocenie  funkcjonowania  i  ocenie  stopnia  realizacji
statutowych zadań placówki, 

•  kontrola  doraźna  i  planowana  -  służy  sprawdzeniu  przestrzegania  przez  placówkę
obowiązujących  przepisów  prawa.  Ewaluacja  zewnętrzna  -  rozporządzenie  Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego określa
koncepcję systemu nadzoru pedagogicznego,  w tym ewaluację zewnętrzną.  Ewaluacja
zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły,
w  obszarach  wyznaczonych  wymaganiami  określonymi  w  rozporządzeniu  Ministra
Edukacji  Narodowej  z  dnia  11  sierpnia  2017  r.  w  sprawie  wymagań  wobec  szkół
i  placówek.  Ewaluacja  ma  również  na  celu  ustalenie,  czy  szkoła  spełnia  badane
wymagania. Szkoła może spełniać przedmiotowe wymagania na poziomie podstawowym
oraz podejmować działania z wysokiego poziomu wymagań.

Nadzór  pedagogicznych  w  roku  szkolnym  2019  był  realizowany  poprzez
wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 33 Ustawy o systemie oświaty, w trybie
planowanych i doraźnych działań:

1.      Działania planowe były realizowane zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego
na rok szkolny 2018/2019 i 2019/2020.

2.      Działania doraźne były realizowane w sytuacji, gdy zaistniała potrzeba podjęcia
działań nieujętych w planie nadzoru pedagogicznego.

3.      Działania planowe i doraźne wynikające z potrzeb szkoły.

Nadzór  polegał  na  obserwacji  prowadzonych  przez  nauczycieli  zajęć  dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności
statutowej placówki.

Ewaluacja

W  roku  2019  w  ramach  ewaluacji  wewnętrznej  objęto  badaniem  następujące
obszary:

1. W szkole kształtuje się postawy i respektuje normy społeczne: 

·         ocena  skuteczności  podejmowanych  w  szkole  działań  w  zakresie
kształtowania postaw i respektowania norm,

·         uczniowie  w  szkole  czują  się  bezpiecznie,  a  relacje  między  wszystkimi
członkami oparte są na wzajemnym szacunku i zaufaniu,
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·         uczniowie wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje,

·         podejmuje  się  działania  wychowawcze  i  profilaktyczne,   mające  na  celu
eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań,

·         kształtuje  się  postawę  odpowiedzialności  uczniów  za  działania  własne
i podejmowane w grupie,

·         podejmowane  działania  wychowawcze  i  profilaktyczne  są  monitorowane,
ocenia się ich skuteczność oraz, w razie potrzeby, modyfikuje.

2. Realizacja  podstawy  programowej  w  zakresie  celów  ogólnych,  umiejętności
i osiągnięć dzieci, zalecanych warunków i sposobów jej realizacji: 

·         systematyczne monitorowanie realizacji podstawy programowej,

·         analiza programów z uwzględnieniem osiągnięć uczniów,

·         analiza  osiągnięć  każdego  ucznia  z  uwzględnieniem  jego  możliwości
rozwojowych,

·        ewaluacja  skuteczności  podejmowanych  działań  dydaktyczno  -
wychowawczych.

3. Współpraca między nauczycielami, a rodzicami w zakresie wspomagania rozwoju
uczniów: 

·        skuteczność  informowania  rodziców  o  kierunkach  pracy  szkoły
i zamierzeniach wychowawczo - dydaktycznych,

·         współdziałanie rodziców w realizacji wytycznych podstawy programowej,

·         efektywność  pracy  indywidualnej  i  zespołowej  z  uczniami  wymagającymi
wsparcia,

·         ocena zajęć otwartych organizowanych dla rodziców.

Kontrola

W roku 2019 kontrola dotyczyła przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa
regulujących działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz inną działalność
statutową szkoły z uwzględnieniem:

1.     kontroli sposobu wykorzystywania programu do planowania zajęć dydaktycznych
przez nauczycieli,

2.     kontroli wdrażania podstawy programowej,

3.     zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania
i opieki,

4.    monitorowania wybranych obszarów pracy nauczycieli.
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Organ nadzorujący czyli Kuratorium Oświaty w Lublinie przeprowadził:

- kontrolę doraźną, o której mowa w § 3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie nadzoru
pedagogicznego,  dotyczącej  zgodności  funkcjonowania  szkoły  z  arkuszem
organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2018/2019.

Podczas obserwacji zespołu klasowego monitorowane były:

-        możliwości edukacyjne uczniów,

-        aktywność uczniów na zajęciach,

-        wspomaganie rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji,

-        dobór metod, form i środków do celów lekcji i indywidualnych potrzeb uczniów.

Celem obserwacji było:

-        zebranie informacji o jakości pracy nauczyciela,

-        analiza stosowanych sposobów i kryteriów oceniania wiadomości i umiejętności
uczniów,

-        ocena adekwatności scenariusza zajęć do założonych celów,

-        ocena prawidłowości stosowania obowiązujących podstaw programowych, 

-        różnorodność  metod  i  form  pracy  w  realizacji  treści  dydaktyczno  –
wychowawczych,

-        stwarzanie warunków i właściwego klimatu dla rozwijania i zaspokajania potrzeb
uczniów,

-        diagnoza zakresu i skuteczności podejmowanych przez wychowawców działań
opiekuńczych  i  wychowawczych  w  kontekście  potrzeb  uczniów  oraz  oczekiwań
rodziców.

W ramach wspomagania nauczycieli odbyło się 25 obserwacji zajęć edukacyjnych
i opiekuńczo – wychowawczych (4 w oddziałach przedszkolnych, 6 w klasach I-III Szkoły
Podstawowej,  6  w klasach  IV  -  VIII  Szkoły Podstawowej,  2  w klasach  III  gimnazjum,
3 obserwacje uroczyści szkolnych).

Obserwowano 2 oddziaływania wychowawcze uczeń – szkoła – dom rodzinny, czyli
tzw. zebrania z rodzicami. 

Odbyły  się  także  3  obserwacje  organizacji  zajęć  w  świetlicy  szkolnej
ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w szkole i poza
nią.

Obserwowano pełnienie 41 dyżurów podczas przerw. Kontrolowano przestrzeganie
Regulaminu pełnienia dyżurów nauczycieli  w czasie przerw oraz  respektowania zasad
Regulaminu zachowania uczniów w czasie przerw. 

Ponadto, w ramach nadzoru, odbyło się 8 rozmów protokołowanych z rodzicami
uczniów i 3 z nauczycielami. 
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5.9. Sukcesy uczniów

Szczegółowe informacje o sukcesach uczniów przedstawiają się następująco: 

-  uczennica  klasy  IVb  Sz.P.  I  miejsce  w  eliminacjach  powiatowych  ogólnopolskiego
konkursu wiedzy pożarniczej i VIII miejsce w województwie,
- uczennica klasy III GIMN. II miejsce w powiatowym konkursie Kolęd i Pastorałek

- uczeń klasy IVb został laureatem w XVI Diecezjalnym Konkursie literacko – plastyczno -
fotograficznym o św. Janie Pawle II "Święci artyści w służbie Boga, a uczennica klasy Ia
otrzymała I miejsce,

- uczennica klasy IIb  III miejsce uczeń kl. Ia – III miejsce, uczennica klasy IVb – III miejsce
w  XI  Archidiecezjalnym  Konkursie  –  Kościół  ubogacający  świat  Ziemia  Święta  Piątą
Ewangelią, 

- uczennica klasy V zdobyła I miejsce w małym konkursie recytatorskim w Chełmie oraz
2 miejsce w wojewódzkim małym konkursie recytatorskim w Lublinie,

- uczennica kl.  VI zdobyła II  miejsce w Ogólnopolskim Konkursie literackim "Spotkanie
z duchem Bieluchem”,

- uczennica klasy Va i VII zdobyły I i II miejscu w Powiatowym Przeglądzie Pieśni i Poezji
Patriotycznej,

-uczniowie  kl.  V,  VI  i  IIIg  zdobyli  nominację  w  Powiatowym  Jesiennym  Konkursie
Recytatorskim w Rejowcu,

-uczeń kl. Vb zdobył III miejsce  w Powiatowym konkursie Wiedzy Mitologicznej "Odyseusz
i inni" w Białopolu,

-  uczennica  kl.  VI  zdobyła  I  miejsce  w  Małym  Powiatowym  Konkursie  Recytatorskim
w Chełmie.
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6. Wydarzenia kulturalne, promocja gminy i współpraca zagraniczna

6.1  Stan  Kultury  i  ochrona  dziedzictwa  narodowego,  turystyka,  sport
i rekreacja

Podstawową  jednostką  prowadzącą  głównie  działalność  kulturalna  na  terenie
Gminy  Wojsławice  jest  Gminne  Centrum  Kultury,  Sportu  i  Turystyki  w  Wojsławicach.
Do  podstawowych  jego  zadań  należy  upowszechnianie  kultury,  sportu,  turystyki
i  czytelnictwa  poprzez  rozpoznawanie  i  rozbudzanie  zainteresowań  oraz  potrzeb
kulturalnych mieszkańców Gminy Wojsławice,  przygotowywanie do odbioru  i  tworzenia
wartości  kulturalnych,  kształtowanie  wzorów  aktywnego  uczestnictwa  w  kulturze,
organizowanie przedsięwzięć propagujących i prezentujących dorobek kulturalny regionu,
organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej, społecznej i naukowej
kierowanej do odbiorców wszystkich grup wiekowych, popularyzacja i promocja twórczości
artystycznej  ze  wszystkich  dziedzin  sztuki  oraz  podejmowanie  działań  integracyjnych
w sferze kultury dla osób zamieszkujących teren Gminy Wojsławice. Zgodnie z zapisami
statutu Centrum, prowadzone są systematyczne otwarte zajęcia przeznaczone dla dzieci,
młodzieży  i  dorosłych,  zamieszkałych  przede  wszystkim  na  terenie  gminy.  Zajęcia
obejmują  aktywność  w  zakresie  zajęć  wokalnych,  tanecznych,  rękodzielniczych,
rekreacyjnych oraz zajęcia interdyscyplinarne. Ich zasięg obejmuje zarówno uczestników
czynnych, tj. zgrupowanych w sekcjach i kołach zainteresowań działających w placówce,
jak  i  biernych,  tj.  odbiorców  produktów  działalności  artystycznej  prezentowanych  jako
przedstawienia, występy, spotkania etc.

Przez  okres  12  miesięcy  Centrum  zorganizowało  samodzielnie  lub/i  było
współorganizatorem  67  wydarzeń  kulturalnych  na  terenie  Gminy  Wojsławice,  oraz
uczestniczyło  w  15  imprezach  wyjazdowych,  do  innych  ośrodków  kultury.
Zorganizowano wystawy:

1.„Domy podcieniowe w krajobrazie kulturowym Rzeczypospolitej” w Ośrodku Dawnych 
Kultur i Tradycji w Rozięcinie;
2. Wystawa prac uczestników warsztatów plastycznych oraz rękodzielniczych 
realizowanych podczas projektu „My, Gospodynie i Gospodarze gminy Wojsławice” 
w Ośrodku Dawnych Kultur i Tradycji  w Majdanie Ostrowskim;
3. Wystawa plenerowa „MONIUSZKO – to jest mój rok!”na placu przed ratuszem.

WYDARZENIA KULTURALNE NA TERENIE GMINY WOJSŁAWICE: 

Styczeń 2019 r.

06.01 – Orszak Trzech Króli i Koncert Kolęd i Pastorałek 
12.01 – IV Memoriał Szachowy im. Ryszarda Semeniuka
22.01 – „Alpaka pokona raka” Koncert charytatywny dla Agnieszki Jarmuł
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Luty 2019 r.

12.02 - Karnawałowy Bal Przebierańców dla dzieci
19 – 23.02 – Ferie z Domem Kultury 
23.02 – Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Wojsławice

Marzec 2019 r. 

10.03 – Koncert z okazji Dnia Kobiet
30.03 – Wiosenne podchody
30.03 – Wiosna nasza radosna!

Kwiecień 2019 r.

06.04 – Warsztaty z „Tradycyjnego Jajcowania”
17-26.04 – Akcja: Łączy nas pamięć w Wojsławicach
25.04 – Kulturalny Mini Ogródek – zakładanie rabat kwiatowych przy Domu Kultury 
w Wojsławicach 

Maj 2019 r.

03.05 – Obchody święta uchwalenia Konstytucji 3-go Maja oraz 75 rocznicy bitwy 
pod Wojsławicami
11.05 – Wieczór literacki „34 niepokorne myśli”
16.05 – Światowy Dzień Inwalidy i Osób Niepełnosprawnych
18.05 – VII Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej „Dziecięce Nutki”
19.05 - Zawody Sportowo-Pożarnicze
26.05 - XVIII Przegląd Pieśni Religijnej
29.05 - Konkurs recytatorski wierszy Danuty Wawiłow

Czerwiec 2019 r.

02.06 – Otwarcie Ośrodka Dawnych Kultur i Tradycji w Rozięcinie
02.06 – Dzień Dziecka w Rozięcinie
06.06 – Spotkanie autorskie z Leszkiem Szczasnym
12.06 – Uczniowie z Chełma na wycieczce w Gminie Wojsławice
15.06 – IV rowerowy Rajd Gwiaździsty
16.06 – VI rodzinny Turniej Szachowy o Puchar Wójta

Lipiec 2019 r.

01-02.07 – Namiot cyrkowy w Wojsławicach (spektakl „Piotruś Pan”)
07.07 – XXII Turniej Gmin „Między nami sąsiadami”
13.07 – Otwarcie Ośrodka Trzech Kultur w Majdanie Ostrowskim

75



14.07 – XI Edycja Spotkania Trzech Kultur
16 – 18.07 – Warsztaty tkackie w Ośrodku Trzech Kultur w Majdanie Ostrowskim
19-21.07 – XIV Dni Jakuba Wędrowycza
25.07 – Warsztaty w Ośrodku Dawnych Kultur i Tradycji w Rozięcinie

Sierpień 2019 r.

– zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży
01.08 - Kajakowa przygoda “Ahoj Piraci!”
03.08 - Trzecia rocznica powstania ukraińskiej gminy Pavlivka
06.08 - Wakacyjne wyprawy (Rajd pieszy z podchodami)
08.08 - Kajakowa przygoda “Rycerze i księżniczki”
11.08 – Turniej Sołectw Gminy Wojsławice 
16-18.08 – Drzwi otwarte w Ośrodku Trzech Kultur w Majdanie Ostrowskim
25.08 – Dożynki Gminne 2019
- Kajakowa przygoda (1,8,29 sierpnia)
30.08-1.09 - Warsztaty ceramiczne oraz muzyczne w Ośrodku Trzech Kultur w Majdanie 
Ostrowskim

Wrzesień 2019 r.

06.09 – Narodowe Czytanie
06-08.09 - Warsztaty stolarskie w Ośrodku Trzech Kultur w Majdanie Ostrowskim
13-15.09 - Warsztaty rękodzielnicze w Ośrodku Trzech Kultur w Majdanie Ostrowskim
14.09 – 70 -lecie OSP w Nowym Majdanie
15.09 – Piknik Rodzinny
27.09 – Warsztaty z mobilnej gry terenowej
26-27.09 – Warsztaty muzyczne w Ośrodku Trzech Kultur w Majdanie Ostrowskim
28.09 - Podsumowanie projektu “My, gospodynie i gospodarze gminy Wojsławice”

Październik 2019 r.

06.10 – Święto pieczonego ziemniaka w Rozięcinie
18-19.10 – Warsztaty Animacji Poklatkowej
23.10 – Warsztaty „Śladami przeszłości ku przyszłości”
23,25,26,28,30.10 – Warsztaty hulajnogi

Listopad 2019 r.

5.11- przekazanie "Ognia Niepodległości" przez harcerzy
07.11 - Zaduszki Muzyczne
09.11 – II Niepodległościowy Nocny Rajd Pieszy
11.11 – Obchody Narodowego Święta Niepodległości
15.11 – Warsztaty Fotograficzne Luksografii 
16.11 – Wyjazd studyjny do Chudoru Gorajec
28.11 – Warsztat kulinarny szabatowych potraw żydowskich
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29.11 – Koncert Volkera Biesenbendera w Synagodze 

Grudzień 2019 r.

01.12 – rozpoczęcie projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rozwoju turystyki oraz 
zachowania dziedzictwa kulturowego na obszarze objętym marką „Malowniczy Wschód”
04.12 – warsztaty w Ośrodku Dawnych Kultur i Tradycji w Rozięcinie
05.12 – wystawa „Moniuszko- to jest mój rok!”
17.12 – Warsztaty bożonarodzeniowe w Ośrodku Dawnych Kultur i Tradycji w Rozięcinie
22.12 – VI Wigilia Wojsławian
31.12. – Sylwester 2019

 

IMPREZY WYJAZDOWE Z PREZENTACJĄ DOROBKU KULTURALNEGO GMINY
WOJSŁAWICE

13.01 -27 Finał WOŚP w Hrubieszowie
23.03 - XVI Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Chełmskiego w Szachach w Białopolu 
(14 uczniów) 
28.04 – Międzynarodowy  Dzień Tańca w Hrubieszowskim Ośrodku Sportu 
i Rekreacji (DANCE KIDS)
11.05 - IX Między Powiatowy Festiwal Pieśni Maryjnej Werbkowice (Mada-Bis, Promyki, 
Schola Wojsławice)
11.05 -  IX Powiatowy Festiwal Piosenki Strażackiej w Okopach (Ilona Sołdaczuk oraz 
zespół Czerwona Jarzębina z Rozięcina) 
30.06 - Powitanie lata w Kamieniu – Mada Bis
3.07 -  Rajd Gwiaździsty „Malowniczy Wschód” Horodło
14.07 -  Gminne Święta Kultury w Uchaniach (Mada Bis)
28.07 - Letnia Biesiada oraz piknik Zdrowotny w trzeszczanach (Mada Bis) 
3.08- Udział w trzeciej rocznicy powstania ukraińskiej gminy Pavlivka (Czerwona 
Jarzębina, Mada-Bis)
25.08 - Dożynki Gminno-Parafialne w Dziekanowie (Mada Bis)
22.09 V Święto Pieczonego Ziemniaka w Grabowcu (Mada Bis)
16.11 - Wyjazd studyjny do Chutoru Gorajec – (Czerwona Jarzębina)
9.11 - IX Między  Powiatowy Festiwal Zespołów Śpiewaczych w Werbkowicach
15.12 – Chełmski Jarmark Bożonarodzeniowy (Mada Bis)

WYNIKI UCZESTNICTWA SOLISTÓW I ZESPOŁÓW DZIAŁAJĄCYCH PRZY
CENTRUM W PRZEGLĄDACH 

I FESTIWALACH:

27.03  –  Powiatowy  przegląd  teatrów  dziecięcych  i  młodzieżowych  w  GOK  Rejowiec:
I miejsce grupa teatralna „Nie tak powaRZni”

11.05 – IX Powiatowy Festiwal Piosenki Strażackiej:
I miejsce – Ilona Sołdaczuk
III miejsce – Zespół ,,Czerwona Jarzębina” z Rozięcina

14.05 – Wojewódzki przegląd teatrów dziecięcych i Młodzieżowych w Lublin:
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Wyróżnienie dla grupy teatralnej „Nie tak powaRZni”

11-12.05 – IX Międzypowiatowy Festiwal Pieśni i Piosenki Maryjnej w Werbkowicach:
 I miejsce Promyki
 I miejsce Mada - Bis
 III miejsce Schola Wojsławice
 
9-10.11 – IX Międzypowiatowy Festiwal Zespołów Śpiewaczych w Werbkowicach:
II miejsce Zespół ,,Czerwona Jarzębina” z Rozięcina

Turystyka

W zakresie działań mających na celu rozwój turystyki na terenie Gminy Wojsławice
Centrum  przez  cały  rok  świadczyło  nieodpłatną  usługę  przewodnicką,  oprowadzając
po Wojsławicach grupy zorganizowane jak i turystów indywidualnych. Udzielano również
informacji  turystycznych.  Utrzymano  rekomendację  MPR  (Miejsce  Przyjazne
Rowerzystom)  na  Wschodnim  Szlaku  Rowerowym  Green  Vello.  Przy  współpracy
z  Urzędem  Gminy  w  Wojsławicach  i  lokalną  społecznością  utrzymywane  są  dwie
edukacyjne ścieżki  przyrodnicze:  „Wojsławickim wąwozem” w Starym Majdanie  i  „Przy
szurze” w Majdanie Ostrowskim. Mieszkańcy miejscowości Rozięcin opiekują się krynicą
i studnią, a mieszkańcy Majdanu Ostrowskiego Izbą Ludową „Wrzeciono” na tzw. Kocim
Dołku.

W czerwcu uczestniczono w IV  Rowerowym Rajdzie  Gwiaździstym „Malowniczy
Wschód”,  którego  meta  znajdowała  się  przy  Szkole  Podstawowej  w  Horodle.

W miesiącach wakacyjnych zorganizowano dla dzieci  i  młodzieży 2 rajdy piesze
oraz  2  rajdy  rowerowe.  Pracownicy  Centrum uczestniczyli  w  spotkaniach  dotyczących
rozwoju  turystyki  na  terenie  województwa  lubelskiego.  Aktywnie  współpracowano
ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Ziemi Chełmskiej w zakresie promocji marki
Malowniczy  Wschód.  Utrzymywano  współpracę  z  gospodarstwami  agroturystycznymi
z terenu Gminy Wojsławice.

Sport i rekreacja

W  zakresie  działań  z  dziedziny  sportu  Centrum  włączyło  się  w  organizację
IV  Memoriału  Szachowego  im.  Ryszarda  Semeniuka.  Organizowano  Turniej  Sołectw
Gminy  Wojsławice.  Podczas  ferii  zimowych  zorganizowano  Turniej  Tenisa  Stołowego
o Puchar Wójta Gminy Wojsławice, a w okresie  wakacji 2 rajdy piesze, 2 rajdy rowerowe
oraz zajęcia sportowe typu: rozgrywki w badmingtona i piłkę siatkową. W godzinach pracy
Domu Kultury w Wojsławicach istniała możliwość bezpłatnego korzystania ze stołu do gry
w tenisa stołowego, udostępniane były również rakietki i piłeczki. We wrześniu wspólnie
ze  Stowarzyszeniem  „Szansa”  zorganizowano  festyn  sportowo  -  rekreacyjny  „Piknik
Rodzinny”.  

W listopadzie zorganizowano międzypokoleniowy Niepodległościowy Nocny Rajd
Pieszy.

Kajaki i rowerki wodne udostępniane były do bezpłatnego wypożyczania podczas
takich wydarzeń jak: XIV Dni Jakuba Wędrowycza, Kajakowa przygoda (miesiąc lipiec,
sierpień).  Opiekę nad osobami korzystającymi ze sprzętu sprawowali  ratownicy WOPR
w Chełmie.
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Współpraca z instytucjami i mediami

W roku 2019 GCKSiT w Wojsławicach w zakresie realizacji zadań statutowych 
prowadziło współpracę z następującymi podmiotami:

- Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie;
- Starostwo Powiatowe w Chełmie;
- Szkoła Podstawowa w Wojsławicach-Kolonii;
- Warsztat Terapii Zajęciowej w Wojsławicach;
- Parafia Rzymskokatolicka w Wojsławicach, 
- Parafia Prawosławna w Chełmie,
- Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło nr 2 
w Wojsławicach;
- Stowarzyszenie na rzecz dziedzictwa, rozwoju i integracji społecznej Wojsławic i Gminy 
Wojsławice „Szansa”;
- Stowarzyszenie Rozwój i Odnowa Gminy Wojsławice;
- Stowarzyszenie Miłośników Wojsławic;
- Stowarzyszenie Homo Faber z Lublina;
- Muzeum Ziemi Chełmskiej w Chełmie;
- Fundacja „Ku Przeszłości”;
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Chełmskiej;
- Chełmska Biblioteka Publiczna w Chełmie;
- Biblioteka Narodowa w Warszawie;
- Centrum Spotkania Kultur w Lublinie;
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie;
- Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie;
- Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki Cytadela Syriusza;
- Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Chełmie
- Fundacja „5 Medium” z Lublina.

 

Współpraca z mediami:

– prasa wojewódzka: „Dziennik Wschodni”;
- tygodniki lokalne: „Super Tydzień Chełmski”,  „Nowy Tydzień Chełmski”;
- czasopisma kościelne: „Niedziela” i „Gość Niedzielny”;
- radia: Radio Bon-Ton, Radio  Złote Przeboje, Radio Lublin;
- portale internetowe: www.chelmonline.pl, www.echelm.pl, www.chelmski.eu, 
www.chelm.naszemiasto.pl, www.wschodnia.tv,

– gazeta gminna „WOJSŁAWIAK”.

Zajęcia grupowe prowadzone w roku 2019 przez  GCKSiT w Wojsławicach: 

Lp
.

Nazwa
grupy/zespołu/koła

Ilość
osób

Wiek osób Okres działalności

1. Grupa wokalna „Promyki” 15 dzieci do lat 13 styczeń-grudzień
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2. Zespół wokalny „Mada-Bis” 6 młodzież  licealna,
studenci

styczeń - grudzień

3. Grupa  taneczna  Dance
Kids

9 dzieci do lat 10 styczeń-luty

5. Chór Wojsławianie 20 dorośli styczeń – grudzień

6. Zespół  „Czerwona
Jarzębina”  
z Rozięcina

10 dorośli styczeń – grudzień

7. Grupa  teatralna  „Nie  tak
powaRZni”

8  młodzież styczeń – grudzień

8. Małe Miłe Czwartki 10 dzieci i opiekunowie styczeń – grudzień

8. Aerobik 10 młodzież i dorośli styczeń – czerwiec

9. Taniec  towarzyski  dla
dzieci

20 Dzieci do lat 10 październik-
grudzień

GCKSiT  w  Wojsławicach  współpracowało  również  z  solistką  ludową  z   Gminy
Wojsławice:  Aliną  Kowalską  organizując  jej  występy  na  uroczystościach  własnych
oraz wyjazdy na przeglądy do innych miejscowości.

Realizowane projekty

W roku 2019  Centrum realizowało następujące projekty:

1.  „Zakup  nowości  do  biblioteki”  -  program  wieloletni  „Narodowy  Program  Rozwoju
Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Celem
programu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez
kreowanie  wzrostu  liczby  wypożyczonych  publikacji  oraz  wzrostu  liczby  czytelników
biblioteki.  Szczególny  nacisk  został  położony  na  budowanie  nawyków  czytelniczych
poprzez  stały  dopływ  nowości  wydawniczych,  a  w  konsekwencji  zwiększenie  oferty
czytelniczej dla użytkowników biblioteki.

Całkowity koszt projektu: 3.900,00 zł, dofinansowanie: 1.950,00 zł, wkład własny: 1.950,00
zł.
2.My, Gospodynie i Gospodarze gminy Wojsławice

Projekt  dofinansowany ze  środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu
EtnoPolska  2019  jest  wsparciem  dla  pomysłu  wojsławickich  animatorów  kultury,  aby
ośrodek w Majdanie Ostrowskim stał się miejscem działań na rzecz zachowania, przekazu
i  kontynuacji  tradycji  regionalnych.  Te  działania  to  przede  wszystkim warsztaty,  kursy,
szkolenia,  konferencje,  w tym dokumentacja unikalnych zjawisk kultury ludowej.  Celem
realizowanego projektu było,  aby miejsce to funkcjonowało w oparciu o kapitał  lokalny,
wykorzystując  potencjał  ludzki,  kulturowy,  historyczny  i  przyrodniczy.
Projekt  My,  Gospodynie  i  Gospodarze  gminy  Wojsławice  miał  wspomóc mieszkańców
w zdobyciu umiejętności i wiedzy, jak kształtować ten potencjał, by dbali o swoje tradycje,
uczyli  się  dawnych  rzemiosł,  poznali  historię  lokalną  i  walory  pobliskiej  przyrody.
W ramach projektu przeprowadzone były warsztaty rękodzielnicze, muzyczne i spotkania
studyjne z osobami  prowadzącymi  podobne ośrodki  w Polsce,  realizującymi  inicjatywy
społeczne i kształtującymi kapitał lokalny.
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Całkowity  koszt  projekt:  36.900,00  zł,  dofinansowanie:  34.000,00  zł,  wkład  własny:
2.900,00 zł

Frekwencja w Kawiarence Internetowej,  Domu Kultury,  Bibliotece:
Kawiarenka internetowa - stanowiska komputerowe - 818

Dom Kultury:

Próby - 1905 

Szkolenia - 30

Prezentacje - 150

Biblioteka:

Korzystanie z czytelni – 3553 odwiedzin;
Korzystanie z wypożyczalni– 7705 odwiedzin;
Korzystanie z Internetu – 364 odwiedzin;
Razem - 11078 odwiedzin;
Liczba czytelników  – 224;
Ilość tytułów prasy  - 9;
Liczba uczestników imprez organizowanych w bibliotece (ogółem) 105;
Spotkania autorskie - ilość 1 (liczba uczestników 150);
Konkursy - ilość 1 (liczba uczestników 150);
Lekcje biblioteczne  - ilość 3 (liczba uczestników 59);
Zajęcia interdyscyplinarne (Małe Miłe Czwartki) – ilość 27 (liczba uczestników 303;
Wystawki - ilość 1 (liczba uczestników 120);

Biblioteka  na  koniec  roku  2019  r.  posiada  w  zbiorach  8768  woluminów.
W roku 2019 przybyło 358 woluminów, w tym z zakupu 334 książki, z darów 24. W wyniku
selekcji ubyło 750 woluminów. W 99,2% wprowadzono księgozbiór do bazy komputerowej
programu bibliotecznego MAK+. Ponadto na bieżąco wprowadzani są do bazy czytelnicy,
którzy od 2016 r. otrzymują karty czytelnika z kodem kreskowym. Działa wypożyczalnia
komputerowa,  a  od  stycznia  2016  r.  można  z  bazy biblioteki  wyszukiwać  i  zamawiać
książki przez Internet. 

Zatrudnienie i staże w GCKSiT w Wojsławicach:

Pracownicy GCKSiT w Wojsławicach w 2019 r. :

1. p.o. Dyrektora - 1 etat, umowa o pracę na czas nieokreślony;

2. Instruktor  ds.  upowszechniania  kultury  i  nowoczesnych  form  komunikacji  –  1  etat,
umowa o pracę na czas nieokreślony;

3. Instruktor  amatorskiego  ruchu  artystycznego  –  01.06.2019  -  umowa  o  pracę
na zastępstwo - do czasu powrotu pracownika z urlopu macierzyńskiego;

4. Instruktor  ds.  upowszechniania  czytelnictwa  –  1  etat,  umowa  o  pracę  na  czas
nieokreślony;
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5. Robotnik Gospodarczy – 1/2 etatu, umowa o pracę na czas określony 26.01.2018 –
25.01.2020 ;

6. Sprzątaczka biurowa – ½ etatu, umowa o pracę na czas określony, jako gwarancja
zatrudnienia po odbytym stażu 02.05.2019 – 31.08.2019;

7. Specjalista ds. turystyki – 3/5 etatu, umowa o pracę na czas określony 06.03.2019 –
05.09.2020;

8. Robotnik placowy – 1 etat, umowa o pracę na czas określony 01.03.2019 - 30.11.2019
(roboty publiczne)

9. Pracownik biurowy – 1 etat, umowa o pracę na czas określony 01.12.2019 – 29.02.2020
jako gwarancja po odbytym stażu.

Liczba etatów w GCKSiT w Wojsławicach na dzień 01.01.2020 r. wynosi:
- pełny etat – 6 pracowników;
- 1/2 etatu – 2 pracowników;
- 3/5 etatu - 1 pracownik.

Stanowiska stażystów GCKSiT w Wojsławicach w 2019 r. :
1. Sprzątaczka biurowa – 02.02.2019 – 01.05.2019; 
2. Pracownik biurowy – 06.03.2019 – 30.11.2019.

Zarządzanie użyczonym mieniem:

-  nieruchomość   nr  2006  o  pow.  0,7246  ha,  położona  w  Wojsławicach,  zabudowana
budynkiem „Dom Kultury w Wojsławicach” o powierzchni użytkowej 336,54 m2 – dokonano
następujących prac remontowych budynku Domu Kultury, które wskazane były w protokole
rocznego przeglądu budynku: malowanie ścian, wymiana podłogi w Sali  Widowiskowej,
wymiana orynnowania. Ze względu na brak środków finansowych nie wykonano bardzo
pilnych  prac  remontowych  związanych  z  pokryciem  dachowym,  obróbką  blacharską,
kominami, elewacją;

-  nieruchomość  nr  2283  o  pow.  0,0345  ha,  położona  w  Wojsławicach  zabudowanej
budynkiem  byłej  Synagogi  o  powierzchni  użytkowej  309,07  m2  –  w  związku
z prowadzonymi pracami budowlanymi w ramach projektu „Na szlaku kultur i tradycji Ziemi
Wojsławickiej” Centrum nie prowadziło żadnych prac;

-  pomieszczenia  w  budynku  komunalnym,  będącym  własnością  Gminy  Wojsławice
przy ul. Rynek 9, na działce nr 2304 położonej w Wojsławicach – wypożyczalnia/czytelnia
Biblioteki  Publicznej  Gminy  w  Wojsławicach  o  powierzchni  użytkowej  61,40  m2

i  pomieszczenie  socjalne  o pow.  9,70  m2–na bieżąco wykonywane były  drobne prace
remontowe;

-  nieruchomość  nr  2328,2329  położona  w  Wojsławicach  o  łącznej  pow.  1,7455  ha  –
zbiornik  wodny  przy  ulicy  Uchańskiej  w  Wojsławicach  wraz  z  przyległą  do  niego
infrastrukturą – dokonywano konserwacji urządzeń placu zabaw, siłowni plenerowej oraz
infrastruktury  drewnianej  przy  zbiorniku  wodnym  -  pomost  zabezpieczono
drewnochronem, dbano o porządek na trenie zielonym, pielęgnowano rabaty kwiatowe;

- nieruchomość nr 2572 położona w Wojsławicach o łącznej pow. 2,1045 ha – stadion
sportowy  przy  ul.  Grabowieckiej  –  dbano  o  płytę  boiska  i  infrastrukturę  stadionu,
porządkowano  teren  wokół  stadionu  (koszenie  trawy,  wywóz  śmieci,  usuwanie
wiatrołomów);
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- nieruchomości nr 341 o pow. 0,1814 ha, zabudowana budynkiem „Ośrodka Dawnych
Kultur  i  Tradycji  w  Rozięcinie”o  pow.  88,12  m2  -  dbano  o  zagospodarowanie  terenu
zielonego i rabat kwiatowych wokół budynku.

6.2. Działania promocyjne

Promocja  Gmina  Wojsławice  odbywa  się  wielotorowo  poprzez  zastosowanie
różnych form przekazu;

1.Tworzenie filmów promocyjnych i  innych prezentacji  tego, co w gminie najcenniejsze
i najciekawsze.

- cykl: „Walory turystyczne Gminy Wojsławice” składa się z pięciu części i prezentuje różne
ciekawostki historyczne, atrakcje turystyczne zlokalizowane na terenie Gminy: 

- Walory turystyczne Gminy Wojsławice cz.1 Wojsławice - zabytki

https://www.youtube.com/watch?v=_77aY9YWaZE

- Walory turystyczne Gminy Wojsławice cz. 2 Wojsławice - historia i turystyka 

https://www.youtube.com/watch?v=wixPZCKUzzU

- Walory turystyczne Gminy Wojsławice cz. 3 Rozięcin

https://www.youtube.com/watch?v=gZnjOUCDqSI

- Walory turystyczne Gminy Wojsławice cz. 4 Stary Majdan

https://www.youtube.com/watch?v=yyS6_BgTtQo

- Walory turystyczne gminy Wojsławice cz 5 Majdan Ostrowski

https://www.youtube.com/watch?v=oD1pUNl4Oa4

-  filmy:  „Na  szlaku  kultur  i  tradycji  Ziemi  Wojsławickiej”,  którego  dwa  zwiastuny
są dostępne w sieci internetowej:

- Wojsławice - Szlakiem Kultur - Majdan Ostrowski

https://www.youtube.com/watch?v=XBQDiRClUIs

- Wojsławice - Szlakiem Kultur i Tradycji – Rozięcin

https://www.youtube.com/watch?v=NZ1UmDADG0U

- filmy realizowane w ramach projektów:  ”Wojsławice w sieci”:

https://www.youtube.com/watch?v=OCeanyLxwCU

„Etnopolska Wojsławice”: 

https://www.youtube.com/watch?v=-L5PJmuajCs

Wiele  innych  filmów  promujących  gminę  jest  dostępna  na  stronie
www.wojslawice.com w  zakładce  Filmy  o  gminie,  np.  pozycja  „Wojsławice  –  warto
tu zajrzeć na dłużej” ma już 6.050 wyświetleń.

2. Realizowane przez Gminę Wojsławice projekty, dzięki którym są tworzone miejsca oraz
narzędzia wspierające promocję:
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-  Przebudowa  budynku  OSP w Wojsławicach-Kolonii  i  jego  przystosowanie  do  funkcji
"Ośrodka kultury i tradycji pożarnictwa w Wojsławicach-Kolonii";

- Na szlaku kultur i tradycji Ziemi Wojsławickiej – ochrona i w wykorzystywanie zasobów
dziedzictw  kulturowego  Gminy  Wojsławice,  w  ramach  którego  wyremontowano
i zaadoptowano:

* Izba Tradycji Ziemi Wojsławickiej – dawna Synagoga. To miejsce gdzie będą odbywały
się  koncerty,  wernisaże  kultywujące  tradycje  kultury żydowskiej,  prezentacje  kulturowe
o charakterze obyczajowym,

*  Ośrodek  Trzech  Kultur  w  Majdanie  Ostrowskim.  Dawną  wielokulturowość  Gminy
Wojsławice możemy poznawać dzięki ekspozycjom w salach kultury polskiej, ukraińskiej
i  żydowskiej.  W  Ośrodku  prowadzone  są  warsztaty  nawiązujące  
do ginących rzemiosł, 

* Ośrodek Dawnych Kultur i Tradycji w Rozięcinie jest miejscem wskrzeszania dawnych
kultur  i  lokalnych  tradycji.  Organizowane  są  tu  warsztaty  rękodzielnicze,  śpiewacze
i kulinarne, a także zajęcia z wypieku chleba i wyrobu masła,

* Ścieżka edukacyjno - przyrodniczą w Starym Majdanie. Trasa w formie pętli liczy około
2,3 km. Rozpoczyna się przy niszy źródłowej i dalej prowadzi przez malowniczy wąwóz
lessowy. Jar wyróżnia duża głębokość, długość oraz wybijające na jego początku źródła,
a także bogate runo sprzyjające występowaniu różnorodnych gatunków grzybów, paproci
oraz rzadkich gatunków roślin. Poza tradycyjnymi tablicami edukacyjnymi, zawierającymi
opisy pobliskiej przyrody ustawione zostały również przyrządy edukacyjne tj.  drewniane
puzzle, światowid, zegar wiedzy. Po wyjściu z wąwozu na jedno z najwyższych wzniesień
na terenie gminy, można podziwiać przepiękną panoramę najbliższej okolicy,

* Ścieżka edukacyjno – przyrodniczą w Majdanie Ostrowskim. Trasa liczy około 800 m.
Rozpoczyna się przy dawnym budynku szkoły w Majdanie Ostrowskim i prowadzi przez
malowniczy młodnik i okopy z czasów I wojny światowej. Przyrządy i tablice edukacyjne
umieszczone  na  trasie  ścieżki  mogą  posłużyć  do  przeprowadzenia  ciekawych  lekcji
przyrody;

-  „Wojsławice  w  sieci”  –  projekt  realizowany  przez  gminę  finansowany  w  całości
ze środków unijnych. Realizacja odbywała się w różnych miejscowościach z terenu gminy.
Udział  wzięło  168  uczestników  w  siedmiu  modułach  szkoleniowych
o tematyce informatycznej;

3. Organizowanie imprez ogólnopolskich takich jak:

-  Dni  Jakuba  Wędrowycza  –  trzydniowe  spotkania  fanów  prozy  Andrzeja  Pilipiuka
o  zasięgu  międzynarodowym  oraz  szeroko  pojętej  fantastyki,  spotkania  autorskie,
konkursy,  gry  terenowe,  koncerty,  game-room.  Wydarzeniem  towarzyszącym  jest
rozstrzygnięcie  konkursu  literackiego  „U  nas  za  stodołą”.  W 2019  roku  odbyła  się  14
edycja,

- Festiwal Trzech Kultur - pierwszy Festiwal odbył się w 2008 r. Wojsławice znajdują się na
granicy  trzech  odmiennych  kultur  i  religii:  katolickiej,  prawosławnej
i żydowskiej. Organizatorzy stawiają sobie za cel przypomnienie i pielęgnowanie tradycji
i historii tego miasteczka oraz ogólnopolską promocję Gminy. W 2019 roku była 11 edycja,

-  Turniej  gmin  "Między  Nami  Sąsiadami”  -  pierwsze  spotkanie  przedstawicieli
poszczególnych gmin odbyło się 1998 r. Wydarzenie ma na celu promowanie zdrowego
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stylu życia oraz zasobu kulturalnego, turystycznego poszczególnych regionów. W 2019
roku  odbyła  się  22  edycja  turnieju,  a  Gmina  Wojsławice  zajęła
I miejsca w ogólnej kwalifikacji;

4. Sponsoring nagród i pucharów w turniejach sportowych 

Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Gminy Wojsławice, Turniej Sołectw Gminy Wojsławice,
Turniej  Szachowy o Puchar  Wójta  Gminy,  Zawody Strzeleckie  o Puchar  Wójta  Gminy,
Festyn  Rodzinny  w  Rozięcinie,  Niepodległościowe  Zawody  Strzeleckie,  puchar
dla najlepszego sportowca oraz konkursy organizowane przez jednostki podległe.

5. Wydawnictwa, publikacje, gadżety promocyjne:

- „Wojsławiak” – gazeta wydawana przez Urząd Gminy w Wojsławicach. Pierwszy numer
ukazał  się  na  początku  lutego  2015  r.  Gazeta  jest  bezpłatna,  wydawana
co dwa miesiące  i dostarczana do każdego gospodarstwa domowego na terenie gminy.
Opisywane  są  w  niej  najważniejsze  wydarzenia  z  życia  gminy.  W  2019  r.  wydano  4
numery,

-  foldery  i  broszury  promujące  walory  turystyczne  gminy:  „Wojsławice  -  Szlak  Kultur
i Tradycji”,

- artykuły promocyjne w prasie lokalnej: Super Tydzień Chełmski i Nowy Tydzień Chełmski,

-  zakup  gadżetów  promocyjnych  oraz  dystrybucja  ich  w  trakcie  imprez
przy stanowiskach promujących gminę: pendrivy, breloki, smycze, puzzle, linijki, przypinki
z herbem, magnesy, znaczniki indeksujące;

7.  Wyjazd  studyjny  do  Chutoru  Gorajec  i  w  okolice  południowego  Roztocza  (Radruż,
Horyniec  –  Zdrój,  Cieszanów).  Celem  wyjazdu  była  wymiana  doświadczeń
z zakresu rozwoju i promocji turystyki na obszarach wiejskich. Zwieńczeniem wyjazdu były
warsztaty zielarskie oraz wspólne koncertowanie z kapelą Nad Brusienką;

8. Udział  w organizowany przez Radio Lublin  cyklu  reportaży pt.  „Druga połowa dnia”
poświęconych kwestiom promocji regionu w kontekście: gdzie warto pójść, czy co warto
zobaczyć.  Audycja  odbyła  się  w  dniu  18.07.2019  r.  w  godzinach  między
12.00 – 15.00 przed Ratuszem.  Na miejscu były przeprowadzone rozmowy z ekspertami
w dziedzinach kultury, sztuki i nauki;

9. Udział mieszkańców gminy – indywidualnie i zespołowo w różnego rodzaju konkursach,
prezentacjach i innych wydarzeniach na terenie województwa, kraju i za granicą;

10.  Zwycięstwo Wójta  Gminy Wojsławice w plebiscytach promujących idee samorządu
terytorialnego: Samorządowiec 2018 Roku, Osobowość 2019 Roku w kategorii polityka,
samorządność i społeczność lokalna.
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6.3. Współpraca z gminą partnerską

W 2019 roku Gmina Wojsławice uchwałą Nr VI/33/2019 z dnia 4 marca 2019 roku
podjęła  współpracę  z  Pawłowską  Gromadą  na  Ukrainie.  Uroczystego  podpisania
porozumienia o współpracy dokonał Pan Henryk Gołębiowski – Wójt Gminy Wojsławice
i  Pan Andrzej  Sapożnik  –  Wójt  Gminy Pawliwka.  W ramach zawartego porozumienia,
Gminy  będą  współpracować  w  dziedzinie  samorządu  terytorialnego,  kultury   i  sztuki,
rozwoju lokalnej i transgranicznej turystyki, agroturystyki i sportu, ekologii, bezpieczeństwa
mieszkańców  obszarów  przygranicznych,  wspierania  inicjatyw  społeczności  lokalnych,
w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz przemysłu, rolnictwa i handlu. Będzie
to  działanie  w  ramach  Związku  Transgranicznego  Euroregion  Bug.  W  delegacji
uczestniczyła  również  zastępca  Wójta  Gminy  Pawliwka,  Dyrektor  Biura  Samorządu
Euroregion  Bug,  Dyrektor  Biura  Samorządu  Euroregion  Bug  na  Ukrainie,  główny
specjalista humanitarny i Sekretarz Rady Gminy Pawliwka. 

Uroczyste podpisanie porozumienia nastąpiło w dniu 28 maja 2019 r. 
W ramach wzajemnej współpracy drużyna strażaków ochotników z Pawliwki w dniu

19  maja  2019  r.  wzięła  udział  w  gminnych  Zawodach  Strażackich  w  Wojsławicach.
Natomiast  w dniu  13  i  14  lipca  2019 r.  delegacja  z  Gminy Pawliwka  wraz ze  swoimi
zespołami  ludowymi  uczestniczyła  w  otwarciu  Ośrodka  Trzech  Kultury  w  Majdanie
Ostrowskim  oraz  w  Spotkaniach  Trzech  Kultur  w  Wojsławicach.   
W  ramach  rewizyty  przedstawiciele  Gminy  Wojsławice  wzięli  udział
w obchodach trzeciej rocznicy powstania ukraińskiej Gminy Pawliwka w dniu 3 sierpnia
2019  r.  Dodatkowo  zespoły  artystyczne  z  Gminy  Wojsławice:  Mada-Bis  i  Czerwona
Jarzębina  z  Rozięcina  uświetniły  uroczystość  swoimi  występami.  Gmina  powstała
z  połączenia  17  obwodów  wiejskich,  a  cała  uroczystość  odbywała  się  na  terenie
sanatorium „Szachtar”, które powstało w latach 70-tych ubiegłego stulecia, ze względu na
niezwykłą  ilość  i  jakość  miękkiej  wody  na  terenie  Pawliwki.  Oprócz  działalności
uzdrowiskowej, wodę zaczęto wykorzystywać również w przemyśle spożywczym.

Ponadto  w  dniu  25  sierpnia  2019  r.  goście  z  zaprzyjaźnionej  gminy z  Ukrainy
uczestniczyli w Dożynkach Gminnych.

Ponadto,  zgodnie  z  warunkami,  współpracy  transgranicznej  gmin  partnerskich
w dniu 5 grudnia 2019 r.  w Pawliwce miało miejsce spotkanie robocze przedstawicieli
władz obu gmin dotyczące przygotowania wniosku o dofinansowanie wspólnych działań
kulturalnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina
na lata 2014 – 2020 w obszarach związanych z dziedzictwem kulturowym, historycznym
i przyrodniczym, obejmujących: 
1.  budowanie nowych kontaktów i relacji z mieszkańcami terenów przygranicznych,
2.  wymiana doświadczeń i inicjatyw społecznych,

3.  wspólne tradycje obszarów przygranicznych,

4.  wspólne przedsięwzięcia turystyczne i kulturalne,

5.  ukazanie różnorodności kulturowej i mniejszości kulturowych oraz rozwój społeczności
lokalnych,

6.  wspólne  zorganizowanie  nowych  wydarzeń  związanych  z  kulturą,  sztuką,  sportem,
edukacją, promocją historii i dziedzictwa przyrodniczego oraz wszelkiego rodzaju podobne
wydarzenia wspierające współpracę transgraniczną.
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7. Pomoc społeczna i ocena stanu zdrowia mieszkańców gminy

7.1  Realizacja  zadań  przez  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  
w Wojsławicach

Zmiany, zwane polską transformacją, spowodowały podział społeczeństwa na dwie
podstawowe grupy: biednych i bogatych, ze znaczącą przewagą tych pierwszych. Nasila
się więc zjawisko wykluczenia społecznego, które polega na tym, że „całe grupy ludzi
staja  się  nikomu  niepotrzebne  nie  stanowiąc  nawet  rezerwowej  armii  pracy”
(M.  Ziółkowski,  „Polska,  a  świat”  op.  cit.  Łódź  2001,  str.  362  ).  Znawcy  tematyki
podkreślają,   że  w Polsce  utrzymuje  się  społeczeństwo  „dwupoziomowe”.  Znamionuje
je podział na dwie podstawowe kategorie, tj. ludzi, którzy utrzymują się z pracy i ludzi,
których egzystencja oparta jest w sposób trwały na pomocy społecznej. W związku z tym
obserwujemy  na  szeroką  skalę  poczucie  niepewności  jutra  i  osłabienie  przejawów
solidarności  grupowej,  czego  charakterystyczną  cecha  jest  załamanie  się  zaufania
do osób, grup i instytucji działających na scenie politycznej. Polacy oczekują od państwa,
że  będzie  łagodzić  dotkliwe,  społeczne  skutki  transformacji,  zwłaszcza  bezrobocie
i  ubóstwo.  Oczekiwania  te  łączą  się  z  postulatami  okoliczności  wzmocnienia  kontroli
państwa  nad  procesem  zachodzących  przemian  i  uznaniu  umowy  społecznej
za  instytucjonalną  formę  partycypacji  społeczeństwa  w  tworzeniu  programów  pomocy
i realizacji reformy systemowej.

Niesienie pomocy drugiemu człowiekowi ma długą historię, bowiem postrzeganie
drugiego  człowieka  z  jego  wadami  i  zaletami  jest  miarą  człowieczeństwa.  Przemiany
społeczno - gospodarcze, które od kilkunastu lat przetaczają się przez nasz kraj  niosą
wiele negatywnych konsekwencji dla znacznej części Polaków, w tym i dla mieszkańców
Gminy  Wojsławice.  Coraz  większa  ich  liczba  nie  potrafi  odnaleźć  się  w  nowej
rzeczywistości  i  samodzielnie  poradzić  sobie  z  codziennymi  trudnościami  oraz
zaspokajaniem potrzeb.

Główny ciężar eliminowania tych niedoborów i niedostatków spoczywa na gminie,
która w ramach zadań własnych realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej. Pomoc
społeczna  jest  jedną  z  instytucji  polityki  społecznej  państwa,  zasadniczym elementem
zabezpieczenia  społecznego,  która  spoczywa  również  na  administracji  samorządowej,
bowiem to na poziomie społeczności lokalnej możliwe jest pełniejsze rozpoznanie potrzeb
i dobór skutecznych metod i form pomocy.

Zadaniem  pomocy  społecznej  jest  zapobieganie  trudnym  sytuacjom  życiowym,
poprzez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia się osób i rodzin oraz
ich  integracja  ze  środowiskiem.  Osoby  i  rodziny  korzystające  z  pomocy  winne
są  współpracować  z  pracownikami  socjalnymi  w  rozwiązywaniu  trudnych  sytuacji
życiowych.

W celu  realizacji  zadań  z  zakresu  pomocy społecznej,  w  myśl  art.  110  ustawy
o pomocy społecznej, w gminie został utworzony Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
jako organizacyjnie wyodrębniona jednostka budżetowa, która działa na podstawie statutu
oraz  regulaminu  organizacyjnego.  Działalność  Ośrodka  finansowana  jest  z  budżetu
wojewody i budżetu gminy.
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Z mocy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.
1507 z późn. zm.) Ośrodek wykonuje zadania własne gminy i zadania zlecone gminie.

Oprócz tego Ośrodek realizuje w szczególności sprawy z zakresu:
1.     świadczeń  rodzinnych,  wynikające  z  ustawy  z  dnia  28  listopada  2003  r.
o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 111);
2.     funduszu  alimentacyjnego,  wynikające  z  ustawy  z  dnia  7  września  2007  r.
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 670 );
3.     profilaktyki,  rozwiązywania  problemów  alkoholowych,  przeciwdziałania
alkoholizmowi  i  narkomanii,  wynikające  z  ustawy  z  dnia  26  października  1982  r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r., poz.
310);
4.     profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii, wynikające z ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852);
5.     przemocy  w  rodzinie,  wynikające  z  ustawy  z  dnia  29  lipca  2005  r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218 z późn.zm.);
6.     wspierania  rodziny  i  systemu  pieczy  zastępczej,  wynikające  z  ustawy  z  dnia
9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1111 z późn. zm.);
7.     wsparcia  dla  rodzin  z  dziećmi,  wynikające z  ustawy z  dnia  5  grudnia  2014 r.
o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn. zm.)
8.     pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – Rodzina 500 +, wynikające z ustawy
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 924)

Zadania  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  są  realizowane  zgodnie  z  założeniami
„Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wojsławice na lata
2016 – 2022”  przyjętej  do realizacji  Uchwałą Nr  XIX/94/2016 Rady Gminy Wojsławice
z  dnia  14  listopada  2016  r.  w  sprawie  uchwalenia  gminnej  strategii  integracji
i rozwiązywania problemów społecznych Gminy Wojsławice na lata 2016 – 2022.

KADRA OŚRODKA

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Wojsławicach w 2019 r.  pracowało
9  osób  w  łącznym  wymiarze  zatrudnienia  9  etatów,  w  tym 1  osoba  w  ramach  stażu
i 1 osoba w ramach robót publicznych. Kadra przedstawiała się następująco:

 kierownik – praca w wymiarze 1 etatu, 
 pracownicy socjalni wykonujący pracę w terenie – praca w wymiarze 3 etatów, 
 referent ds. świadczeń rodzinnych – praca w wymiarze 1 etatu, 
 referent ds. świadczeń wychowawczych – praca w wymiarze 1 etatu,
 referent - 1 etat w ramach prac interwencyjnych, 
 opiekunka domowa – praca w wymiarze 1 etatu, 
 stażyści – 1 etat.

W GOPS pracuje  wyspecjalizowana kadra,  która  systematycznie  podnosi  swoje
kwalifikacje zawodowe.

Specyfika  problemów  występujących  w  lokalnym  środowisku  wymaga
od pracowników ciągłego doskonalenia. W roku 2019 pracownicy Ośrodka uczestniczyli
w kilkunastu szkoleniach płatnych i bezpłatnych, organizowanych w Lublinie i Chełmie.
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ZADANIA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej można podzielić na: 
1) zadania realizowane w ramach ustawy o pomocy społecznej; 
2) zadania realizowane w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych;
3) zadania  realizowane  w  ramach  ustawy  o  ustaleniu  i  wypłacie  zasiłków
dla opiekunów;
4) zadania realizowane w ramach ustawy o funduszu alimentacyjnym;
5) zadania realizowane w ramach ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
6) zadania realizowane w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej;
7) zadania  realizowane w ramach ustawy o  pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci – Rodzina 500 +,
8) zadania realizowane w ramach ustawy o świadczeniu „Dobry start”,
9) zadania realizowane w ramach ustawy o systemie oświaty, tj. pomoc materialna
o charakterze socjalnym.

Zadania realizowane w ramach ustawy o pomocy społecznej 

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U.
z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym
należy:

1) opracowanie  i  realizacja  gminnej  strategii  rozwiązywania  problemów
społecznych  ze  szczególnym  uwzględnieniem  programów  pomocy  społecznej,
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest
integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka; 
2) sporządzanie, zgodnie z art. 16a, oceny w zakresie pomocy społecznej;
3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom
tego pozbawionym;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych
w wyniku zdarzenia losowego; 
7) przyznawanie  i  wypłacanie  zasiłków  celowych  na  pokrycie  wydatków
na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym
dochodu  i  możliwości  uzyskania  świadczeń  na  podstawie  przepisów
o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; 
8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
9) opłacanie  składek  na  ubezpieczenia  emerytalne  i  rentowe  za  osobę,  która
zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej,
osobistej  opieki  nad  długotrwale  lub  ciężko  chorym  członkiem  rodziny  oraz
wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
10) praca socjalna; 
11) organizowanie  i  świadczenie  usług  opiekuńczych,  w  tym  specjalistycznych,
w  miejscu  zamieszkania,  z  wyłączeniem  specjalistycznych  usług  opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 
12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych; 
13) dożywianie dzieci;
14) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
15) kierowanie do domu pomocy społecznej  i  ponoszenie odpłatności  za pobyt
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mieszkańca gminy w tym domu; 
16) pomoc  osobom  mającym  trudności  w  przystosowaniu  się  do  życia
po zwolnieniu z zakładu karnego;
17) sporządzanie  sprawozdawczości  oraz  przekazywanie  jej  właściwemu
wojewodzie,  również  w  formie  dokumentu  elektronicznego,  z  zastosowaniem
systemu teleinformatycznego; 
18) utworzenie i  utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej,  w tym zapewnienie
środków na wynagrodzenia pracowników; 
19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
20) opłacanie  składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  określonych  w  przepisach
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Do zadań własnych gminy należy:

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych; 
2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie
zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze; 
3) prowadzenie i  zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i  ośrodkach
wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki; 
4) podejmowanie  innych  zadań  z  zakresu  pomocy  społecznej  wynikających
z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy
oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach
poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:

1) organizowanie i  świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych
z klęską żywiołową lub ekologiczną; 
3) prowadzenie i  rozwój  infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla
osób z zaburzeniami psychicznymi;
4) realizacja  zadań  wynikających  z  rządowych  programów  pomocy  społecznej,
mających na celu ochronę poziomu życia osób,  rodzin i  grup społecznych oraz
rozwój specjalistycznego wsparcia; 
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia,
posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a; 
6) przyznawanie i  wpłacanie zasiłków celowych,  a także udzielanie schronienia,
posiłku  i  niezbędnego  ubrania  cudzoziemcom,  którzy  uzyskali  zgodę  na  pobyt
tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Przyznawanie świadczeń w ramach zadań własnych: 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z zastrzeżeniem art. 40, 41,
53a, 78 i 91, przysługuje: 

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwo: 701,00 zł,
2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty: 529,00 zł,
3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę
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w  rodzinie  –  przy  jednoczesnym  wystąpieniu  co  najmniej  jednego  z  powodów
wymienionych  w  art.  7  pkt  2-15  (sieroctwa,  bezdomności,  bezrobocia,
niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby
ochrony  ofiar  handlu  ludźmi,  potrzeby  ochrony  macierzyństwa  lub  wielodzietności,
bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych oraz prowadzenia gospodarstwa
domowego,  zwłaszcza  w  rodzinach  niepełnych  lub  wielodzietnych,  trudności
w  integracji  cudzoziemców,  którzy  uzyskali  w  Rzeczypospolitej  Polskiej  status
uchodźcy  lub  ochronę  uzupełniającą,  trudności  w  przystosowaniu  do  życia
po  zwolnieniu  z  zakładu  karnego,  alkoholizmu  i  narkomanii,  zdarzenia  losowego
i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej).

Zasiłki  celowe –  pomoc ta  była  świadczona  przede  wszystkim na  zakup  leków oraz
pokrycie kosztów leczenia, żywności i opału. Z pomocy korzystały osoby i rodziny, których
dochód  nie  przekracza:  529,00  i  701,00  dla  osoby samotnej,  kryterium dochodowego
ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

Z pomocy w formie zasiłków celowych w 2019 roku skorzystało: 
- zasiłki celowe – 3 rodziny na kwotę: 760,00 zł

Specjalne  zasiłki  celowe –  pomoc ta  świadczona  jest  w  szczególnie  uzasadnionych
sytuacjach.  Udzielana  zgodnie  z  art.  41  pkt  1  ustawy  o  pomocy  społecznej  cyt.:
„W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  osobie  albo  rodzinie  o  dochodach
przekraczających  kryterium dochodowe  może  być  przyznany  specjalny  zasiłek  celowy
w wysokości  nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie
gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi”. 

Pomocy w formie specjalnego zasiłku celowego udzielono w 2019 r. 1 rodzinie na kwotę
200,00 zł.

Zasiłki  okresowe –  pomoc  świadczona  była  osobom  i  rodzinom  na  zaspokojenie
niezbędnych potrzeb. Ten rodzaj pomocy udzielano na podstawie art.  38 ust. 1 ustawy
z o pomocy społecznej cyt.: „Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu
na  długotrwałą  chorobę,  niepełnosprawność,  bezrobocie,  możliwość  utrzymania  lub
nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego’: 

1) osobie  samotnie  gospodarującej,  której  dochód  jest  niższy  od  kryterium
dochodowego osoby samotnie gospodarującej; 
2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.”

W 2019 roku minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosiła: 
−  w  przypadku  osoby  samotnie  gospodarującej  50%  różnicy  między  kryterium
dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby; 
− w przypadku rodziny 50% różnicy między kryterium dochodowym rodzin, a dochodem
rodziny. 
Z  pomocy  w  formie  zasiłków  okresowych  skorzystało  –  51  rodzin  na  łączną  kwotę:
141.422,00 zł, wypłacono 419 świadczeń, z tego:

– z powodu bezrobocia - 48 rodzin na kwotę: 137.704,00 zł;
– z powodu długotrwałej choroby - 2 rodziny na kwot: 2.569,00 zł;

     -     z powodu niepełnosprawności - 1 rodzina na kwotę 1.149,00 zł;
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Zasiłki  stałe  –  pomoc  ta  przysługuje  pełnoletniej  osobie  samotnie  gospodarującej,
niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód
jest  niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej  lub pełnoletniej
osobie  pozostającej  w  rodzinie,  niezdolnej  do  pracy  z  powodu  wieku  lub  całkowicie
niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe
od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 

Z pomocy w formie zasiłków stałych skorzystało  w 2019 r.  32 osoby na łączną
kwotę: 179.313,00 zł, wypłacono 330 świadczeń. 

Ponadto  w ramach zadań własnych udzielone były  świadczenia  w formie  usług
opiekuńczych, z których skorzystało 8 osób. Pomocy w tej  formie udzielano przez 990
godzin.

W  ramach  zadań  własnych  gminy  o  charakterze  obowiązkowym  w  2019  r.
ponoszono  odpłatność  za  pobyt  w  domach  pomocy  społecznej  dla  8  mieszkańców
z terenu gminy na łączną kwotę: 250.618,00 zł. 

W GOPS, oprócz realizowanych form pomocy materialnej w ramach ustawy z dnia
12  marca  2004  r.  o  pomocy  społecznej  realizowane  były  również  formy  pomocy
niematerialnej w formie pracy socjalnej. 

Pomoc w formie pracy socjalnej – to między innymi poradnictwo w trudnych sprawach
życiowych udzielane najczęściej  podczas przeprowadzania wywiadów środowiskowych.
Tą  formą  pomocy  objęte  były  wszystkie  osoby  i  rodziny  zgłaszające  się  do  Ośrodka
Pomocy Społecznej. 
Poradnictwo socjalne –  obejmowało  rozmowy  z  profesjonalistami  np.  psychologiem,
pedagogiem, radcą prawnym. Najczęściej z poradnictwa tego korzystały osoby kierowane
przez pracowników socjalnych do podjęcia działań w swojej sprawie. 
Pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, tj. napisanie podania, pozwu do sądu, itp.

Z pomocy w ramach ustawy o pomocy społecznej w GOPS Wojsławice skorzystało
w 2019 r. ogółem 116  rodzin (287 osób w tych rodzinach). 

Najczęściej  występującym  powodem  korzystania  z  pomocy  było  ubóstwo. Ten
problem, jako dominujący zgłosiły  82 rodziny.  Problem ubóstwa jest zawsze związany
nierozerwalnie z bezrobociem. Do działań, jakie GOPS podejmuje w zakresie łagodzenia
skutków bezrobocia, należy dołączyć działania związane z dożywianiem najbiedniejszych
mieszkańców gminy w ramach wspomnianego programu wieloletniego „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”. 

Kolejnym  powodem  korzystania  z  pomocy  było  bezrobocie,  ten  problem,  jako
dominujący zgłosiło 58 rodzin.

Brak miejsc pracy powoduje, że często jedynym źródłem dochodu tych osób, czy
rodzin  są  świadczenia  rodzinne  oraz  zasiłki  otrzymywane  z  GOPS.  Długotrwałe
pozostawanie bez pracy, powoduje uzależnienie rodzin od pomocy Ośrodka, to z kolei
rodzi bierność i minimalizuje potrzeby. W 2019 roku zjawisko to obserwuje się częściej
u osób starszych, chorych lub postrzeganych przez środowisko, jako niezaradne, często
są  to  osoby  opóźnione  intelektualnie,  którym  trudno  odnaleźć  się  w  obecnej
rzeczywistości.  Obok tych osób spotykane są coraz częściej  osoby młode wykazujące
coraz większą aktywność w poszukiwaniu pracy w tym za granicą. 

Wiele młodych wyjeżdża do pracy regularnie. Praca za granicą staje się dla nich
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sposobem  na  bezrobocie.  Najczęściej  jest  to  praca  nielegalna,  toteż  trudno
niejednokrotnie  stwierdzić  wysokość  uzyskiwanych  dochodów  przez  te  osoby,  a  tym
samym właściwie ocenić ich sytuację materialną. 

Problemem,  dość  dużym,  jest  alkoholizm –  w  2019  r.  występował  on,  jako
dominujący w 7 rodzinach i dotknął 11 osób. W stosunku do tych osób podejmowane są
różnego  rodzaju  działania,  przede  wszystkim  rodzina  taka  objęta  jest  pracą  socjalną
i poradnictwem.

Problem  alkoholizmu  pracownicy  GOPS  próbują  rozwiązać  przy  współpracy
z  Policją,  Gminną  Komisją  do  Spraw  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych.  Jest
to zadanie trudne, gdyż od lat obserwuje się, że rodziny, w których występuje alkoholizm
zgłaszają  się  zbyt  późno,  kiedy choroba alkoholowa jest  w stadium zaawansowanym.
Występujące przypadki częstego picia alkoholu są bagatelizowane, rodziny nie chcą o tym
mówić, twierdząc, że same sobie z tym poradzą. 

Podejmowane działania Ośrodka w zakresie rozwiązywania problemu alkoholizmu
to  realizacja  założeń  „Niebieskiej  Karty”.  Są  one  skuteczne,  jeśli  ofiary  chcą
współpracować  i  nie  boją  się  radykalnych  rozwiązań.  W  innych  przypadkach,  są
to działania łagodzące problem. Dużą barierą są istniejące przepisy prawa, które skazują
ofiarę na pobyt ze sprawcą, w czasie, kiedy prowadzone jest postępowanie. Sądy prawie
wcale  nie  stosują  możliwości  zakazu  zbliżania  się  sprawcy  do  ofiary.  Brak  Ośrodków
Interwencji  Kryzysowej,  gdzie  mogłyby  schronić  się  ofiary  alkoholizmu  i  przemocy
powoduje często rezygnację z długotrwałego postępowania sądowego (rozwód, separacja,
podział majątku).

Kolejnym problemem, była w 2019 r. długotrwała i ciężka choroba. Ten problem,
jako dominujący zgłaszany był przez 20 rodzin. 

Pracownicy  socjalni  często  obserwują,  że  osoby  bezrobotne  i  ubogie  nie  mają
funduszy na leczenie, zgłaszają się często do lekarza, kiedy choroba przechodzi w stan
przewlekły,  wówczas  leczenie  jest  bardziej  kosztowne  i  długotrwałe.  Brak  funduszy
uniemożliwia systematyczne przyjmowanie leków.  Często jest  to  dramat rodzin i  osób,
które stoją przed wyborem, na co wydać skromne fundusze: leki?, żywność? 

Kolejnymi  problemami  dominującymi  w  rodzinie,  podanymi  według  wielkości  ich
występowania były: 
− niepełnosprawność – problem, jako dominujący zgłosiło 48 rodzin, 
− wielodzietność – problem, jako dominujący zgłosiło 11 rodzin,
- przemocy w rodzinie - problem, jako dominujący zgłosiły 2 rodziny.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny

Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw
członkowi rodziny, powodujące cierpienie i szkody. W relacji jedna ze stron ma przewagę
nad drugą. Ofiara jest zazwyczaj słabsza, a sprawca silniejszy. Zgodnie z art.  207 § 1
kodeksu karnego, przemoc w rodzinie jest przestępstwem.

Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia
i  zdrowia  oraz  poszanowania  godności  osobistej,  a  władze publiczne mają  obowiązek
zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności.

W celu przeciwdziałania przemocy domowej oraz pomocy osobom tej  przemocy
doznającym powstał Gminny Zespół Interdyscyplinarny, który stanowi element lokalnego
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą
na  systemowej  współpracy  instytucji,  podmiotów  i  służb  oraz  wielopłaszczyznowym
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podejściu do problemu przemocy. 

Głównym działaniem ZI jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz
specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

2)  podejmowanie  działań  w  środowisku  zagrożonym  przemocą  w  rodzinie,  mających
na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

4)  rozpowszechnianie  informacji  o  instytucjach,  osobach  i  możliwościach  udzielenia
pomocy w środowisku lokalnym;

5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Gminny  Zespół  Interdyscyplinarny  działa  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  lipca
2005  r.  o  przeciwdziałaniu  przemocy  w  rodzinie  oraz  porozumień  zawartych  między
Wójtem  Gminy  Wojsławice,  a  podmiotami,  których  przedstawiciele  wchodzą  w  skład
Zespołu.  Członkowie  Zespołu  wykonują  powierzone  zadania  w  ramach  obowiązków
zawodowych  i  służbowych,  a  porozumienie  jest  jednocześnie  formą  zobowiązania
do zapewnienia  możliwości, udziału w posiedzeniach i pracach zespołu wytypowanych
do tego przedstawicieli poszczególnych instytucji.

Gminny  Zespół  Interdyscyplinarny  skupia  specjalistów  z  zakresu:  pomocy
społecznej,  policji,  służby  zdrowia,  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych,  oświaty i  przedstawiciela  sądu rodzinnego,  którzy łącząc swoją  wiedzę,
umiejętności oraz możliwości wynikające z pełnionych funkcji starają się pomagać osobom
krzywdzonym oraz przeciwdziałać zjawisku przemocy na terenie Gminy Wojsławice.

Podejmując  współpracę  i  skoordynowane  działania  Członkowie  Zespołu
Interdyscyplinarnego są w stanie skuteczniej  pomagać osobom i rodzinom doznającym
przemocy domowej

W dniu 18 października 2011 r.  weszło wżycie rozporządzenie Rady Ministrów  
z dnia 13 września 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1245), w sprawie procedury
„Niebieskiej  Karty”  oraz  wzoru  formularzy  „Niebieska  Karta”.  Niebieska  Karta”  jest
dokumentem służbowym wypełnianym przez funkcjonariusza policji, pracownika ośrodka
pomocy  społecznej,  pracownika  służby  zdrowia  czy  też  np.  pedagoga  szkolnego
w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie. "Niebieska Karta" służy dokumentowaniu
faktów związanych z przemocą w rodzinie oraz ocenie zagrożenia dalszą przemocą. Jest
także dowodem w sprawach sądowych.

Do  Przewodniczącego  Gminnego  Zespołu  Interdyscyplinarnego  w  Wojsławicach
w 2019 roku wpłynęło 14 formularzy „Niebieskich Kart” - wszystkie zostały założone przez
funkcjonariuszy Policji po interwencjach domowych. Wobec powyższego Gminny Zespół
Interdyscyplinarny  w  2019  r.  odbył  14  posiedzeń,  w  których  uczestniczyli  członkowie
Zespołu Interdyscyplinarnego; były też wzywane osoby doznające aktów przemocy oraz
sprawcy  przemocy  domowej  ale  sprawcy  przemocy  domowej  rzadko  stawiają  się
na wezwania GZI.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w 2019 r. podjął następujące działania:

- wszystkie rodziny, w których ujawniono stosowanie przemocy zostały objęte nadzorem
dzielnicowego z KP w Żmudzi oraz bardziej intensywną pracą socjalną,
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- dzieci z rodzin, w których występuje zjawisko przemocy domowej realizujące obowiązek
szkolny  w  SP  w  Wojsławicach  korzystały  z  dodatkowych  zajęć  dydaktyczno  –
wyrównawczych,  natomiast  rodzice  z  dodatkowych  porad  i  konsultacji,
- rodziny, w których występuje problem przemocy domowej były na bieżąco informowane o
możliwości  i  formach  korzystania  z  pomocy  finansowej  świadczonej  przez  tutejszy
Ośrodek,
-  po  analizie  sytuacji  rodziny,   przeważnie  na wniosek dzielnicowego z  KP w Żmudzi
podjęto  decyzję  o  zakończeniu  procedury  „Niebieskiej  Karty”,  w  związku  z  ustaniem
przemocy w rodzinie i uzasadnionym przypuszczeniu o zaprzestaniu dalszego stosowania
przemocy  oraz  po  częściowej  realizacji  indywidualnego  planu  pomocy,
-  każde  spotkanie  GZI  zostało  udokumentowane  protokołem  wraz  z  dołączoną  listą
obecności,
-  wobec  pozostałych  rodzin  procedura  NK  jest  realizowana  nadal.

Obsługę  techniczno  –  organizacyjną  Gminnego  Zespołu  Interdyscyplinarnego
zapewnia  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Wojsławicach.  Spotkania  Gminnego
Zespołu Interdyscyplinarnego organizowane były  w zależności  od zgłaszanych potrzeb
i  wynikały  z  konieczności  rozwiązania  konkretnych  problemów  w  indywidualnych
przypadkach.

Z obserwacji przebiegu spotkań Zespołu wynika, że interdyscyplinarność ma wiele
zalet: szybki i pełny przepływ informacji między służbami społecznymi, możliwość podjęcia
działań zaplanowanych i  skoordynowanych,  nie powielających się i  wykluczających się
wzajemnie.  Brak  reakcji  na  przemoc  to  odpowiedzialność  za  cierpienie  drugiego
człowieka.

Aby  bardziej  podnieść  skuteczność  działań  Gminnego  Zespołu
Interdyscyplinarnego konieczny jest dostęp do placówek, gdzie ofiary przemocy domowej
mogłyby skorzystać z fachowego wsparcia terapeuty lub psychologa. Istotne też jest, aby
placówki  tego  typu  znajdowały  się  na  terenie  gminy,  gdyż  dojazd  np.  do  Chełma
z miejscowości znacznie oddalonych od Wojsławic jest kłopotliwy, a ponadto wiąże się
ze znacznym kosztem.

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Cele programu:
-  zapewnić  pomoc w  zakresie  dożywiania  (w formie  posiłku,  świadczenia  pieniężnego
na  zakup  posiłku  lub  żywności  albo  świadczenia  rzeczowego  w  postaci  produktów
żywnościowych); 
- poprawić poziom życia osób i rodzin o niskich dochodach; 
- ograniczyć niedożywienie poprzez upowszechnianie zdrowego stylu żywienia; 
-  wdrożyć  działania  zmierzające  do  rozwoju  i  wykorzystywania  bazy  żywieniowej
lub  zwiększenia  jej  dostępności,  w  tym  tworzenia  lub  doposażenia  punktów
przygotowywania lub wydawania posiłków oraz dowozu posiłków.

Grupa docelowa: 
- dzieci do siódmego roku życia; 
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej; 
- osoby i rodziny znajdujące się w trudnych sytuacjach, w szczególności osoby samotne,
w podeszłym wieku, chore lub niepełnosprawne. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojsławice realizował w 2019 r.  program
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dożywiania w  Zespole  Szkół  Publicznych  w  Wojsławicach.  Ponadto  w  ubiegłym  roku
pomoc w formie dożywiania otrzymywali  uczniowie  ze szkół  ponadgimnazjalnych,  była
to pomoc w postaci jednego gorącego posiłku. Dożywianie realizowane było w 11 szkołach
z poza terenu gminy.

Pomoc w formie świadczenia pieniężnego w postaci  zasiłku celowego na zakup
żywności jest przyznawana w przypadku braku możliwości zapewnienia posiłku. 

W  ramach  programu  „Pomoc  państwa  w  zakresie  dożywiania”  z  pomocy
skorzystało  82  osoby w formie  obiadów,  udzielono 9.320 świadczeń na łączną kwotę:
26.137,00 zł.

Zadania realizowane w ramach innych ustaw 

Świadczenia rodzinne

Od dnia 1 maja 2004 r.  świadczenia rodzinne są zadaniem zleconym z zakresu
administracji rządowej, realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Prawo do świadczeń rodzinnych określone jest ustawą z 28 listopada 2003 roku
o oświadczeniach rodzinnych (t.j.  Dz. U. z 2020 r.,  poz. 111). Postępowanie w sprawie
przyznania świadczenia oraz dokumenty wymagane do ich przyznania - Rozporządzenie
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu
i  trybu  postępowania  w  sprawach  o  przyznanie  świadczeń  rodzinnych  oraz  zakresu
informacji,  jakie  mają  być  zawarte  we  wniosku,  zaświadczeniach  i  oświadczeniach
o  ustalenie  prawa  do  świadczeń  rodzinnych  (Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  1466),  natomiast
kryterium  dochodowe  oraz  wysokość  świadczeń  rodzinnych  zostały  zawarte
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu
rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek
rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości
zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018r. poz. 1497).

Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady
ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń.

Zgodnie art. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są:

1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;

2. Świadczenia  opiekuńcze:  zasiłek  pielęgnacyjny,  specjalny  zasiłek  opiekuńczy
oraz świadczenie pielęgnacyjne;

3. Zapomoga wypłacana przez gminy na podstawie art. 22a;

4. Świadczenia wypłacane przez gminy na podstawie art. 22b;

5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;

6. Świadczenie rodzicielskie;

7. Zasiłek dla opiekuna.

Ogólnie  w  2019  roku  wypłacono  świadczenia  rodzinne  i  opiekuńcze  wraz
z przysługującymi dodatkami na kwotę: 1.333.771,00 zł – łącznie: 6.458 świadczeń.

1. Zasiłki rodzinne wypłacono na kwotę: – 384.794,00 zł, łącznie 3. 243 świadczeń
dla 142 rodzin

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: 
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- rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, 

- opiekunowi faktycznemu dziecka,

- osobie uczącej się.

Zasiłek  rodzinny przysługuje do ukończenia  przez dziecko 18-go roku życia  lub
nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21-go roku życia albo 24-go roku
życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się, tj. osobie pełnoletniej uczącej się
w szkole lub szkole wyższej,  niepozostającej  na utrzymaniu rodziców w związku z ich
śmiercią  lub  w  związku  z  ustaleniem  wyrokiem  sądowym  lub  ugodą  sądową  prawa
do alimentów z ich strony, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24-go roku życia.

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują uprawnionym osobom,
jeżeli  przeciętny  dochód  na  osobę  w  rodzinie  albo  dochód  osoby  uczącej  się  nie
przekracza  kwoty:  674,00  zł netto,  natomiast  jeżeli  członkiem  rodziny  jest  dziecko
legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności,  zasiłek  rodzinny przysługuje,  jeżeli  przeciętny  miesięczny dochód
na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty: 764,00 zł netto. 

W  przypadku  uzyskania  dochodu  przez  członka  rodziny,  osobę  uczącą  się  lub
dziecko  pozostające  pod  opieką  opiekuna  prawnego  po  roku  kalendarzowym
poprzedzającym okres zasiłkowy - dochód ich ustala się na podstawie dochodu członka
rodziny,  dochodu  osoby  uczącej  się  lub  dochodu  dziecka  pozostającego  pod  opieką
opiekuna  prawnego,  powiększonego  o  kwotę  osiągniętego  dochodu  za  miesiąc
następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest
uzyskiwany  w  okresie,  na  który  ustalane  lub  weryfikowane  jest  prawo  do  świadczeń
rodzinnych.

Dodatki do zasiłku rodzinnego wypłacono na kwotę: 194.050,00 zł, łącznie 1.713
świadczeń.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu :

-  urodzenia  dziecka -  wypłacono je 12  rodzinom na łączną kwotę:  12.000,00 zł  -
dodatek ten przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, wypłaca
się  go  uprawnionym  osobom  do  ukończenia  przez  dziecko  1-og  roku  życia,  jest
świadczeniem  jednorazowym,  wypłacanym  w  wysokości:  1.000,00  zł.  Dodatek
przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10-go
tygodnia  ciąży  do  porodu.  Pozostawanie  pod  opieką  medyczną  potwierdza  się
zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną;

– opieki  nad  dzieckiem  w  okresie  korzystania  z  urlopu  wychowawczego  -
wypłacono 24 świadczenia na kwotę: 9.600,00 zł - dodatek przysługuje matce lub
ojcu,  opiekunowi  faktycznemu  dziecka  albo  opiekunowi  prawnemu  dziecka,  jeżeli
dziecko pozostaje  pod jego faktyczną opieką,  nie  dużej  jednak niż  przez okres 24
miesięcy kalendarzowych,  36 miesięcy kalendarzowych,  jeżeli  sprawuje opiekę nad
więcej  niż  jednym  dzieckiem  urodzonym  podczas  jednego  porodu,  72  miesięcy
kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem
o  niepełnosprawności  albo  o  znacznym  stopniu  niepełnosprawności  -  dodatek
przysługuje w wysokości: 400,00 zł miesięcznie;
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- samotnego wychowywania dziecka - wypłacono 211 świadczeń na łączną kwotę:
40.723,00 zł - dodatek przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko, matce lub
ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie
zostało  zasądzone  świadczenie  alimentacyjne  na  rzecz  dziecka  od  drugiego
z rodziców dziecka, ponieważ: drugi z rodziców dziecka nie żyje lub ojciec dziecka jest
nieznany  lub  powództwo  o  ustalenie  świadczenia  alimentacyjnego  od  drugiego
z rodziców zostało oddalone, dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli
oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją, dodatek przysługuje w wysokości: 193,00 zł
na dziecko nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci; w przypadku dziecka
legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o  80,00 zł  na dziecko, nie
więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci;

-  kształcenia  i  rehabilitacji  dziecka  niepełnosprawnego  -  wypłacono  na  kwotę:
20.310,00  zł,  łącznie  189  świadczeń  -  przysługuje  matce  albo  ojcu,  opiekunowi
faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się
na  pokrycie  zwiększonych  wydatków  związanych  z  rehabilitacją  lub  kształceniem
dziecka w wieku: do ukończenia 16-go roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem
o niepełnosprawności,  powyżej  16-go  roku życia  do ukończenia 24-go roku,  jeżeli
legitymuje  się  orzeczeniem  o  umiarkowanym  albo  znacznym  stopniu
niepełnosprawności,  dodatek  przysługuje  miesięcznie  w  wysokości:  90,00  zł
na  dziecko  w  wieku  do  ukończenia  5-go  roku  życia  oraz  w  wysokości:  110,00  zł
na dziecko w wieku powyżej 5-go roku życia do ukończenia 24-go roku życia; 

- rozpoczęcia roku szkolnego - wypłacono kwotę: 19.300,00 zł, tj. 193 świadczenia -
przysługuje  matce  lub  ojcu,  opiekunowi  faktycznemu  dziecka  albo  opiekunowi
prawnemu  dziecka,  a  także  osobie  uczącej  się  na  częściowe  pokrycie  wydatków
związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego, dodatek przysługuje
również  na  dziecko  rozpoczynające  roczne  przygotowanie  przedszkolne,  dodatek
przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem  roku szkolnego  albo rocznego
przygotowania przedszkolnego w wysokości: 100,00 zł na dziecko;

-  podjęcia  przez  dziecko  nauki  poza  miejscem  zamieszkania  -  wypłacono  493
świadczenia na łączną kwotę: 35.972,00 zł -  przysługuje matce albo ojcu dziecka,
opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się
w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły
ponadpodstawowej  lub  w  związku  z  dojazdem  z  miejsca  zamieszkania
do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, miesięczna wysokość dodatku
na  dziecko  zamieszkujące  w  miejscowości,  w  której  znajduje  się  szkoła,  wynosi  –
113,00 zł oraz na dziecko dojeżdżające z miejscowości zamieszkania do miejscowości,
w której znajduje się szkoła – 69,00 zł, dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku
w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego;

-  wychowywania  dziecka  w  rodzinie  wielodzietnej  -  wypłacono  591  świadczeń
na  kwotę:  56.145,00  zł  -  dodatek  ten  przysługuje  matce  lub  ojcu,  opiekunowi
faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka w wysokości miesięcznej – 95,00 zł
na trzecie i każde następne dziecko uprawnione do zasiłku  rodzinnego.

Świadczenia opiekuńcze 

W roku 2019 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojsławicach zostały
wypłacane świadczenia opiekuńcze w następującej formie finansowej:
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Zasiłek pielęgnacyjny na kwotę: 197.409,00 zł, co stanowi 1.043 świadczenia - zasiłek
pielęgnacyjny  przyznaje  się  w  celu  częściowego  pokrycia  wydatków  wynikających
z konieczności zapewnienia opieki i  pomocy innej osoby w związku z niezdolnością
do samodzielnej  egzystencji.  Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:  niepełnosprawnemu
dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16-go roku życia, jeżeli legitymuje
się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, osobie, która ukończyła 75
lat,  osobie  posiadającej  umiarkowany  stopień  niepełnosprawności  jeżeli
niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje
bez  względu  na  wysokość  dochodu  na  członka  rodziny  lub  osoby.  Kwota  zasiłku
pielęgnacyjnego do dnia 31.10.2019 r. wynosiła: 184,42 zł, a od 01.11.2019 r. 215,84
zł.

Świadczenie pielęgnacyjne zostało wypłacone na kwotę: 387.835,00 zł, co stanowi
245 świadczeń - świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej przysługuje:

 1.  matce albo ojcu,

 2.  opiekunowi faktycznemu dziecka, 

   3.  osobie  będącej  rodziną  zastępczą  spokrewnioną  w  rozumieniu  ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

 4.    innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy Kodeks rodzinny
i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym
stopniu  niepełnosprawności,  jeżeli  nie  podejmują  lub  rezygnują
z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad
osobą  legitymującą  się  orzeczeniem  o  znacznym  stopniu
niepełnosprawności  albo  orzeczeniem  o  niepełnosprawności  łącznie
z odpowiednimi wskazaniami.  Obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych
w  linii  prostej.  Świadczenie  pielęgnacyjne  w  2019r.  przysługiwało
w  wysokości:  1.583,00  zł  miesięcznie.  Przy  przyznawaniu  świadczenia
pielęgnacyjnego nie jest brany pod uwagę dochód.

Specjalny  zasiłek  opiekuńczy  -  wypłacono  na  kwotę:  41.789,00  zł  łącznie  69
świadczeń -   przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia
25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2086) ciąży
obowiązek alimentacyjny,  a także małżonkom, jeżeli  nie podejmują zatrudnienia lub
innej  pracy  zarobkowej  lub  rezygnują  z  zatrudnienia  lub  innej  pracy  zarobkowej  –
w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym
stopniu  niepełnosprawności  albo  orzeczeniem  o  niepełnosprawności  łącznie
ze wskazaniami: konieczności stałej  lub długotrwałej  opieki lub pomocy innej osoby
w  związku  ze  znacznie  ograniczoną  możliwością  samodzielnej  egzystencji  oraz
konieczności  stałego  współudziału  na  co  dzień  opiekuna  dziecka  w  procesie  jego
leczenia, rehabilitacji i edukacji. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny
dochód  rodziny  osoby  sprawującej  opiekę  oraz  rodziny  osoby  wymagającej  opieki
w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2, tj. 764,00
zł.  Specjalny  zasiłek  opiekuńczy  przysługiwał  w  wysokości:  620,00  zł  miesięcznie.
Zarejestrowanie  w Powiatowym Urzędzie  Pracy jako  osoba  poszukująca  pracy  lub
posiadanie  statusu  bezrobotnego  nie  ma  wpływu  na  uprawnienie  do  specjalnego
zasiłku opiekuńczego.
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Ponadto  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  poniósł  wydatki  w  związku
z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przez świadczeniobiorców
pobierających  świadczenie  pielęgnacyjne  -  w  2019  roku  opłacono  186  składek
na ubezpieczenie  emerytalno-rentowe na łączną kwotę:  69.290,00 zł  oraz  123 składki
na ubezpieczenie zdrowotne, w łącznej kwocie: 17.495,00 zł oraz od świadczeniobiorców
pobierających  specjalny  zasiłek  opiekuńczy  39  składek  na  ubezpieczenie  emerytalno-
rentowe  na  łączną  kwotę:  6.415,00  zł  oraz  62  składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne,
w łącznej kwocie: 3402,00 zł.

Jednorazowa  zapomoga  z  tytułu  urodzenia  się  dziecka  -  wypłacono  łącznie  22
świadczenia na kwotę: 22.000,00 zł.

Jednorazowa  zapomoga przysługuje  ojcu  lub  matce,  opiekunowi  prawnemu lub
opiekunowi faktycznemu dziecka niezależnie od wysokości dochodów. Z tytułu urodzenia
się  żywego  dziecka  przyznaje  się  jednorazową  zapomogę  w  wysokości:  1.000,00  zł
na  jedno  dziecko.  Wniosek  o  wypłatę  jednorazowej  zapomogi  składa  się  w  terminie
12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała
pod opieką medyczną nie później niż od 10-go tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie
pod  opieką  medyczną  potwierdza  się  zaświadczeniem  lekarskim  lub  zaświadczeniem
wystawionym przez położną.
Świadczenie rodzicielskie – wypłacono 123 świadczenia na kwotę: 105.894,00 zł.

Świadczenie  rodzicielskie  przysługuje  matce  albo  ojcu  dziecka;  opiekunowi
faktycznemu  dziecka,  a  w  przypadku  dziecka,  wobec  którego  podjęto  decyzję
o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10-go roku życia; rodzinie zastępczej;
osobie która przysposobiła dziecko. Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:
1)  52  tygodni  –  w  przypadku  urodzenia  jednego  dziecka  przy  jednym  porodzie,
przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
2)  65  tygodni  –  w  przypadku  urodzenia  dwojga  dzieci  przy  jednym  porodzie,
przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
3)  67  tygodni  –  w  przypadku  urodzenia  trojga  dzieci  przy  jednym  porodzie,
przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
4)  69  tygodni  –  w  przypadku  urodzenia  czworga  dzieci  przy  jednym  porodzie,
przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
5) 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości: 1.000,00 zł miesięcznie.

Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca urodzenia
lub przysposobienia dziecka, a w przypadku osób, o których mowa w art. 17c ust. 1 pkt 2
i 3, od miesiąca objęcia dziecka opieką, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia
rodzicielskiego  został  złożony  w  terminie  3  miesięcy,  licząc  od  dnia  urodzenia
lub przysposobienia dziecka, a w przypadku osób, o których mowa w art. 17c ust. 1 pkt 2
i 3, od dnia objęcia dziecka opieką. W przypadku złożenia wniosku po terminie, nie później
jednak  niż  w  okresach,  o  których  mowa  w  art.  17c  ust.  3,  prawo  do  świadczenia
rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

100



Zasiłek dla opiekuna

Zasiłek  dla  opiekuna  przysługuje  tylko  i  wyłącznie  osobom,  które  pobierały
świadczenie pielęgnacyjne i utraciły do niego prawo z dniem 1 lipca 2013 r. w związku
z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji administracyjnej ustalającej prawo do świadczenia
pielęgnacyjnego  i  złożyły  wniosek  o  ustalenie  prawa  do  zasiłku  dla  opiekuna
do 15.09.2014 r. Przesłanką uzasadniającą przyznanie zasiłku dla opiekuna jest spełnienie
warunków  jakie  uprawniały  do  przyznania  świadczenia  pielęgnacyjnego  na  podstawie
przepisów  ustawy  o  świadczeniach  rodzinnych  w  brzmieniu  obowiązującym  w  dniu
31 grudnia 2012 r. Do przesłanek tych zaliczamy w między innymi:
-  rezygnację  lub  nie  podejmowanie  zatrudnienia  z  uwagi  na  sprawowaną opiekę  nad
osobą niepełnosprawną;
-  osoba  niepełnosprawna  powinna  legitymować  się  orzeczeniem  o  znacznym  stopniu
niepełnosprawności  lub  orzeczeniem  o  niepełnosprawności  łącznie  ze  wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną  możliwością  samodzielnej  egzystencji  oraz  konieczności  stałego
współudziału  na  co  dzień  opiekuna  dziecka  w  procesie  jego  leczenia,  rehabilitacji
i edukacji;
-  osoba  sprawująca  opiekę  nie  może  być  uprawniona  między  innymi  do  świadczeń
emerytalno-rentowych.

W 2019 r. zasiłek dla opiekuna został wypłacony na kwotę: 96.720,00 zł,  tj. 156
świadczeń.  Od  zasiłku  dla  opiekuna  świadczeniobiorcy  mieli  opłaconą  składkę
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łącznej kwocie: 10.237,00 zł (60 świadczeń),
składkę na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie: 4. 687,00 zł (84 świadczenia).

Fundusz alimentacyjny 

Uważając,  że  dostarczanie  środków utrzymania  osobom,  które  nie  są  w  stanie
samodzielnie  zaspokoić  swoich  potrzeb,  a  w  szczególności  dzieciom,  w  pierwszej
kolejności obowiązkiem wskazanym w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym członków ich
rodziny, konstytucyjna zasada pomocniczości nakłada na państwo obowiązek wspierania
tych osób ubogich, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i  nie
otrzymują należnego wsparcia od osób należących do kręgu zobowiązanych wobec nich
do alimentacji, wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu
niemożności  wyegzekwowania  alimentów  należy  łączyć  z  działaniami  zmierzającymi
do zwiększenia odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji .

Świadczenia  z  funduszu  alimentacyjnego  przyznawane  są  na  warunkach
określonych  w  ustawie  z  dnia  7  września  2007  r.  o  pomocy  osobom  uprawnionym
do alimentów (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 670 z późn. zm.). Fundusz alimentacyjny stanowi
system wspierania  osób uprawnionych  do alimentów środkami  finansowymi  z  budżetu
państwa.  Fundusz  alimentacyjny  nie  stanowi  funduszu,  w  rozumieniu  przepisów
o finansach publicznych.

Świadczenia  z  funduszu  alimentacyjnego  przysługują  w  wysokości  bieżąco
ustalonych  alimentów,  jednakże  nie  wyższej  niż:  500,00 zł  miesięcznie  przyznane
wyrokiem sądowym na dziecko. 

Przyznanie  prawa  do  świadczenia  z  funduszu  alimentacyjnego  uzależnione  jest
od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty:  725,00 zł, a od 01.07.2019 r.
kwoty  800,00  zł. Do  świadczenia  z  funduszu  alimentacyjnego  ma  prawo  osoba
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uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego
lub  zatwierdzonego  przez  sąd,  jeżeli  egzekucja  okazała  się  bezskuteczna.
Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu w/w ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której
w  okresie  ostatnich  dwóch  miesięcy  nie  wyegzekwowano  pełnej  należności  z  tytułu
zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. 

Świadczenia  z  funduszu  alimentacyjnego  przysługują  osobie  uprawnionej
do  ukończenia  przez  nią  -go  roku  życia,  albo  w  przypadku,  gdy  uczy  się  w  szkole
lub  szkole  wyższej,  do  ukończenia  przez  nią  25-go  roku  życia,  albo  w  przypadku
posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej wypłacił  z funduszu alimentacyjnego - 503 świadczenia na kwotę: 193.690,00
zł. 

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Wojsławicach  działając  na  podstawie
ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U.
z  2019  r.  poz.  670  z  późn.  zm.)  współpracuje  z  komornikami  sądowymi,  organami
właściwymi  dłużników,  Starostą  Chełmskim,  Prokuraturą  Rejonową,  Policją,  sądami
i innymi organami na rzecz poprawy skuteczności egzekucji alimentów.

Na  terenie  tutejszej  gminy  w  2019  roku  do  pobierania  świadczeń  z  funduszu
alimentacyjnego było  uprawnionych 46 osób.  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
były przyznane 25 wierzycielom. Jako organ właściwy wierzyciela współpracujemy z 10
komornikami sądowymi. 

W  celu  ustalenia  sytuacji  rodzinnej,  dochodowej  i  zawodowej  dłużnika
alimentacyjnego,  a  także  jego  stanu  zdrowia  oraz  przyczyn  niełożenia  na  utrzymanie
osoby uprawnionej,  organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny oraz
odbiera od dłużnika oświadczenie majątkowe. Informacje mające wpływ na skuteczność
egzekucji są przekazywane właściwym komornikom sądowym oraz organom właściwym
wierzycieli.

W  2019  roku  przeprowadzono  6  wywiadów  alimentacyjnych  oraz  odebrano  6
oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych. U 10 dłużników na chwilę obecną
nie  ma możliwości  przeprowadzenia  wywiadu,  ponieważ  w przypadku 7 osób nie  jest
znane dokładne miejsce ich pobytu - prawdopodobnie przebywają za granicą, 3 dłużników
przebywa w Zakładzie Karnym. 

Realizując  ustawę  o  pomocy  osobom  uprawnionym  do  alimentów  GOPS
współpracuje  z 10  komornikami  sądowymi  i  13  urzędami  właściwymi  ze  względu
na miejsce zamieszkania dłużników alimentacyjnych. Współpracuje również z 9 urzędami
posiadającymi dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie tutejszej gminy.

Ponadto:
-  nie  skierowano  pozwów przeciwko  osobom zobowiązanym  do  alimentacji  w  dalszej
kolejności na podstawie art. 132 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny
i opiekuńczy,
-  nie  skierowano  wniosków  do  Powiatowego  Urzędu  Pracy  o  aktywizację  zawodową
dłużnika,
- wszczęto 1 postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego
się od zobowiązań alimentacyjnych,
-  wydano  1  decyzję  o  uznaniu  dłużnika  alimentacyjnego  za  uchylającego  się
od zobowiązań alimentacyjnych,
- złożono 23 zawiadomienia do Posterunku Policji  w Żmudzi  o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa określonego w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny,
-  nie  skierowano  wniosków  do  Starosty  o  zatrzymanie  prawa  jazdy  dłużnikom
alimentacyjnym.
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Zobowiązania  dłużników,  którzy  uporczywie  uchylają  się  od  płacenia  alimentów
od co najmniej 60 dni są zgłaszane do 5-ciu Biur Informacji Gospodarczej, jeżeli kwota
wymagalnych zobowiązań dłużnika wobec wierzyciela wynosi co najmniej: 200,00 złotych.
Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. zadłużenie wobec GOPS z tytułu wypłaconych zaliczek
alimentacyjnych z odsetkami wynos: 237.573,77 zł oraz z tytułu wypłaconych świadczeń
z funduszu alimentacyjnego bez odsetek wynosi: 1.622.738,00 zł.

Kilku  dłużników  alimentacyjnych  nie  jest  w  stanie  spłacać  swoich  zobowiązań
alimentacyjnych  z  powodu  braku  stałej  pracy,  bądź  choroby  czy  niepełnosprawności.
Niektórzy utrzymują się wyłącznie z niewielkich gospodarstw rolnych, których uprawa nie
jest już tak opłacalna jak kiedyś. Dla dłużników zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie
Pracy  brakuje  ofert  pracy,  głównie  ze  względu  na  to,  że  często  posiadają  tylko
podstawowe wykształcenie, nie mają dodatkowych kwalifikacji i są w wieku po 50-tym roku
życia, co często zmniejsza szanse na uzyskanie jakichkolwiek ofert pracy.

 W  wielu  przypadkach  zachodzi  domniemanie,  iż  dłużnik  alimentacyjny  celowo
zataja  swoje  dochody,  nie  informuje  o  zarobkach  uzyskanych  z  pracy  za  granicą  lub
wykonywanych  bez  jakiejkolwiek  umowy  czyli  nielegalnie.  W  związku  z  tym  w  takich
przypadkach nie ma możliwości ustalenia faktycznej sytuacji materialnej dłużnika.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 
-stypendium szkolne,
- zasiłek szkolny.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/124/2013 Rady Gminy Wojsławice z dnia 21 lutego
2013  r.  w  sprawie  upoważnienia  Kierownika  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej
w Wojsławicach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej
o charakterze socjalnym, GOPS zajmuje się przyznawaniem i  wypłacaniem stypendiów
szkolnych oraz zasiłków szkolnych.

Do ubiegania się  o stypendium szkolne uprawnieni  są uczniowie znajdujący się
w  trudnej  sytuacji  materialnej,  wynikającej  z  niskich  dochodów  na  osobę  w  rodzinie,
od skali występowania takich okoliczności jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub
długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo -
wychowawczych,  alkoholizm  lub  narkomania.  Kryterium  stanowiące  podstawę
do ubiegania się o stypendium szkolne stanowi  kwota określona w art.  8 ust.  1 pkt 2
ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej  tj.:  528,00 zł  na osobę. Zasiłek
szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji
materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Świadczenia wychowawcze

Program „Rodzina 500 +” wszedł  w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.  Podstawę
prawną systemu świadczeń wychowawczych stanowi  ustawa z dnia 11 lutego 2016 r.
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  (t.  j.  Dz.  U. z 2019 r.,  poz.  2407).  Celem
programu  jest  częściowe  pokrycie  wydatków  związanych  w  wychowywaniem  dziecka,
w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 

Świadczenie  wychowawcze otrzymują rodzice,  opiekunowie  prawni,  opiekunowie
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faktyczni  dziecka  lub  dyrektorzy  domów  pomocy  społecznej  i  wynosi  ono:  500,00  zł
miesięcznie. Świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18-go
roku życia. Wniosek składa się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

W  okresie  zasiłkowym  2019/2021  świadczenie  wychowawcze  jest  przyznawane
na okres od 1 października 2019 r. do 31 maja 2021 r. 

Świadczenie  wychowawcze  nie  jest  wliczane  do  dochodu  przy  ustalaniu  prawa
do innych świadczeń, m. in. rodzinnych, z pomocy społecznej, z funduszu alimentacyjnego
czy stypendiów dla uczniów i studentów.

Świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi finansowane są w formie dotacji
celowej  z  budżetu  państwa.  Koszty  związane  z  obsługą  świadczeń  wychowawczych
wynosiły 1,5% w miesiącach od stycznia do czerwca oraz 1,2 % w miesiącach od lipca do
grudnia.

„Rodzina 500 +” w liczbach w gminie Wojsławice – stan na 31.12.2019 r. 

Wyszczególnienie Ilość

Złożone wnioski

w tym:

w formie papierowej

w formie elektronicznej

Wnioski przekazane marszałkowi 
województwa

357

290

67

18

Wydane decyzje 344

Liczba rodzin otrzymujących świadczenie 327

Liczba wypłaconych świadczeń 5131

Kwota wypłaconych świadczeń

Kwota świadczeń nienależnie pobranych 
(plus odsetki)

2.557.784,80 zł

500,96 zł

Program „Dobry Start”

Program „Dobry Start” wszedł w życie 1 lipca 2018 r. Podstawę prawną świadczenia
„Dobry Start” stanowi Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie
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szczegółowych  warunków realizacji  rządowego programu „Dobry Start”  (Dz.  U.  z  dnia
1 czerwca 2018 r. poz. 1061). 

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. Jest to 300,00 zł
jednorazowego  wsparcia  dla  uczniów  rozpoczynających  rok  szkolny.  Przysługuje  raz
w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20-go roku życia.
Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez
nie 24-go roku życia. 

Świadczenie  „Dobry  Start”  przysługuje  matce,  ojcu,  opiekunowi  prawnemu  lub
opiekunowi  faktycznemu  dziecka.  Wniosek  składa  się  ze  względu  na  miejsce
zamieszkania wnioskodawcy od 1 lipca elektronicznie, a od 1 sierpnia papierowo każdego
roku. Wnioski można przyjmować do 30 listopada każdego roku.

W roku 2019 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojsławicach wpłynęły
244 wnioski, w tym:
w formie papierowej - 206
w formie elektronicznej – 38
Liczba rodzin, którym przyznano świadczenie – 244
Ilość wypłaconych świadczeń – 375
Łączna kwota wypłaconych świadczeń – 112.500,00 zł.

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

Obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 z późn. zm.)porządkuje
i reguluje kwestie związane z pomocą dziecku i rodzinie przez państwo i samorządy.

Nowy system ma za zadanie wzmocnić wsparcie dysfunkcyjnej rodziny biologicznej
dziecka,  przeżywającej  trudności  w  wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo-wychowawczych,
a w konsekwencji  w przyszłości ograniczyć liczbę dzieci umieszczanych w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych.

Pomoc dotyczyć ma również rodzin, które sprawują pieczę zastępczą nad dziećmi,
pozbawionymi opieki rodzicielskiej. 

Współfinansowanie przez gminę pobytu dziecka w pieczy zastępczej

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu
dziecka  gmina  właściwa  ze  względu  na  miejsce  zamieszkania  dziecka  przed
umieszczeniem go po raz  pierwszy w pieczy zastępczej  ponosi  odpowiednio  wydatki  
w wysokości:
1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka
w pieczy zastępczej,
2) 30% wydatków na  opiekę  i  wychowanie  dziecka  –  w  drugim  roku  pobytu  dziecka
w pieczy zastępczej,
3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach
pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W  przypadku  umieszczenia  dziecka  w  placówce  opiekuńczo-wychowawczej,
regionalnej  placówce  opiekuńczo-terapeutycznej  lub  interwencyjnym  ośrodku
preadopcyjnym  gmina  właściwa  ze  względu  na  miejsce  zamieszkania  dziecka  przed
umieszczeniem go  po  raz  pierwszy  w  pieczy  zastępczej  ponosi  odpowiednio  wydatki
w wysokości:
1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
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2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej
– średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka albo środków
finansowych  na  utrzymanie  dziecka  w  placówce  opiekuńczo-wychowawczej  typu
rodzinnego oraz środków finansowych na bieżące funkcjonowanie tej placówki.

W  2019  r.  z  terenu  gminy  w  placówce  opiekuńczo  -  wychowawczej  nie  było
umieszczonych dzieci w związku z czym nie poniesiono kosztów utrzymania. W rodzinie
zastępczej było 2 dzieci, i w związku z tym poniesiono koszty na kwotę: 8.328,00 zł.

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny została wprowadzona ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie
Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn.zm.). 

Karta Dużej Rodziny (KDR) - tak określa się jedno z rozwiązań polityki rodzinnej,
dzięki  któremu  rodziny  wielodzietne  mają  prawo  do  ulg,  zniżek  i  zwolnień  z  opłat
za korzystanie z wybranych usług i przy zakupie towarów u sprzedawców, którzy włączyli
się w program. 

Beneficjentami  programu  są  członkowie  rodziny  wielodzietnej,  bez  względu
na dochód: 
-  rodzic  (rodzice)  oraz  jego  małżonek  mający  na  utrzymaniu  co  najmniej  troje  dzieci
w  wieku  do  ukończenia  18-go  roku  życia,  gdy dziecko  uczy się  w  szkole  lub  szkole
wyższej  –  do  ukończenia  2-go  roku  życia,  w  przypadku  dzieci  legitymujących  się
orzeczeniem  o  umiarkowanym  albo  znacznym  stopniu  niepełnosprawności  –  bez
ograniczeń wiekowych,
-  rodzic  zastępczy  (rodzice  zastępczy)  lub  osoba  (osoby)  prowadząca  rodzinny  dom
dziecka, 
- dziecko – w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz
pełnoletni  wychowanek  rodzinnej  pieczy  zastępczej,  pozostający  w  dotychczasowej
rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust.
2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.
U. z 2019 r., poz. 1111 z późn.zm.). 

Karta  Dużej  Rodziny  wydawana  jest  bezpłatnie  na  wniosek  członka  rodziny
wielodzietnej.  Rodzicom  oraz  małżonkowi  rodzica  Karta  wydawana  jest  na  czas
nieokreślony. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny składa się w gminie właściwej
ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.  Składając wniosek
trzeba okazać oryginały  lub  odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie  rodziny
wielodzietnej.

W 2019 r. o przyznanie Kart Dużej Rodziny ubiegało się 31 rodzin, wydano 74 karty.

Program operacyjny Pomoc Żywnościowa

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Wojsławicach  we  współpracy
ze Stowarzyszeniem Rozwój i Odnowa Gminy Wojsławice prowadził w 2017 r. dystrybucję
artykułów spożywczych w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -
2020  współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Pomocy  Najbardziej
Potrzebującym (FEAD) –  Podprogram 2018.  Celem głównym w ramach  Podprogramu
2018  jest  zapewnienie  najuboższym  mieszkańcom  Polski  pomocy  żywnościowej  oraz
uczestnictwa w działaniach towarzyszących.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej,  dopuszczającej  korzystanie  z  pomocy  społecznej  z  powodów  wskazanych
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w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód na osobę nie przekracza kwoty:

     1.402,00 zł (netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

     1.058,00 zł (netto) w przypadku rodziny.

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc 
żywnościowa:
– bezdomni,
– niepełnosprawni,
– migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności 
marginalizowane, takie jak Romowie),
– pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria dochodowe określone jak wyżej 
znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

Osoby, które zainteresowane otrzymywaniem żywności z PO PŻ Podprogram 2018
zgłaszały  się  do  pracowników  socjalnych  w  Gminnym  Ośrodku  Pomocy  Społecznej
w Wojsławicach w celu ustalenia sytuacji dochodowej i zakwalifikowania do otrzymywania
powyższej pomocy.

Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego: minimum kilka (tj. co najmniej
trzy)  artykułów  spożywczych  z  różnych  grup  towarowych  wydanych  jednorazowo,
a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2018.

Zestaw na Podprogram 2018 artykułów spożywczych dla jednego odbiorcy obejmuje:

 groszek z marchewką 3,6 kg,
 fasola biała 3,6 kg,
 koncentrat pomidorowy 1,60 kg,
 buraczki wiórki 1,05 kg, 
 powidła śliwkowe 1,80 kg,
 makaron jajeczny 4,5 kg, 
 makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg,
 ryż biały 3 kg,
 kasza gryczana 1,5 kg,
 herbatniki maślane 0,8 kg,
 mleko UHT 7 l,
 ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
 szynka drobiowa 3 kg,
 szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
 pasztet wieprzowy 0,64 kg,
 kabanosy wieprzowe 0,36 kg,
 filet z makreli w oleju 1,7 kg,
 cukier biały 4 kg,
 miód wielokwiatowy 0,4 kg,
 olej rzepakowy 4 l,
 gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg. 

Razem na 1 osobę w ciągu trwania FEAD 2018 – 39,50 kg.

 Rodzaje artykułów spożywczych w poszczególnych grupach towarowych: 
 artykuły  warzywne  i  owocowe  (groszek  z  marchewką,  fasola  biała,  koncentrat

pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe), 
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 artykuły  skrobiowe  (makaron  jajeczny,  makaron  kukurydziany  bezglutenowy,  ryż
biały, kasza gryczana, herbatniki maślane), 

 artykuły mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający), 
 artykuły  mięsne  (gulasz  wieprzowy  z  warzywami,  szynka  drobiowa,  szynka

wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju), 
 cukier biały, 
 tłuszcze – olej rzepakowy. 

Osoby odbierające żywność, brały udział w realizacji środków towarzyszących, którymi są:
1. Niefinansowane (obowiązkowe, realizowane przez OPL):
a) włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowaniu 
społeczności lokalnych, w szczególności:
– zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające 
do wyjścia z ubóstwa,
– grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki 
z dziećmi, osoby samotne),
b) pomoc towarzyszącą niezbędną.
2. Finansowane tj. realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób 
najbardziej potrzebujących, z zastrzeżeniem pkt. 1.3, prowadzą działania w ramach 
środków towarzyszących mające na celu wzmacniania samodzielności i kompetencji 
w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:
– warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, 
kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw 
i wykorzystania artykułów spożywczych,
– warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
– programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania 
i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
– warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu 
domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem 
wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego
ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Pomocy  Najbardziej  Potrzebującym  (FEAD)  –
Podprogram 2018 łącznie korzysta 630 osób z terenu naszej gminy. GOPS rozdysponował
z Podprogramu 2018 24.885,00 ton żywności.

7.2. Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowe

Warsztat Terapii Zajęciowej w Wojsławicach został utworzony 20 grudnia 2004 r.
Placówka działa w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o Rehabilitacji Zawodowej
i Społecznej oraz Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz.776
z póź. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 63, poz. 587
z póź. zm.) i jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom
niepełnosprawnym,  niezdolnym  do  podjęcia  pracy  możliwość  rehabilitacji  społecznej
i  zawodowej  w  zakresie  pozyskania  lub  przywracania  umiejętności  niezbędnych
do podjęcia zatrudnienia.

Osoby posiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  umiarkowanym lub
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znacznym,  ze  wskazaniem  do  terapii  zajęciowej,  mogą  ubiegać  się  o  rehabilitację
w  ramach  WTZ  w  celu  zdobycia  samodzielności,  umiejętności  i  kwalifikacji
umożliwiających w efekcie podjęcie pracy.

Od  1  stycznia  2017  r.  Warsztat  Terapii  Zajęciowej  w  Wojsławicach  jest
wyodrębnioną  jednostką  organizacyjną  i  finansową Gminy Wojsławice  powołaną  przez
Radę Gminy Wojsławice Uchwałą Nr XX/103/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie
utworzenia  jednostki  organizacyjnej  Gminy  Wojsławice  pod  nazwą  Warsztat  Terapii
Zajęciowej w Wojsławicach i  Uchwałą Nr XX/104/2016 Rady Gminy Wojsławice z dnia
12 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Warsztatowi Terapii Zajęciowej do realizacji
zadań  z  zakresu  rehabilitacji  społecznej  i  zawodowej  osób  niepełnosprawnych  z  dnia
27 sierpnia 1997 rok (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), oraz Rozporządzenia
Ministra  Gospodarki  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  25  marca  2004  r.  w  sprawie
warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004r. Nr 63, poz. 587 z późn. zm.).

W  placówce  w  ramach  rehabilitacji  społecznej  stwarzana  jest  osobom
niepełnosprawnym  możliwość  kształtowania  i  rozwoju  swoich  zdolności,  poszerzania
i  utrwalania  wiedzy,  poprawy  zaradności  osobistej,  sprawności  psychofizycznej,
przystosowania  i  funkcjonowania  społecznego  oraz  pozyskania  lub  przywracania
umiejętności niezbędnych do podejmowania satysfakcjonującego i samodzielnego życia. 

Ponadto  w  ramach  rehabilitacji  zawodowej  wdrażane  są  działania  w  zakresie
rozwijania  zainteresowań  i  upodobań  w  zakresie  preorientacji  zawodowej  oraz
kształtowania podstawowych i specjalistycznych umiejętności niezbędnych na stanowisku
pracy. 

Systematyczne nabywanie wiadomości i umiejętności zawodowych oraz kształcenie
cech  kierunkowych  umożliwia  uczestnikom  przełamanie  oporu  przed  podjęciem
optymalnej dla nich formy aktywności zawodowej.

Warsztat Terapii Zajęciowej jest formą rehabilitacji zawodowej i społecznej dla osób
niepełnosprawnych intelektualnie, które zakończyły naukę szkolną i ze względu na stan
zdrowia nie mogą podjąć pracy. Uczestnictwo w WTZ umożliwia kontakty z rówieśnikami
i  innymi  ludźmi,  sensowną  aktywność  w  pracowniach,  uczy  współdziałania,
samodzielności, opanowania umiejętności codziennego życia oraz planowanej rekreacji,
a docelowo przygotowuje do podjęcia pracy zawodowej.

Placówka  pełni  bardzo  ważną  rolę  w  życiu  osób  niepełnosprawnych  z  małych
lokalnych miejscowości i wsi, nie tylko pozwala na rehabilitację społeczną i zawodową tych
osób,  ale  przede  wszystkim  wpływa  na  ich  funkcjonowanie  społeczne,  wzrost
samodzielności  i  aktywności  oraz  kształtowanie  pozytywnych  relacji  ze  środowiskiem,
którego te osoby są pełnoprawnymi członkami.

W zajęciach terapeutycznych uczestniczy 25 uczestników z następujących gmin: 

- 6 osób z gminy Białopole,

- 5 osób z gminy Leśniowice,

- 4 osoby z gminy Uchanie,

- 10 osób z gminy Wojsławice. 

W roku sprawozdawczym placówka była finansowana ze środków: 

·90 % PFRON – tj.:  452.400,00zł,

·10 % środki Starostwa Powiatowego w Chełmie – tj.: 50.268,00 zł, 
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·dodatkowo środki przekazane przez Urzędy Gmin:

- Urząd Gminy w Wojsławicach - 29.200,00 zł,

- Urząd Gminy w Białopolu – 2.500,00 zł,

- Urząd Gminy w Uchaniach – 1.500,00 zł,

- Urząd Gminy Leśniowice - 1.500,00 zł

Ogółem środki otrzymane: 537.368,00 zł

Liczba osób zatrudnionych na dzień 31.12.2019r.:

- umowa o pracę  - 12 osób( w tym dwie osoby przebywają na urlopie wychowawczym),

- w tym umowa na zastępstwo - 2 osób,

- umowa – zlecenie - 1 osoba.

Liczba etatów - 11,0

Obsługę  finansową  Warsztatu  prowadzi  Centrum  Usług  Wspólnych  Urzędu  Gminy
Wojsławice. 

Uczestnicy:

Liczba uczestników WTZ - 25

Liczba uczestników w przedziale wiekowym:

Przedział  wiekowy Liczba uczestników

do 20 lat 0

21 - 29 6

30 – 39 9

40 – 49 2

50 i więcej 8

liczba kobiet - 13

liczba mężczyzn – 12
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Rodzaj niepełnosprawności uczestników WTZ według schorzenia wiodącego:

Rodzaj niepełnosprawności Liczba osób

Upośledzenie umysłowe 16

Choroby psychiczne 5

Uszkodzenie narządu ruchu 2

Zaburzenia  głosu,  mowy  i  choroby
słuchu

1

Uszkodzenie wzroku -

Neurologiczna 1

W tym: niepełnosprawność sprzężona 8

Stopień niepełnosprawności:

Stopień niepełnosprawności Liczba osób

Znaczny 21 w tym - 13 kobiet

- 7 mężczyzn 

Umiarkowany 4 w tym - 0 kobieta 

- 5 mężczyzn

Lekki 0

Orzeczenia o niepełnosprawności:

Orzeczenie o niepełnosprawności W tym:

Stałe - 22 osób Kobiety - 11 
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Mężczyźni -  11

Okresowe  - 3 osób Kobiety - 2 

Mężczyźni - 1

Liczba osób, które opuściły Warsztat w 2019 roku - 0 

Ogólna  frekwencja uczestników  na  zajęciach  terapeutycznych  w  Warsztacie  Terapii
Zajęciowej w Wojsławicach w poszczególnych miesiącach roku 2019:

Miesiąc

Frekwencja  ogółem
w %

Styczeń 91,52

Luty 76,80

Marzec 80,95

Kwiecień 83,58

Maj 84,20

Czerwiec 80,64

Lipiec 81,33

Sierpień 72,80

Wrzesień 83,23

Październik 82,96

Listopad 80,00

Grudzień 76,27
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Ogólnie 81,19 %

Ogólna frekwencja uczestników na zajęciach w 2019 r. wyniosła: 81,19%.

Do  głównych  przyczyn  usprawiedliwionej  absencji  uczestników  na  zajęciach  należy
zaliczyć  zwolnienia  chorobowe,  okresowe  badania  lekarskie,  wizyty  u  specjalistów  
i sprawy osobiste;

·absencja chorobowa w tym: 1 osoba przebywała na turnusie rehabilitacyjnym;

·sprawy osobiste uczestników często kolidujące z zajęciami warsztatowymi (np. pomoc
rodzicom w sezonowych pracach polowych).

Placówka  użytkuje  samochód  mikrobus  marki  „Citroen  Jumper”  przystosowany
do przewozu osób niepełnosprawnych przekazany umową użyczenia z dnia 17 czerwca
2015 r. zawartą między Gminą Wojsławice, a Warsztatem Terapii  Zajęciowej.  Mikrobus
służy do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników WTZ z miejsca zamieszkania
do placówki  i  z  placówki  do miejsca zamieszkania,  jak również do niezbędnej  obsługi
związanej  z  działalnością  Warsztatu  i  realizacją  programów  rehabilitacyjnych  osób
niepełnosprawnych - uczestników WTZ.

W  Warsztacie  uczestnicy  mają  możliwość  rozwijania  swoich  kompetencji
i  umiejętności  w  5-ciu  pracowniach.  Uczestnicy  w  poszczególnych  pracowniach
przygotowują się  do podjęcia  pracy w określonych zawodach,  ucząc się  wykonywania
zarówno czynności pracy, jak i organizacji pracy. 

Terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej odbywa się w grupach
pięcioosobowych w następujących pracowniach terapeutycznych:

- gospodarstwa domowego,

- rękodzieła artystycznego,

- krawieckiej,

- ogrodniczo – ekologicznej,

- poligraficznej.

Zajęcia terapeutyczne prowadzone są przez terapeutów, rehabilitanta i psychologa
(do 31.05.2019). Każdy z terapeutów jest odpowiedzialny za jedną pracownię. Program
pracy uczestników oraz ich przynależność do grup zadaniowych zależy od stopnia ich
indywidualnych  kompetencji  i  możliwości  zarówno  w  sferze  edukacyjnej  jak
i komunikacyjnej. 

Podczas  zajęć  terapeutycznych  uczestnicy  wdrażani  są  do  wykonywania
określonych zadań, opanowują konkretne techniki pracy, poznają odpowiednie materiały i
narzędzia oraz utrwalają nawyki związane z samoobsługą.

Uczestnicy bardzo chętnie biorą udział w zajęciach. Zdarza się, że pracownicy WTZ
muszą reagować w sytuacjach, gdy uczestnicy, pomimo znacznych objawów chorobowych
i przeciwwskazań lekarskich, chcą przyjeżdżać na zajęcia. 

Metody i formy pracy realizowane w Warsztacie dla osób niepełnosprawnych są
nośnikiem wartości, które ułatwiają im rozumienie własnych przeżyć, wzbogacają życie
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i skłaniają do podejmowania aktywności. 

Dla  uczestników  WTZ  ważne  jest  akceptowanie  siebie  takim,  jakim  się  jest,
dostrzeganie  własnej  wartości  i  pokazanie  tego  innym.  Poprzez  aktywność  i  działania
twórcze mogą kształtować właściwy obraz siebie i otaczającego świata.

Stopień  trudności  zadań  wykonywanych  przez  uczestników  w  pracowniach  jest
dostosowany do ich aktualnych umiejętności i ulega stopniowemu zwiększeniu w miarę
nabywania wprawy i nowych umiejętności. 

Każdy z uczestników realizuje indywidualny program rehabilitacji i terapii, który jest
tworzony  i  weryfikowany  na  podstawie  zgromadzonych  dokumentów,  wywiadu
środowiskowego,  obserwacji,  działań  i  zachowań  w placówce.  Zajęcia  w  pracowniach
prowadzone są metodą indywidualną i grupową.

Celem  prowadzenia  zajęć  jest  zachęcanie  uczestników  do  własnej  inicjatywy
w planowaniu swojej pracy, do ponoszenia odpowiedzialności za swoją pracę, za miejsce
pracy, do dokładności i  precyzji przy wykonywaniu powierzonych zadań, do wysuwania
i wykonywania własnych propozycji pracy.

W ramach zajęć w poszczególnych pracowniach uczestnicy nabywają umiejętności
z  zakresu  zaradności  osobistej,  samodzielności,  wykonywania  czynności  wynikających
z form terapii zajęciowej oraz podstawowych czynności życiowych:

- samodzielne prowadzenie gospodarstwa domowego, 

- treningi z zakresu higieny osobistej i otoczenia,

- trening dobrego zachowania w miejscach publicznych,

- trening finansowy - planowanie i dokonywanie drobnych zakupów, 

- trening brania na siebie drobnych obowiązków , czytanie i pisanie prostych

tekstów, itp. 

Pracownie  terapeutyczne  posiadają  wyposażenie  zgodne  z  przeznaczeniem
i  zamysłem  danej  pracowni.  W  każdej  z  nich  znajdują  się  proste  narzędzia  służące
usprawnianiu uczestników w podstawowym zakresie np.:

- z zakresu gospodarstwa domowego (lodówka, kuchnia mikrofalowa, żelazko, pralka,
podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego),

-  rękodzieła  artystycznego  (sztalugi,  farby,  pędzle,  płótna,  nożyczki,  dłuta,  różnego
rodzaju papiery, tektury itp.),

-  krawiectwa  (igły,  nici,  nożyczki,  miary  krawieckie,  wykrojniki,  maszyny do  szycia,
różnego rodzaju tkaniny, włóczki , wstążki, tasiemki itp.),

- ogrodnictwa i ekologii (łopaty, motyczki, nasiona traw ozdobnych, kwiatów, warzyw,
a także susz roślinny, ziarna, sznurki, bibuły, papier ozdobny, kleje itp.),

- poligrafii (np. gilotyna introligatorska, bindownica, laminator, kserokopiarka, drukarka,
papier, aparat cyfrowy, kamera, zaś dla osób z ograniczoną sprawnością motoryczną –
komputery).

Bardzo  ważnym  elementem  procesu  terapeutycznego  jest  nawiązanie  kontaktu
i  rozmowa  umożliwiająca  dobrą  współpracę,  będąca  wyrazem  nadziei  na  pomyślne
rozwiązanie problemów uczestników, jakie zdarzają się pomiędzy uczestnikami placówki .
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Zajęcia w pracowniach są również okazją do prowadzenia rozmów w grupie, co
w znacznym stopniu w późniejszym czasie ułatwia nawiązywanie kontaktów oraz ma duży
wpływ na poprawę umiejętności współpracy z innymi. 

W  Warsztacie  działa  Rada  Programowa,  w  skład  której  wchodzą:  kierownik,
instruktorzy terapii zajęciowej, pracownik socjalny, rehabilitant.

Rada Programowa Warsztatu  dokonuje  oceny postępów w rehabilitacji każdego
uczestnika co pół roku, a co trzy lata następuje ocena kompleksowa uczestnika.

Ocena półroczna przeprowadzana jest w czerwcu, a roczna w grudniu.

Roczna  ocena  stanowi  podstawę  do  konstruowania  indywidualnych  programów
rehabilitacji na rok następny.

RODZAJE  PROWADZONYCH ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH

Celem  zajęć  jest  kształcenie  u  podopiecznych  WTZ  twórczej  postawy,  która
wprowadza ich w świat nowych doświadczeń. Mogą odkrywać i budować nowe wartości
estetyczne,  zwracając  szczególną  uwagę  na  stronę  terapeutyczną,  wychowawczą
i organizatorską.

Ogólne usprawnianie psychofizyczne

Formy zajęć:

·        Zajęcia  muzyczne  –  poprzez  słuchanie  utworów  muzycznych,  śpiew,  taniec
w rytm muzyki;

·        Psychoterapia  i  wsparcie  psychologiczne  –  praca  z  psychologiem  pomoc
w rozwiązywaniu problemów;

·        Socjoterapia  –  poprzez  codzienne  kształtowanie  pozytywnych  postaw  osób
pełnosprawnych wobec niepełnosprawnych, poprzez uczestniczenie we wspólnych
przedsięwzięciach;

·        Kinezyterapia  –  poprzez  zajęcia  ruchowe  zgodnie  z  programem  rehabilitacji
ruchowej;

·        Konkursy, gry, zabawy – współzawodnictwo. 

Rehabilitacja ruchowa

Rehabilitacja ruchowa ma na celu przywracanie sprawności osób niepełnosprawnych,
poprawę  ogólnej  sprawności  fizycznej  oraz  koordynacji  ruchowej,  utrzymanie
i  wzmocnienie  siły  mięśni,  a  także  likwidację  przykurczów,  doskonalenie  naturalnych
czynności  ruchowych,  przyzwyczajenie  do  szybkiego  reagowania  na  sygnały  i  znaki,
kształtowanie umiejętności  podporządkowania się  zaleceniom w działaniu zespołowym,
jak i indywidualnym, hartowanie organizmu i utrwalanie nawyków higienicznych. Zajęcia
pozwalają m. in. na rozładowanie emocji, rozluźnienie od  ypowych zajęć tematycznych.

Do  dyspozycji  uczestników  w  sali  rehabilitacyjnej  są:  atlas,  UGUL,  rowerki
terapeutyczne, rotor, piłki, materace, drabinki, i inne przybory wspomagające gimnastykę
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korekcyjną.

Zajęcia prowadzone były grupowo oraz indywidualnie zgodnie z programem.

Zajęcia,  które  mają  miejsce  w  pracowni  rehabilitacyjnej  są  typowymi  zajęciami
usprawniającymi  ruchowo  uczestnika.  Stopień  trudności  ćwiczeń  oraz  zakres  ich
stosowania  jest  dobierany  przez  lekarza  i  rehabilitanta  indywidualnie  dla  każdego
uczestnika.

Realizacja celów odbywała się poprzez:

·        Ćwiczenia ogólnokondycyjne i wzmacniające partie mięśniowe;

·        Gry i zabawy na powietrzu;

·        Spacery długodystansowe;

·        Kinezyterapię– celowe według programu, zajęcia rekreacyjno – sportowe: tenis
stołowy, gra w siatkówkę, gry zręcznościowe  itp. 

Efekty:

·        Poprawa ogólnej kondycji ;

·        Utrzymanie koordynacji wzrokowo – ruchowej;

·        Zwiększenie aktywności fizycznej uczestników;

·        Poprawa koordynacji ruchowej;

·        Zmniejszenie napięcia mięśniowego i przykurczów;

·        Udział w imprezach sportowych;

·        Poprawa postawy i sposobu poruszania się; 

·        Wzrost cech motorycznych, tj. siła, skoczność, wytrzymałość i gibkość; 

·        Współpraca i zdrowe współzawodnictwo między uczestnikami.

Rehabilitacja psychologiczna

W Warsztacie do dnia 31 maja 2019 r. była zapewniona stała  pomoc psychologa,
zarówno w formie indywidualnych spotkań, jak i zajęć grupowych o charakterze psycho-
edukacyjnym.  Spotkania  indywidualne  z  psychologiem  miały  w  zależności  od  sytuacji
formę interwencji w razie trudności czy kryzysów osobistych uczestników, jak też miały
charakter bardziej regularny.

W  ramach  indywidualnych  i  grupowych  spotkań  psycholog  udzielał  pomocy
w radzeniu sobie z trudnościami wynikającymi z choroby, pomagał też w rozwiązywaniu
problemów interpersonalnych na terenie placówki.

Celem  pracy  psychologa  było  też  stymulowanie  rozwoju  osobowości,  dojrzałości
społecznej  i  emocjonalnej  uczestników  oraz  przełamywanie  barier  psychologicznych
utrudniających nawiązywanie kontaktów społecznych. Program zajęć był ukierunkowany
na  stopniowe  poszerzanie  wiedzy  o  sobie,  rozumienie  i  akceptację  własnej
niepełnosprawności,  wzbudzanie  motywacji  do  realizacji  celów wyznaczonych  zgodnie
z  własnymi  potrzebami,  zainteresowaniami  oraz  możliwościami.  Uczestnicy  doskonalili
umiejętność  empatycznego  współdziałania  w  grupie,  rozwijali  werbalną  i  niewerbalną
formę komunikowania  się,  poznawali  własne  prawa i  rozwijali  umiejętność  ich  obrony,
uczyli  się  samodzielnego  podejmowania  decyzji  i  dokonywania  wyborów.  Rozwijali
umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach i w kontaktach z osobami "trudnymi".
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Poszukiwali  skutecznych,  akceptowanych społecznie sposobów rozładowywania napięć
emocjonalnych.  Prowadzone były także zajęcia relaksacyjne, których celem jest redukcja
napięcia nerwowego oraz wypoczynek psychiczny i fizyczny. Z pomocy psychologa mogły
korzystać  również  rodziny  (rodzice,  opiekunowie)  uczestników  WTZ.  Mimo  podjętych
działań w kierunku zatrudnienia kolejnej osoby na to stanowisko, do dnia 31.12 2019 r. nie
udało się zatrudnić innego psychologa.

Konsultacje  z opiekunami  grup,  realizowane są na bieżąco w trakcie  codziennej
pracy.  W 2019 r. psycholog zatrudniony był na ½ etatu. 

Rozwijanie umiejętności życia codziennego

Formy zajęć:

·        Trening w zakresie czynności życia codziennego;

·        Ćwiczenia w zakresie samoobsługi i higieny osobistej;

·        Trening w zakresie wyglądu zewnętrznego;

·       Zajęcia  z  gospodarstwa  domowego:  higieniczne  i  estetyczne  przyrządzenie
posiłków,  prace  porządkowe  w  pracowni,  obsługa  urządzeń  technicznych,
elektronicznych;  przygotowanie  potraw,  stwarzanie  warunki  zbliżonych
do warunków domowych. Samodzielne (wspólnie) przyrządzone i podane potrawy
pozytywnie wpływają na samopoczucie oraz wzmacniają samoocenę;

·       Trening  ekonomiczny  w  zakresie  gospodarowania  własnymi  środkami
finansowymi, planowania zakupów oraz oszczędnego gospodarowania pieniędzmi;

·       Umiejętność odpowiedniego zachowania się, zasady kindersztuby;

·       Trening rozwoju umiejętności audiowizualnych.

W zakresie przygotowania do życia w środowisku społecznym warsztat prowadził zajęcia
w zakresie:

·       Trening  uspołeczniania  -  przebiega  podczas  zajęć  we  wszystkich  pracowniach,
szczególnie jednak zwracana jest  uwaga na umiejętności przydatne uczestnikom w życiu
codziennym poza placówką, m. in. jest to:

-       kształtowanie orientacji w czasie i przestrzeni, 

-       doskonalenie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych, 

-       poznanie instytucji użytku publicznego i wdrażanie do załatwienia tam swoich
spraw, 

-      nauka  wartości  pieniądza,  planowania  i  dokonywania  zakupów  w  ramach
treningu ekonomicznego, 

-      znajomość  i  praktyczne  stosowanie  wiadomości  z  zakresu  bhp
i bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

·        Trening umiejętności komunikacyjnych;

·        Trening umiejętności komunikowania się przez Internet;

·        Trening umiejętności interpersonalnych;

·        Trening wiedzy o samym sobie;
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·        Trening mediacji i negocjacji.

U  wszystkich  uczestników  Warsztatu  sukcesywnie  wzrasta  akceptacja  kolegów
i  opiekunów  grup.  Nastąpiło  dalsze  wzmocnienie  więzi  koleżeńskich  i  tolerancji  dla
odmienności  innych.  Uczestnicy  pomagają  sobie  nawzajem  w  wykonywaniu  zadań,
w rozwiązywaniu problemów zarówno na terenie Warsztatu, jak i podczas wyjazdów.

Rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy zawodowej:

W ramach rehabilitacji zawodowej rozwijanie psychofizycznych sprawności dotyczy
kształtowania podstawowych i specjalistycznych umiejętności przydatnych w wykonywaniu
określonej pracy: 

-      planowanie pracy, przygotowanie miejsca pracy i przestrzeganie czasu jej

wykonania, 

-      rozwijanie pozytywnych postaw w trakcie pracy,

-      poszanowanie cudzej pracy i satysfakcja z wykonania jej samodzielnie, 

umiejętność pracy w zespole, 

-      odpowiedzialności za powierzone zadanie, 

-      wykonanie pracy na rzecz innych osób, instytucji,

-      zdobycie umiejętności wykorzystania w pracy określonych narzędzi 

i urządzeń, 

-      wdrażanie do celowego i racjonalnego wykorzystania materiałów do pracy, 

-      stosowanie zasad bezpieczeństwa na stanowisku pracy.

W zakresie rehabilitacji zawodowej uczestnicy zdobywają wiedzę nie tylko podczas
zajęć w placówce, bardzo ważne jest też wychodzenie do środowiska, gdzie uczestnicy
mogą poznać czynności wykonywane na konkretnych stanowiskach pracy w zakładach
na rynku pracy. W ramach tych zajęć uczestnicy poznali min. pracę ekspedientki, kierowcy,
pracowników  banku,  pracowników  poczty,  urzędników,  fryzjera,  pracowników
na stanowiskach robotniczych itp.

Zadania realizowane są również poprzez rozwijanie zainteresowań indywidualnych.

Rozwijanie psychofizycznych sprawności  potrzebnych do podjęcia  zatrudnienia  -
w swoim zakresie ma trening przygotowania do podjęcia zatrudnienia: naukę umiejętności
pracy w grupie i  współpracy oraz ponoszenie współodpowiedzialności  za wykonywane
zadania,  wzmacnianie  motywacji,  koncentracji  i  pamięci,  ćwiczenie  odpowiedzialności,
wytrwałości  i  zwiększanie tempa pracy,  ćwiczenia dotyczące przestrzegania dyscypliny
pracy oraz samodzielnego planowania, kontrolowania i wykonywania pracy.

U  znacznej  większości  uczestników  obserwuje  się  wzrost  poczucia  obowiązku
pracy,  tempa  wykonywania  prac,  zwiększa  się  staranność,  systematyczność,
zainteresowanie  różnymi  technikami  pracy.  Nastąpił  dalszy  wzrost  odpowiedzialności
za  powierzone  narzędzia  i  materiały  oraz  wzrost  satysfakcji  z  wykonywanej  pracy.
Większość umiejętności jest przyswajana przez uczestników w stopniu zadowalającym.

Formy zajęć:
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-      Trening  umiejętności  pracy  w  zespole  i  współodpowiedzialność  za  wykonywane
zadania,

-      Rozwijanie motywacji i tempa pracy,

-      Ćwiczenia koncentracji uwagi i pamięci,

-      Ćwiczenia  w  zakresie  samodzielnego  planowania,  kontrolowania  i  wykonywania
zadań,

-      Ćwiczenia w zakresie dokładności pracy oraz przestrzegania dyscypliny pracy,

-      Ćwiczenia wytrwałości i odpowiedzialności, doprowadzania powierzonego zadania do
końca. 

Rozwijanie umiejętności zawodowych

Formy zajęć:

·       Zajęcia  gastronomiczne  i  kuchenne:  krojenie,  łączenie  produktów,  pieczenie,
smażenie, gotowanie, dobór właściwych składników i przypraw do potraw, dyżury
sprzątania kuchni i stołówki,

·       Nauka codziennego utrzymywania porządku w pracowniach – zamiatanie, mycie
podłogi, wycieranie kurzy, segregowanie prac i zgromadzonych materiałów, itp.,

·       Samodzielność, kreatywność, umiejętność realizowania własnych pomysłów,

·       Zajęcia plastyczne z zastosowaniem technik malarskich, modelowania w gipsie,
glinie, wyklejania techniką kolażu, szkiców, wyklejania techniką decoupage, itp.,

·       Stosowanie  technik  komputerowych  i  multimedialnych,  w  tym  stosowanie
specjalistycznych programów użytkowych Internetu, Power Point, Word, Excel,

·       Uprawa i pielęgnacja kwiatów i warzyw ogrodowych,

·       Wykorzystywanie materiału ekologicznego do wykonywania ozdób: trawy suszone
kwiaty, kora, liście, gałązki, suszone owoce, ziarna zbóż i roślin,  itp.,

·       Obsługa maszyny do szycia, poznawanie podstawowych ściegów, wykonywanie
prostych szablonów krawieckich, zszywanie części materiałów, rozcinanie, szycie
ręczne,  obsługa  narzędzi  z  zachowaniem  bezpieczeństwa  (igły,  nożyce,  klej
na gorąco, szpilki itp. utrzymanie ładu i porządku w miejscu pracy),

·       Zajęcia  techniczne  z  zastosowaniem  technik  stolarskich,  łączenia  drewna,
lakierownia, szlifowania, malowanie, klejenie itp.,

·       Obsługa sprzętów audiowizualnych: aparat, kamera, komputer, laptop. Obsługa
urządzeń poligraficznych: bindownica, kserokopiarka, skaner, drukarka, laminator,
gilotyna itp.

W celu rozwijania integracji społecznej uczestnicy warsztatów nawiązują kontakty
ze  środowiskiem lokalnym,  innymi  ośrodkami  pracy  typu:  ŚDS,  DPS,  WTZ-y,  a  także
mieszkańcami miejscowości. Organizowane są również zajęcia z zakresu sportu, kultury,
turystyki i wypoczynku, a także wizyty w zakładach pracy na terenie gminy typu: placówki
handlowe - sklepy, Bank Spółdzielczy, Urząd Gminy, Szkoła, Poczta, Kościół. 

WSPÓŁPRACA Z RODZINAMI LUB OPIEKUNAMI UCZESTNIKÓW

Współpraca z rodzicami i opiekunami uczestników ukierunkowana jest na pomoc
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w  rozwiązywaniu  problemów  współistniejących  z  chorobą  ich  dziecka.  Ważnym
elementem wymiany opinii, odczuć, oczekiwań rodziców w stosunku do funkcjonowania
i pracy Warsztatu Terapii Zajęciowej są odbywające się spotkania i rozmowy indywidualne
z rodzicami.  Dzięki  nim rodzice  zyskują  możliwość  aktywnego  uczestniczenia  w życiu
warsztatu, współudziału w ważnych uroczystościach. Dzięki spotkaniom z rodzicami mamy
możliwość wymiany informacji,  a tym samym pełniejszy obraz funkcjonowania naszych
podopiecznych i szersze spektrum oddziaływań.

Formy kontaktów i współpraca z rodzinami uczestników:

·    Indywidualne rozmowy i konsultacje (w zależności od potrzeb i sytuacji);

·    Spotkania  rodziców  bądź  opiekunów  z  kierownikiem  i  pracownikami  WTZ
(indywidualne, zebrania);

·    Rozmowy telefoniczne;

·    Wizyty pracownika socjalnego w środowiskach rodzinnych w zależności od potrzeb;

·    Uczestnictwo  w imprezach okolicznościowych organizowanych  przez warsztat:  np.
spotkanie opłatkowe, itp.

Postęp jest  najbardziej  pożądanym  efektem  działań  terapeutycznych,  jednak
w odniesieniu do uczestników WTZ należy zauważyć, że niejednokrotnie jest to proces
długotrwały i często trudno zauważalny. Ponadto postęp w jednej sferze nie gwarantuje
postępu funkcjonowania tych osób w innych sferach. 

W przypadku osób,  u  których nastąpił  regres  (3  osoby)  zarówno w sferze  zaradności
osobistej i samodzielności, rehabilitacji społecznej lub zawodowej, przyczyn takiego stanu
należy  upatrywać  w  pogorszeniu  się  stanu  zdrowia  tych  uczestników.  Istotny  wpływ
na jakość życia uczestników mają również warunki socjalno - bytowe i wsparcie ze strony
rodzin.

Brak zmian w przypadku wielu uczestników należy rozpatrywać w kategoriach stabilizacji
będącej  swoistym  sukcesem  terapeutycznym,  gdyż  w  odniesieniu  do  osób
niepełnosprawnych  należy  pamiętać,  iż  niektóre  podstawowe  umiejętności  życia
codziennego oraz  elementarna wiedza ulega szybszemu zapominaniu.  Niejednokrotnie
niektóre umiejętności jak np. czytanie, pisanie, czynności samoobsługowe przez brak ich
ciągłego  ćwiczenia  i  utrwalania  powodują  pogorszenie  funkcjonowania  osoby
niepełnosprawnej  w życiu  codziennym.  Może to  przyczynić  się  do większej  zależności
od  innych,  osłabić  kondycję  psychiczną  osób  niepełnosprawnych  przez  co  zmniejszyć
komfort życia tych osób.

Trening  ekonomiczny  -  prowadzony  jest  w  celu  poznania  wartości  pieniądza,
umiejętności  powiązania  pracy  z  płacą,  umiejętności  gospodarowania  i  oszczędzania
pieniędzy,  umiejętności  zaspokajania  własnych  potrzeb  i  dokonywania  właściwych
wyborów,  umiejętności  dokonywania  zakupów,  rozwijanie  aktywności  społecznej
i  własnych  zainteresowań.  Trening  ekonomiczny  jest  jedną  z  form  terapii  tzn.  nauki
zaradności  osobistej  uczestników  WTZ  polegającej  na  planowaniu  i  wydatkowaniu
otrzymanych  środków  finansowych  poprzez  dokonywanie  zakupów  pod  nadzorem
terapeuty.

Wszyscy uczestnicy WTZ biorą czynny udział w treningu ekonomicznym. Dla większości
z  nich  są  to  pierwsze  własne  pieniądze.  Uczestnicy  traktują  je  jako  samodzielnie
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zarobione. Ma to dla osoby, szczególnie upośledzonej umysłowo, wielkie znaczenie, nie
tylko  ekonomiczne  –  daje  poczucie  bycia  użytecznym.  Podtrzymuje  poczucie  własnej
godności, szacunku i wartości osobistej. 

W ramach treningu były organizowane wyjścia  do miejscowych sklepów,  banku,
na  pocztę,  targowisko  oraz  organizowano  wyjazdy  do  marketu.  Podstawą  rozliczenia
wydatkowanych  środków  jest  paragon  lub  faktura.  Główne  przeznaczenie  środków
finansowych z treningu ekonomicznego przez uczestników WTZ to realizacja własnych
potrzeb  codziennego  użytku,  środki  czystości,  artykuły  spożywcze  itp.  Dla  każdego
uczestnika  prowadzona  jest  indywidualna  ewidencja  rozliczeń  finansowych  w  treningu
ekonomicznym.

Higiena  osobista -  kształcenie  prozdrowotne  oraz  wdrażanie  nawyków higienicznych
prowadzone  jest  przez  rehabilitanta,  pracownika  socjalnego,  terapeutów  zajęciowych
na bieżąco. W ramach tej terapii wpajane były zasady higieny jamy ustnej: zapobieganie
próchnicy,  prawidłowe  mycie  zębów,  czyszczenie  protez  zębowych.  Wpajano  zasady
prawidłowego  odżywiania,  dbania  o  higienę  osobistą:  estetykę  wyglądu  (golenie
u  mężczyzn,  mycie  włosów,  zmiana  odzieży,  obcinanie  paznokci).  Prowadzona  jest
kontrola  ciśnienia  tętniczego.  Pracownik  socjalny  udzielił  kilkukrotnej  pomocy podczas
korzystania z porad u lekarza pierwszego kontaktu, a także specjalisty.

Znaczący wpływ we wszechstronnym rozwoju osób niepełnosprawnych mają także
zajęcia dodatkowe prowadzone w placówce. Są nimi: 

-      zajęcia  biblioterapeutyczne:  czytanie  opowiadań,  prasy,  poradników,  oglądanie
albumów, omawianie tekstów, oglądanie filmów edukacyjnych,

-      zajęcia teatralno - taneczne,

-      zajęcia plastyczne: terapia plastyczna jest jedną z tych metod terapeutycznych, które
nie stawiają przed uczestnikiem wymogu zwerbalizowania problemu. Jest to czynnik
decydujący w pracy z osobami które mają kłopoty z ujęciem w słowa swoich przeżyć
lub nie potrafią nawiązywać kontaktów z innymi uczestnikami,

-      zajęcia muzyczne, a także:

-      z  zakresu  wiedzy  o  zdrowiu  i  działaniach  profilaktycznych  (zajęcia  prowadzi
rehabilitant),

-      oraz  o  budowaniu  prawidłowych  relacji  między  ludzkich  itp.  (zajęcia  prowadził
psycholog).

Celem zajęć tych było kształcenie u podopiecznych WTZ twórczej postawy, która
wprowadza ich w świat nowych doświadczeń. Mogą budować i odkrywać nowe wartości
estetyczne,  zwracając  szczególną  uwagę  na  stronę  terapeutyczną,  wychowawczą
i organizatorską.

Zajęcia  muzyczne  -  prowadzone  były  2  razy  w  tygodniu  po  2  godz.  Sprzyjały  one
tworzeniu atmosfery radości, zabawy i  odprężenia psychicznego. W ramach tych zajęć
uczestnicy poznali nowe utwory.

Zajęcia te prowadzone były w formie:

-      zabaw słowno – rytmicznych,

-       piewanie  piosenek  (tematycznych,  związanych  z  porami  roku,  przeboje  muzyki
rozrywkowej, POP, piosenki ludowe, disco-polo),

-      prezentacje artystyczne swoich osiągnięć.
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Dzięki  dobrej  współpracy  i  relacjach  pomiędzy  pracownikami  i  uczestnikami
powstają  ciekawe  prace,  które  były  eksponowane  na  kiermaszach,  wystawach
i  konkursach gminnych,  powiatowych.  Cieszyły się  one dość dużym zainteresowaniem
i uznaniem zgromadzonej publiczności.

Prace  uczestników  oceniane  są  bardzo  wysoko,  także  w  ogólnopolskich
konkursach, a co za tym idzie i  nagradzane.  Podopieczni  placówki  od lat  biorą udział
w konkursach plastycznych kierowanych do osób niepełnosprawnych.

Środki  uzyskane  ze  sprzedaży  prac  na  kiermaszach  zostają  przeznaczone
na integrację społeczną uczestników m. in. dofinansowanie wycieczek krajoznawczych,
wyjazdów integracyjnych lub inne cele kulturalno - oświatowe: np. spotkania z grupami
teatralnymi odwiedzającymi WTZ, prowadzeniem ciekawych warsztatów praktycznych np.
warsztaty  kulinarne,  plastyczne,  warsztaty  garncarskie  itp.  Angażujemy podopiecznych
do wspierania osób potrzebujących pomocy finansowej, głównie chorych dzieci, poprzez
zbieranie plastikowych nakrętek i przekazywanie ich ze wskazaniem konkretnej osoby.

Tradycyjnie  już,  po  raz  kolejny 10% dochodu  ze  sprzedaży prac  na  kiermaszu
wielkanocnym przeznaczono na potrzeby Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego
Księcia w Lublinie.

Uczestnicy  chętnie  dzielą  się  również  pracami  z  innymi  np.  część  kartek
świątecznych  przekazują  do  dyspozycji  Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Pomocy
Rodzinie  w  Chełmie,  Wójta  Gminy  Wojsławice,  Prezesa  Banku  Spółdzielczego
w Wojsławicach. 

Krótkie informacje na temat bieżących wydarzeń wraz z zamieszczonymi zdjęciami
można  znaleźć  na  naszej  stronie  internetowej  pod  adresem:
http://www.wtzwojslawice.naszaplacowka.pl

KALENDARIUM IMPREZ I SPOKAŃ INTEGRACYJNYCH Z UDZIAŁEM UCZESTNIKÓW
WTZ  W  2019 R. 

L.p. Data Nazwa imprezy / okoliczności

1 30.01.2019 Wizyta  duszpasterska  w  WTZ  z  udziałem  Wójta  Gminy
Pana Henryka Gołębiowskiego, wspólne śpiewanie kolęd.

2 14.02.2019 Zabawa karnawałowo - walentynkowa w WTZ. 

3 22.02.2019 Pokazy edukacyjne w placówce z udziałem podopiecznych
WTZ w eksperymentach fizycznych i chemicznych. 

4 23.02.2019 Udział w Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy
Wojsławice w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki
w Wojsławicach

5 08.03.2018 Dzień Kobiet w WTZ, składanie życzeń paniom, wręczenie
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kwiatów.

6 25.03.2019 Udział  podopiecznych  w  uroczystym  otwarciu  Klubu
Seniora  „Aktywna  Jesień” w  Wojsławicach,  występ
sceniczny uczestników WTZ

7 29.03.2019 Udział  we  Mszy  Świętej  Rekolekcyjnej  w  kościele  
p.w. Św. Michała Archanioła w Wojsławicach. 

8 05.04.2019 Występ artystów z teatru objazdowego z Krakowa w sztuce
pt. „Darzbór”.

9 14.04.2019 Kiermasz  wielkanocny  przy  kościele  parafialnym  
w Wojsławicach, wystawa prac uczestników WTZ.

10 18.04.2019 Wspólne śniadanie wielkanocne w WTZ, składanie życzeń
świątecznych. 

11 25.04.2019 Udział  podopiecznych  w  Turnieju  Tenisa  Stołowego  
o  Puchar  Starosty  Chełmskiego  w  Domu  Pomocy
Społecznej w Chojnie Nowym Pierwszym

12 25.04.2019 Wspólne  warsztaty  uczestników  WTZ  wraz  z  uczniami
Szkoły Podstawowej w Wojsławicach w placówce z okazji
„19 IV 1943 – Rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim
– Akcja Żonkile”

13 26.04.2019 „ŁĄCZY  NAS  PAMIĘĆ”  –  udział  podopiecznych  
we  wspólnych  wspomnieniach  dot.  Powstania  w  Getcie
Warszawskim – GCKSiT w Wojsławicach 

14 14.05.2019 Udział  w  XI  Integracyjnym  Mityngu  Lekkoatletycznym  
z  okazji  Dnia  Godności  Osób  z  Niepełnosprawnością
Intelektualną – Dorohusk.

15 16.05.2019 „Światowy  Dzień  Inwalidy  i  Osób  Niepełnosprawnych”  
w  Gminnym  Centrum  Kultury  Sportu  i  Turystyki  
w  Wojsławicach,  impreza  integracyjna  z  członkami  Koła
Emerytów i Rencistów w Wojsławicach, przedstawicielami
Zarządu  Powiatowego  Koła  Emerytów  i  Rencistów  
w  Chełmie,  Klubu  Seniora,   harcerzy,  przedstawicielami
samorządu  gminnego,  radnymi  RG  Wojsławice,
kierownikami jednostek z terenu gminy. Występ artystyczny
uczestników WTZ . Wspólny poczęstunek. 
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16 09.06.2019 Kiermasz  i  wystawa  prac  WTZ  z  okazji  „100  –  lecia
odnowienia Parafii Rzymskokatolickiej w Bończy” – 

17 13.06.2019 Udział  podopiecznych  WTZ  w  I  Turnieju  Plażowej  Piłki
Siatkowej w Majdanie Zahorodyńskim.

18 14.06.2019 Udział  podopiecznych  w  VIII  Turnieju  Wędkarskim  
w Tuligłowach organizowanym przez WTZ Krasnystaw.

19 27.06.2019 Wycieczka  turystyczno  –  krajoznawcza  do  Kazimierza
Dolnego i Janowca.

20 07.07.2019 Kiermasz i wystawa prac„Między Nami Sąsiadami” Turniej
Gmin w Wojsławicach

21 25.08.2019 Udział w Dożynkach Gminnych w Wojsławicach - kiermasz
i wystawa prac, udział w konkursie na najładniejszy wieniec
dożynkowy. 

22 11.09.2019 Wspólne  letnie  grillowanie,  zabawy  sportowe,  spotkanie
integracyjne  w  WTZ,  podziękowanie  za  zaangażowanie  
i wspólną pracę przy wieńcu dożynkowym.

23 14.09.2019 Zwiedzanie  Ośrodka  Dawnych  Kultur  i  Tradycji  
w miejscowości Rozięcin.

24 21.09.2019 Wycieczka nad zalew „Maczuły”  Horodysko.

25 27.09.2019 Uroczyste  otwarcie  WTZ po  termomodernizacji  budynku,
spotkanie integracyjne, występy uczestników WTZ, Klubu
Seniora, harcerzy oraz młodzieży ze Szkoły Podstawowej
w Wojsławicach w GCKSiT 

26 02.10.2019 Dzień  chłopaka  w  WTZ,  składanie  życzeń  Panom,
wręczanie drobnych upominków. 

27 29.11.2019 Zabawa andrzejkowa w WTZ, wspólne wróżby i zabawy. 

28 03.12.2019 Udział  podopiecznych  w  XIII  Powiatowym  Integracyjnym
Turnieju Tenisa Stołowego” w Dorohusku.

29 06.12.2019 Wizyta Św. Mikołaja w WTZ.
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30 15 12.2019 Kiermasz i wystawa prac świątecznych (stroiki, bombki itp.)
przy kościele parafialnym w Białopolu, 

31 19.12.2019 Spotkanie  opłatkowe  w  WTZ,  wspólne  kolędowanie,
składanie życzeń.

32 22.12.2019 Kiermasz  bożonarodzeniowy  przy  kościele  parafialnym  
w Wojsławicach

7.3. Działalność Klubu Seniora „Aktywna Jesień”

Klub  Seniora  „Aktywna  Jesień”  w  Wojsławicach  powstał  w  ramach  RPO  WL
na  lata  2014  -2020,  Oś  priorytetowa  11  Włączenie  społeczne,  Działanie  11.2  Usługi
społeczne  i  zdrowotne,  numer  umowy:  RPLU.11.02.00-06-0006/18.  Wartość  projektu
to kwota: 796.075,00 zł, z czego dofinansowanie wyniosło: 755.055,00 zł, natomiast wkład
własny: 41.000,00 zł.

Klub Seniora ,,Aktywna Jesień’’w Wojsławicach rozpoczął swoją działalność w dniu
25 marca 2019 roku i skupia około 30 emerytów i rencistów.

Seniorzy spotykają się trzy razy w tygodniu: w poniedziałek, wtorek i czwartek, mają
zapewniony transport  do klubu z miejsca zamieszkania oraz do miejsca zamieszkania,
a także gorący posiłek, kawę i herbatę.

Głównym celem spotkań osób starszych jest pobudzenie aktywności w starszym
wieku, dlatego przygotowano szereg zajęć z instruktorami, aby każdy z uczestników mógł
rozwijać  swoje  zainteresowania,  są to  m.  in.:  zajęcia  rękodzielnicze,  nordic  –  walking,
zajęcia gimnastyczno – ruchowe, terapeutyczne, artystyczne, zdrowotne, informatyczne
dietetyczne,  psychologiczne,  wokalne,  spacery  badawcze,  ubezpieczeniowe  oraz
bankowe.

W  2019  roku  członkowie  odbyli  kilka  spotkań  okazjonalnych  oraz  uczestniczyli
w imprezach gminnych, i tak:

- w miesiącu kwietniu odbyło się spotkanie Wielkanocne

- 16 maja 2019 roku seniorzy brali udział w obchodach Światowego Dnia Inwalidy, gdzie
po raz pierwszy wystąpili publicznie z przygotowanym repertuarem śpiewanym,

-  w  czerwcu  uczestnicy  zaprezentowali  swoją  twórczość  artystyczną  wystawiając
przedstawienie teatralne pt. „Darcie pierza” w Rozięcinie

- w lipcu Klub Seniora miał okazje zaprezentować swoje prace rękodzielnicze w Turnieju
Gmin, który odbył się w Wojsławicach.

Członkowie klubu ,,Aktywna Jesień‘’ biorą czynny udział w życiu kulturalnym  gminy
W sierpniu uczestniczyli  w Dożynkach Gminnych prezentując  własnoręcznie wykonany
wieniec dożynkowy oraz przedstawiając repertuar muzyczny.

W  październiku,  w  związku  z  przypadającym  Międzynarodowym  Dniem  Seniora,
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członkowie  Klubu  Seniora  brali  gościli  w  lokalu  Związku  Emerytów  i  Rencistów
w Wojsławicach, gdzie mieli okazję na wspólną zabawę. 

Natomiast  w listopadzie w siedzibie Klubu odbyło się przyjęcie Andrzejkowe, na
którym nie  zabrakło  przedstawicieli  władz gminnych oraz  członków Związku Emerytów
i Rencistów z Wojsławic - łącznie ponad 50 osób.

W miesiącu grudniu 2019 roku odbyła się uroczysta wigilia, w której  uczestniczyło
35 osób w tym władze gminne i ksiądz.

Oprócz spotkań towarzyskich członkowie Klubu Seniora ,,  Aktywna Jesień’’ mieli
okazję uczestniczyć w dwóch wyjazdach do Chełmskiego Kina ,,Zorza’’, a także w dwóch
wycieczkach turystyczno – krajoznawczych;

18 czerwca 2019 r.  i 18 grudnia 2019 r. wyjazdy do kina,

29 października 2019 r. wycieczka do Kozłówki i Ogrodu Botanicznego w Lublinie, 

11 grudnia 2019 r. zwiedzanie zabytków Lublina.

Prowadzona jest również na bieżąco kronika ze zdjęciami i wpisami z działalności
Klubu Seniora.

Celem spotkań w grupie jest poprawa funkcjonowania psychicznego i społecznego
członków klubu, zmniejszenie izolacji społecznej, zapewnienie wzrostu poczucia własnej
wartości i bezpieczeństwa.

7.4. Ocena stanu zdrowia mieszkańców gminy

Rada Gminy Wojsławice Uchwałą Nr X/45/99 z dnia 15 maja 1999 roku uchwaliła,
że  w  celu  zabezpieczenia  ambulatoryjnej  opieki  zdrowotnej  na  obszarze  Gminy
Wojsławice,  uznaje  się  za  celowe wykonywanie  tych  zadań  w ramach niepublicznego
zakładu opieki zdrowotnej. Na podstawie tej uchwały powstały następujące placówki: 

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wojsławicach - Kolonii - lek. med. Jakub Wlaź,
lek. med. Andrzej Wlaź Spółka Jawna,

-  Indywidualna  Praktyka  Stomatologiczna  w  Wojsławicach  –  lek.  stom.  Ewa  Płanda  -
Banaś.

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wojsławicach- Kolonii

Niepubliczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  w  Wojsławicach  -  Kolonii  zatrudnia
następujących pracowników:

- lekarz specjalista chorób wewnętrznych,

- lekarz specjalista medycyny rodzinnej, internista,

- lekarz pediatra,

- 2 pielęgniarki środowiskowo - rodzinne, położna, higienistka szkolno - środowiskowa,

- pielęgniarka,

- rejestratorka medyczna,

W  2019  roku  NZOZ  w  Wojsławicach  objął  opieką  medyczną  2.809  osób
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(o 25 więcej niż w roku 2018). W 2019 roku udzielono 16.150 porad lekarskich w miejscu
działalności i 191 wizyt domowych. Dzieciom, zostało udzielonych 1.716 porad lekarskich ,
w tym 10 wizyt domowych. 

W 2019 roku NZOZ w Wojsławicach - Kolonii wykonał następujące badania: 

-        badanie USG – 168,

-        badanie EKG – 387,

-        spirometria – 72,

-        zdjęcia radiologiczne – 212,

-        badanie kału – 23,

-        badanie moczu – 390,

-        badanie krwi - łącznie wszystkie wykonane badania – 4737,

-        Holter EKG – 10,

-        echo serca – 5.

W 2019 roku przeprowadzono następujące badania dodatkowe:

-        Doppler kończyn dolnych, tętnic szyjnych,

-        badanie kręgosłupa i znamion,

-        badanie wzroku w kierunku jaskry, zaćmy,

-        badanie słuchu,

-        badanie w kierunku osteoporozy

-        Echo serca

-        USG tarczycy, stawów, zatok, piersi.

Ponadto:

   1)      NZOZ przeprowadza badania przesiewowe w kierunku chorób odtytoniowych oraz
chorób układu krążenia. 

     2)      Przy współpracy z LUXMED wykonano 85 cytologii. 

     3)      Przy współpracy z Kliniką Reumatologii SPSK4 w Lublinie przeprowadzono program
wczesnego wykrywania RZS. 

Aktualnie przechodnia wyposażona jest w:

-        oftalmoskop,

-        analizator moczu,

-        spirometr,

-        otoskop,

-        aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi,

127



-        aparat do EKG,

-        Holter ciśnieniowy,

-        Holter EKG,

-        aparat USG.

2. Indywidualna Praktyka Stomatologiczna w Wojsławicach

W 2019 roku NFZ zakontraktował następujące usługi stomatologiczne:

Rodzaj świadczenia Limit  przyznany  przez
NFZ 

Wykonano w roku 2019

Usługi
ogólnostomatologiczne

118.916 punktów 124.151 punktów

W roku 2019 udzielono 2.164 porad w tym dzieciom do 18 roku życia 390, osobom
powyżej 65 roku życia - 355 porad. W roku 2019 wykonano 63 świadczenia protetyczne. 
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8. Stan bezrobocia na terenie gminy

Bezrobotnym jest osoba niezatrudniona i nie wykonująca innej pracy zarobkowej,
zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym
w  danym  zawodzie  lub  służbie  albo  innej  pracy  zarobkowej,  albo  jeżeli  jest  osobą
niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia, co najmniej w połowie tego
wymiaru  czasu  pracy,  nieucząca  się  w  szkole,  z  wyjątkiem uczącej  się  w  szkole  dla
dorosłych  lub  przystępującej  do  egzaminu  eksternistycznego  z  zakresu  tej  szkoły  lub
w  szkole  wyższej  gdzie  studiuje  w  formie  studiów  niestacjonarnych,  zarejestrowaną
we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie
pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Zgodnie  z  Ustawą  o  promocji  zatrudnienia  i  instytucjach  rynku  pracy  z  dnia
20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późń. zm.), osobą bezrobotną jest osoba
która:

a)      ukończyła 18 lat,

b)      nie ukończyła 60 lat - kobieta lub 65 la t- mężczyzna,

c)      nie  nabyła  prawa  do  emerytury  lub  renty  z  tytułu  niezdolności  do  pracy,  renty
szkoleniowej,  renty  socjalnej,  renty  rodzinnej  w  wysokości  przekraczającej  połowę
minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  po  ustaniu  zatrudnienia,  innej  pracy
zarobkowej,  zaprzestaniu  prowadzenia  pozarolniczej  działalności,  nie  pobiera
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia
przedemerytalnego,  świadczenia  rehabilitacyjnego,  zasiłku  chorobowego,  zasiłku
macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego,

d)      nie nabyła prawa do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznanej
przez  zagraniczny  organ  emerytalny  lub  rentowy  w  wysokości  co  najmniej  najniższej
emerytury lub renty z  tytułu  niezdolności  do  pracy,  o  których mowa w ustawie  z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

e)     nie  jest  właścicielem  lub  posiadaczem  samoistnym  lub  zależnym  nieruchomości
rolnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz. U.
z  2019  poz.  1145  z  późń.  zm.)  o  powierzchni  użytków rolnych  przekraczającej  2  ha
przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej
pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków
rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe,

f)      nie  uzyskuje  przychodów  podlegających  opodatkowaniu  podatkiem  dochodowym
z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji
rolnej obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza
wysokości  przeciętnego  dochodu  z  pracy  w  indywidualnych  gospodarstwach  rolnych
z  2  ha  przeliczeniowych  ustalonego  przez  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego
na podstawie przepisów o podatku rolnym lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnym
i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie,

g)     nie  złożyła  wniosku  o  wpis  do  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności
Gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis zgłosiła do Centralnej Ewidencji i Informacji
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o  Działalności  Gospodarczej  wniosek  o  zawieszenie  wykonywania  działalności
gospodarczej  i  okres  zawieszenia  jeszcze  nie  upłynął,  albo  nie  upłynął  jeszcze  okres
do określonego we wniosku o wpis do Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o Działalności
Gospodarczej dnia podjęcia działalności gospodarczej,

h)     nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności
z wyjątkiem kary pozbawienia wolności  odbywanej  poza zakładem karnym w systemie
dozoru elektronicznego,

i)      nie  uzyskuje  miesięcznie  przychodu  w  wysokości  przekraczającej  połowę
minimalnego wynagrodzenia za  pracę z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu
odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach
bankowych,

j)       nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego,

k)     nie  pobiera  po  ustaniu  zatrudnienia  świadczenia  szkoleniowego,
o którym mowa w art. 70 ust. 6,

l)       nie  podlega  na  podstawie  odrębnych  przepisów,  obowiązkowi  ubezpieczenia
społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników,

m)  nie pobiera na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
zasiłku dla opiekuna. 

Osoba  spełniająca  powyższe  kryteria  może  zarejestrować  się  we  właściwym  dla
miejsca  zamieszkania  urzędzie  pracy  po  przedłożeniu  kompletu  wymaganych
dokumentów,  wypełnieniu  karty  rejestracyjnej  oraz  poświadczeniu  własnoręcznym
podpisem w obecności pracownika urzędu prawdziwości złożonych oświadczeń. 

Podstawowymi  usługami  rynku  pracy,  świadczonymi  przez  wojewódzkie  oraz
powiatowe urzędy pracy są: 

·         pośrednictwo pracy,

·         poradnictwo zawodowe,

·         organizacja szkoleń dla bezrobotnych.

Instrumenty rynku pracy wspierają podstawowe usługi rynku pracy. W Powiatowym
Urzędzie  Pracy  w  Chełmie  osoby  bezrobotne  mogą  korzystać  z  form  aktywizacji
zawodowej takich jak m. in.:

·         giełda pracy,

·         targi prac,

·         staż,

·         przygotowanie zawodowe dorosłych,

·         prace interwencyjne,

·         roboty publiczne,

·         prace społecznie użyteczne,
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·         środki na podjęcie działalności gospodarczej,

·         porady grupowe,

·         grupowe informacje zawodowe,

·         spotkania informacyjne.

Gmina Wojsławice ma charakter typowo rolniczy i należy do mało uprzemysłowionego
regionu, w związku z czym obserwuje się na jej terenie niewielki rozwój przedsiębiorczości
oraz prywatnych firm.

Zapobieganie  bezrobociu  w  Gminie  Wojsławice  opiera  się  na  tworzeniu
tymczasowych  miejsc  pracy  poprzez  współpracę  z  Powiatowym  Urzędem  Pracy
w  Chełmie  oraz  organizacjami  pozarządowymi  (m.in.   Fundacja  EUDAJMONIA  oraz
Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek) 

Według  danych  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Chełmie  na  terenie  Gminy
Wojsławice na dzień 31.12.2019 roku zarejestrowanych było  170 osób (w porównaniu
do roku 2018 o 18 osób mniej), w tym 100 kobiet. 

Biorąc pod uwagę strukturę bezrobocia z Gminy Wojsławice pod względem wieku
należy wyróżnić grupy osób w przedziale: 

·        18-24 lata – 38 bezrobotnych,

·         25-34 lata – 54 bezrobotnych,

·         35-44 lata – 27 bezrobotnych,

·         45-54 lata – 30 bezrobotnych,

·         55-59 lat – 12 bezrobotnych,

·         60 lat i więcej – 9 bezrobotnych.

W roku  2019  na  terenie  Gminy Wojsławice  największą  liczbę  zarejestrowanych
bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym – 49
osób,  następnie osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym - 45 osób,  kolejną
grupę  tworzyły  osoby  z  wykształceniem  gimnazjalnym  i  poniżej  -  38  osób.  Najmniej
zarejestrowanych osób posiadało wykształcenie średnie ogólnokształcące - 24 osoby oraz
wyższe - 14 osób. 

Kolejnym  elementem  w  strukturze  bezrobocia  Gminy  Wojsławice  jest  staż
bezrobocia.  Według danych z dnia  31.12.2019 roku najwięcej  osób zarejestrowanych
w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w  Chełmie  posiadało  staż  bezrobocia  powyżej
24 miesięcy - 53 osoby. Staż bezrobocia do 1 miesiąca posiadało 18 osób, od 1 do 3
miesięcy – 29 osób, od 3 do 6 miesięcy – 23 osoby, od 6 do 12 miesięcy – 16 osób,
natomiast od 12 do 24 miesięcy 31 osób. 

W  roku  2019  Urząd  Gminy  Wojsławice,  jednostki  organizacyjne  Gminy  oraz  inne
podmioty działające na terenie gminy zorganizowały miejsca pracy dla osób bezrobotnych
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w następujących formach aktywizacji zawodowej:

Jednostka
 
 
 
 
 

Staż Prace
interwencyjne

Przygotowanie
zawodowe  
w miejscu pracy

Roboty
publiczne

2019 2019 2019 2019

Urząd  Gminy
Wojsławice

3 3 - 8

Gminne
Centrum
Kultury, Sportu  
i  Turystyki  
w Wojsławicach

1 - - 1

Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej

1 1 - -

Szkoła
Podstawowa
im.  T.
Kościuszki  
w Wojsławicach
- Kolonii

2 - - 10

Warsztat Terapii
Zajęciowej  
w Wojsławicach

2 - - -

Razem 9 4 - 19

Urząd  Gminy  Wojsławice  oraz  inne  jednostki  organizacyjne  wykorzystują
instrumenty rynku pracy w miarę posiadanych możliwości finansowych, lokalowych oraz
technicznych. 

Na bieżąco udzielana jest pomoc bezrobotnym w poszukiwaniu pracy. Urząd Gminy
służy  radą  w  wypełnieniu  formularzy  związanych  z  zatrudnieniem,  umożliwia  dostęp
do  fax-u,  poczty  e-mail  oraz  kserokopiarki  w  celu  przekazania  dokumentów
do pracodawców w kraju i za granicą. Oferty pracy pochodzące z Powiatowego Urzędu
Pracy w Chełmie wywieszane są na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wojsławice. 

Na uwagę  zasługuje  fakt  utworzenia  Spółdzielni  Socjalnej  „Wojsławianka”  przez
Gminę  Wojsławice  i  Stowarzyszenie  Lokalna  Grupa  Działania  „Ziemi  Chełmskiej”
(Uchwała  Nr  VII/45/2019  Rady  Gminy  Wojsławice  z  dnia  17.04.2019  r.  w  sprawie
utworzenia spółdzielni socjalnej), która została wpisana do Rejestru KRS dnia 14 czerwca
2019  r.  Spółdzielnia  otrzymała  wsparcie  finansowe  z  Ośrodka  Wspierania  Ekonomii
Społecznej  w  Zamościu  w  ramach  projektu  współfinansowanego  ze  środków  Unii
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Europejskiej.

Dzięki utworzeniu Spółdzielni Socjalnej pracę otrzymało pięć osób, aktualnie na pół
etatu, ale przy dużym zainteresowaniu działalnością usługową spółdzielni jest możliwość
zwiększenia etatów tym pracownikom i zatrudnienie nowych.

Spółdzielnia  Socjalna  „Wojsławianka”  ma  do  zaoferowania  swoim  przyszłym
klientom domową kuchnię, możliwość zakupu gotowych posiłków oraz organizację imprez
okolicznościowych typu: chrzciny, komunie, stypy i inne.

Na  działalność  statutową  spółdzielni  Wójt  Gminy  Wojsławice  użyczył  parter
budynku  po  starej  aptece  w  Wojsławicach  przy  ul.  Uchańskiej  114.  Budynek  został
wyremontowany,  wyposażony  i  przystosowany  do  prowadzenia  działalności
gastronomicznej  ze  środków  pozyskanych  przez  spółdzielnię.  Spółdzielnia  zakupiła
również   przyczepę  gastronomiczną,  którą  usytuowano  na  placu  targowym
w Wojsławicach.

Głównym celem powstania spółdzielni jest reintegracja społeczna i zawodowa jej
członków, poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz takich, których kwalifikacje zawodowe
mogą być  niewystarczające do samodzielnego poruszania  się  po rynku pracy.  Ma też
umożliwić osobom długotrwale bezrobotnym aktywizacje zawodową. 

Powstanie  Spółdzielni Socjalnej „Wojsławianka” odpowiada także zapotrzebowaniu
mieszkańców i turystów, odwiedzających gminę na taką formę usług
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9. Stanu bezpieczeństwa publicznego w Gminie Wojsławice 

Zgodnie  z  art.7  ust.1  pkt.14  ustawy  o  samorządzie  gminnym  zaspokojenie
zbiorowych  potrzeb  wspólnoty  samorządowej  w  zakresie  porządku  publicznego,
bezpieczeństwa  obywateli  oraz  ochrony  przeciwpożarowej  należy  do  zadań  własnych
gminy.

Głównymi  realizatorami  zadań w tym zakresie na terenie Gminy Wojsławice był
Komisariat Policji w Żmudzi i jednostki ochotniczych straży pożarnych .

Działania  wspomagające  dla  tych  podmiotów  kierowane  są  z  jednostek
organizacyjnych gminy, a także  wyspecjalizowanych służb i inspekcji pionu rządowego.

Analizując stan porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli należy zwrócić
uwagę na działania podejmowane przez Komisariat Policji w Żmudzi.

Do zarejestrowanych zdarzeń negatywnych zaliczyć należy:

- czyny zabronione ścigane w trybie postępowań o wykroczenie,

- postępująca demoralizacja wśród nieletnich.

Na  terenie  Gminy  Wojsławice  pracownicy  Komisariatu  Policji  w  Żmudzi
przeprowadzili następujące działania:

a)  interwencje domowe - 59

- w tym sprawcy pod wpływem alkoholu – 33

- przemoc w rodzinie - 14

b) kierujący pojazdami w stanie nietrzeźwości - 7

c) kolizje drogowe - 14

d) osoby odwiezione do wytrzeźwienia - 8 

Z osobami nadużywającymi alkohol funkcjonariusze Komisariatu Policji w Żmudzi
wielokrotnie przeprowadzali rozmowy dyscyplinujące .

W czasie służb funkcjonariusze, szczególnie w porze  wieczorno - nocnej dokonują
kontroli  obiektów  pod  względem  ich  zabezpieczenia  oraz  przestrzegania  przepisów
wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

W związku z największym naruszeniem ładu i porządku publicznego jaki występuje
w  czasie  odbywających  się  zabaw  lub  innych  imprez  o  podobnym  charakterze,
funkcjonariusze  większość  służby  przeznaczają  na  zapewnienie  bezpieczeństwa
i porządku publicznego w tym obszarze.

Realizując zadania z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi  prowadzone  są  działania  wśród  młodzieży  szkolnej  wskazującej
na szkodliwość picia alkoholu, używania narkotyków i innych używek oraz zagrożeń z tego
płynących.  Funkcjonariusze  Policji  prowadzą  pogadanki,  na  spotkaniach  z  rodzicami
uczniów,  wygłaszane  są  również  prelekcje  przez  psychologów  i  specjalistów  terapii
uzależnień . 

W  działaniach  na  rzecz  bezpieczeństwa  publicznego  należy  dostrzec  wsparcie
pomocnicze  ze  strony  Komendy  Miejskiej  Policji  w  Chełmie  w  szczególności  Sekcji
Przestępstw Gospodarczych oraz Sekcji Ruchu Drogowego. 
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Prowadzone były działania z udziałem funkcjonariuszy Straży Granicznej,  Straży
Leśnej  oraz Inspekcji Ruchu Drogowego.
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Podsumowanie

W 2019 roku Gmina Wojsławice zrealizowała szereg ważnych dla mieszkańców
inwestycji.

Podjęte  i  wykonane  przedsięwzięcia  dotyczą  różnych  obszarów  funkcjonowania
gminy.  Jednym z nich jest przebudowa gminnego targowiska „Mój rynek” w Wojsławicach.

 Duża  inwestycja  to  również  termomodernizacja  pięciu  budynków  użyteczności
publicznej,  której  poddano  obiekty:  Szkoły  Podstawowej  w  Wojsławicach  –  Kolonii,
Warsztatu Terapii Zajęciowej i Domu Kultury w Wojsławicach oraz dwóch remizo-świetlic –
w Nowym Majdanie i Rozięcinie.

W budynku szkoły zainstalowano pompy ciepła z  ziemi,  w domu kultury pompę
ciepła   powietrza  i  piec  na  pelet.  To  ostatnie  rozwiązanie  zastosowano  także
w pozostałych budynkach.

WTZ  oraz  świetlice  w  Rozięcinie  i  Nowym  Majdanie  zostały  ocieplone.
We wszystkich budynkach wymieniono okna i drzwi, które nie spełniały kryteriów izolacji
termicznej. 

Głównym celem zrealizowanych projektów było osiągnięcie efektu energetycznego
poprzez zmniejszenie  zużycia  energii  cieplnej,  a  także efektu ekonomicznego poprzez
zmniejszenie  kosztów  ogrzewania  gminnych  budynków.  Zastosowanie  odnawialnych
źródeł  energii  w  sposobie  ogrzewania  budynków ma pozytywny wpływ na środowisko
naturalne i klimat.

W innych  remontowanych budynkach – zabytkowej  Synagodze i  w  byłej  szkole
w  Majdanie  Ostrowskim  także  zastosowano  innowacyjny  sposób  ogrzewania
z  wykorzystaniem  ziemnych  pomp  ciepła,  a  w  budynku  biurowo  -  gospodarczym
na targowisku z pompą ciepła powietrza.

Jeżeli  dodamy do tego zakończony w 2019 roku projekt pn: „Odnawialne źródła
energii  dla  mieszkańców  gminy  Wojsławice”,  w  wyniku  którego  w  143  budynkach
mieszkalnych  zainstalowano  kolektory  słoneczne,  w  10  pompy  ciepła  powietrza,
w 3  pompy ciepła ziemi,  a  w 6 kotły na  biomasę,  to  można stwierdzić,  że w Gminie
Wojsławice   osiągnięto  duży  postęp  w  zakresie  wprowadzania  i  stosowania  OZE.
Działania  te  pozytywnie  i  w  znaczący sposób  wpłynęły  na  czystość  powietrza,  a  tym
samym na zmianę klimatu.

W latach 2018 -  2019 był  realizowany projekt:  „Na szlaku kultur i  tradycji  Ziemi
Wojsławickiej”–  ochrona  i  wykorzystanie  zasobów  dziedzictwa  kulturowego  Gminy
Wojsławice.  Głównym  celem  tego  przedsięwzięcia  był  remont  trzech  budynków  i  ich
przystosowanie  do  funkcji  podmiotów  kultury,  tj.  Izba  Tradycji  Ziemi  Wojsławickiej
w zabytkowej Synagodze w Wojsławicach, Ośrodek Trzech Kultur w Majdanie Ostrowskim
oraz Ośrodek Dawnych Kultur i Tradycji w Rozięcinie.

Obiekty te, poza podstawową funkcją upowszechniania kultury i edukacji, stanowią
również atrakcję turystyczną i miejsce integracji mieszkańców.
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Ośrodki posiadają różnorodne pracownie i sale wystawowe, w związku z czym są
doskonałym  miejscem  do  organizacji  warsztatów,  spotkań,  konferencji,  szkoleń,
koncertów, eventów oraz innych form aktywności. 

Niezwykle  ważne  zadania  z  dziedziny  polityki  społecznej  i  edukacji  skierowane
do seniorów i najmłodszych mieszkańców to utworzenie Klubu Seniora „Aktywna Jesień”
oraz Przedszkola Gminnego. 

W obszarze poprawy stanu układu komunikacyjnego przeprowadzono remonty dróg
gminnych  w  Ostrowie,  Kukawce  i  Rozięcinie.  Z  kolei  drogi  gruntowe  w  kilkunastu
sołectwach zostały utwardzone  kamieniem drogowym.

Zadbano  również  o  poprawę  wyposażenia  jednostek   Ochotniczych  Straży
Pożarnych,  dzięki  uczestnictwu  w  międzynarodowym  projekcie  Polska  –  Białoruś  –
Ukraina  i  pozyskanym dotacjom ze środków rządowych. W grudniu 2019 r.  Komenda
Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie przekazała jednostce OSP Wojsławice
samochód marki Renault Trafic.

Szeroki  zakres  wykonanych  zadań  i  ich  ilość  świadczy  o  dynamicznym
rozwoju  gminy  i  stosowaniu  zasady  zrównoważonego  rozwoju.  Inwestowanie
w różne dziedziny życia lokalnej społeczności, powoduje, że Gmina Wojsławice jest
gminą o olbrzymim potencjale. 

Wojsławice kulturą stoją. To wszystko, co dzieje się w sferze szeroko pojętej kultury,
w dużej mierze wynika z wypracowanych przez ostatnie lata schematów działań. Gmina,
nie tylko  aktywnie włącza się w realizację imprez o charakterze krajowym, np. Dni Jakuba
Wędrowycza,  czy też Spotkania Trzech Kultur,  ale  do swojego kalendarza wprowadza
zupełnie  nowe  wydarzenia.  Zarówno  pracownicy,  jak  i  działacze  kultury  starają  się,
aby  organizowane  imprezy  były  na  wysokim  poziomie.  Działalność  kulturalna  jest
kreowana także w nowo powstałych podmiotach.  Jeśli  do tego dodamy nowe atrakcje
turystyczne  czyli  ścieżki  edukacyjno  –  przyrodnicze  w  Starym Majdanie  i  w  Majdanie
Ostrowskim oraz już istniejącą Krynicę w Rozięcinie i Izbę Ludową  „Wrzeciono” na Kocim
Dołku  oraz  urządzone  przez  mieszkańców  nowe  atrakcje  przy  źródełkach  wody
na  ul.  Grabowieckiej  w  Wojsławicach  w  dwóch  lokalizacjach,  tj.  na  wygonie  i  przy
gospodarstwie  agroturystycznym  „  Agro  Pszczoła”  i  w  Czarnołozach,  śmiało  można
stwierdzić,  że  Gmina  Wojsławice  staje  się  potęgą  turystyczną  na  mapie  powiatu
chełmskiego i kraju. Aktualnie trwają prace nad utworzeniem szlaku wojsławickich źródeł
i  wąwozów.  Przygotowano  również  projekt  rewitalizacji  naturalnych  źródeł  wody
na ul. Chełmskiej w Wojsławicach.

Tak  bogaty obszar  zrealizowanych  zadań  był  możliwy dzięki  pozyskanym przez
gminę dotacjom ze środków europejskich i rządowych, a także zapewnieniu  w budżecie
funduszy na udział własny w realizowanych projektach.

Dużą zasługę w uzyskaniu takich widocznych efektów rozwoju Gminy Wojsławice
mają także jej mieszkańcy, którzy wiele z tych wykonanych już przedsięwzięć inicjowali,
a także samodzielnie zrealizowali.
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KALENDARIUM ZREALIZOWANYCH ZADAŃ W 2019 ROKU 
W GMINIE WOJSŁAWICE

1. 14.01.2019  r.  Zakończenie  prac  remontowych  zabytkowej  synagogi  
w Wojsławicach.

2.   25.03.2019 r. Utworzenie Klubu Seniora „Aktywna Jesień” w Wojsławicach.

3. 02.05.2019  r.  Oddanie  do  użytku  Ośrodka  Dawnych  Kultur  i  Tradycji
w Rozięcinie.

4. 07.07.2019  r.  Uroczyste  oddanie  do  użytku  Targowiska  gminnego  „Mój  Rynek”
w Wojsławicach.

5. 10.07.2019 r. Zakończenie montażu 6 pieców na biomasę w ramach projektu „OZE
dla mieszkańców gminy Wojsławice”.

6. 13.07.2019  r.  Oddanie  do  użytku  nowego  podmiotu  „Ośrodek  Trzech  Kultur”
w Majdanie Ostrowskim.

7. 15.08.2019  r.  Oddanie  do  użytku  Remizo-  świetlicy  w  Rozięcinie  
po przeprowadzonej termomodernizacji.

8. 02.09.2019 r. Utworzenie Przedszkola Gminnego w Wojsławicach.

9. 11.09.2019  r.  Zakończenie  instalacji  pomp  ciepła  z  ziemi  i  z  powietrza
w 13 gospodarstwach domowych w ramach zadania „OZE dla mieszkańców gminy
Wojsławice”. 

10. 14.09.2019  r.  Oddanie  do  użytku  Remizo  -  świetlicy  w  Nowym  Majdanie
po przeprowadzonej termomodernizacji.

11. 20.09.2019  r.  Zakończenie  prac  termomodernizacji  budynku  Szkoły Podstawowej
w Wojsławicach.

12. 26.09.2019  r.  Oddanie  do  użytku  budynku  Warsztatu  Terapii  Zajęciowej
po przeprowadzonej termomodernizacji.

13. 10.10.2019 r. Zakończenie instalacji 143 kolektorów słonecznych w ramach zadania
„OZE dla mieszkańców gminy Wojsławice”.

14. 16.10.2019  r.  Zakończenie  prac  termomodernizacji  budynku  Domu  Kultury
w Wojsławicach.

15. 23.10.2019 r.  Zakończenie remontu odcinka drogi gminnej w Ostrowie. 

16. 30.10.2019 r. Zakończenie remontu odcinka drogi gminnej w Kukawce. 

17. 06.12.2019 R. Zakończenie remontu odcinka drogi gminnej w Rozięcienie. 
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Galeria: 
Działalność inwestycyjna w 2019 roku. 

Przebudowa Synagogi w Wojsławicach na Izbę Tradycji Ziemi Wojsławickiej 
 

  
 

   
 

   
 

Przebudowa szkoły w Majdanie Ostrowskim z przystosowaniem na "Ośrodek 
Trzech Kultur” 
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Wiejski Dom Kultury w Rozięcinie przystosowany na "Ośrodek dawnych 
kultur i tradycji w Rozięcinie" 
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Remont dróg gminnych: 
Modernizacja drogi w miejscowości Rozięcin 

  
 

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ostrów 

   
 

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kukawka  
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Termomodernizacja 5 obiektów użyteczności publicznej: 

Budynek Szkoły Podstawowej w Wojsławicach-Kolonii 

  

 

Budynek Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wojsławicach    

  

 

Budynek Domu Kultury w Wojsławicach 

  

Budynków świetlico-remizy w Nowym Majdanie  
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Budynków świetlico-remizy w Rozięcinie 

   
 

 

„Instalacje OZE w budynkach prywatnych dla mieszkańców gminy Wojsławice” 

Instalacje kolektorów słonecznych                       Instalacji pomp ciepła powietrze 

  

 

 

 

Instalacje pomp ciepła z ziemi                                 Instalacje kotłów na biomasę 
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WYDARZENIA KULTURALNE NA TERENIE GMINY WOJSŁAWICE: 

 

Orszak Trzech Króli i Koncert Kolęd i Pastorałek 

  

  
 

Memoriał Szachowy im. Ryszarda Semeniuka 
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„Alpaka pokona raka” Koncert charytatywny dla Agnieszki Jarmuł 

  

 

Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Wojsławice 
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Obchody święta uchwalenia Konstytucji 3-go Maja oraz 75 rocznicy bitwy  
pod Wojsławicami 
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Zawody Sportowo-Pożarnicze 

  
 

  
 

Otwarcie Ośrodka Dawnych Kultur i Tradycji w Rozięcinie 
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Otwarcie Ośrodka w Majdanie Ostrowskim 
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VI rodzinny Turniej Szachowy o Puchar Wójta 
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XXII Turniej Gmin „Między nami sąsiadami” 
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Trzecia rocznica powstania ukraińskiej gminy Pavlivka 
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Turniej Sołectw Gminy Wojsławice 
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Dożynki Gminne 2019 
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Narodowe Czytanie 

  

  

Piknik Rodzinny 
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70 rocznica powstania OSP Nowy Majdan 

  

Obchody Narodowego Święta Niepodległości 
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Wystawa „Moniuszko- to jest mój rok!” 

  

Wyjazd studyjny do Chutoru Gorajec
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VI Wigilia Wojsławian 
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Turystyka 

Ścieżka przyrodnicza „Wojsławickim wąwozem” w Starym Majdanie 
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Ścieżka przyrodnicza „Przy szurze” w Majdanie Ostrowskim. 
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Majdan Ostrowski Izba Ludowa „Wrzeciono” na tzw. Kocim Dołku. 

  

  

 

Krynica i studnia w Rozięcinie 

  

 


