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 Przedkładam Raport o stanie Gminy Strzyżewice za 2019 rok zgodnie  

z art. 28aa. Ustawy o samorządzie gminnym. Niniejsze opracowanie stanowi kompendium 

wiedzy o sytuacji w gminie, jest zestawieniem najważniejszych danych i podsumowaniem działań 

samorządu gminnego w roku poprzednim.     

  Rok 2019 był dla Gminy Strzyżewice kolejnym rokiem starań w kierunku poprawy 

jakości życia mieszkańców oraz realizowania zapisów zawartych w dokumentach strategicznych  

i programach działania. Dzięki pozyskanym dotacjom z funduszy Unii Europejskiej i programów 

rządowych prowadzone były ważne dla gminy inwestycje. Dwie najważniejsze, mające duże 

znaczenie dla rozwoju gminy, to rewitalizacja dworku Kołaczkowskich w Strzyżewicach  

wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej wokół budynku oraz rozpoczęcie rozbudowy 

oczyszczalni ścieków w Pszczelej Woli. Obie inwestycje ponad 5 milionowe, obie wsparte 

środkami unijnymi, których ukończenie nastąpi w bieżącym roku.  

 Ważnym zadaniem była również rozbudowa sieci wodociągowej w Żabiej Woli o długości 

ponad 2,5 km. Z kolei wydatki na budowę dróg, chodników i oświetlenia ulicznego przekroczyły  

w 2019 r. kwotę 3 mln 155 tys. zł, w efekcie, czego wykonanych zostało ponad 4 km dróg  

o nawierzchni bitumicznej, 860 m chodników oraz założono 28 punktów świetlnych. 

 Warto podkreślić fakt uruchomienia Dziennego Domu Seniora  

w Piotrowicach, jako miejsca wsparcia dla dojrzałych mieszkańców Gminy.  Ponadto po raz 

pierwszy w ośmiu sołectwach realizowany był fundusz sołecki, czyli rodzaj budżetu 

partycypacyjnego, gdzie to mieszkańcy decydowali o przeznaczeniu środków.  

 Raport powstał w oparciu o sprawozdania i dane pozyskane z Referatów Urzędu Gminy 

oraz sprawozdania kierowników jednostek organizacyjnych. Wykorzystane zostały również 

informacje zawarte w Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego oraz dostępne 

opracowania i diagnozy.  

Barbara Zdybel 

Wójt Gminy 

 

 

Strzyżewice, dnia 14 lipca 2020 r. 
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WSTĘP 
 

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku mieszkańcy gminy tworzą  

z mocy prawa wspólnotę samorządową. Pod pojęciem ‘gmina’ rozumiemy wspólnotę samorządową oraz 

odpowiednie terytorium.  

 

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, czyli tworzenie 

jak najlepszego środowiska życia mieszkańców. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:  

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz 

gospodarki wodnej,  

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,  

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, 

utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, działalności  

w zakresie telekomunikacji,  

4) lokalnego transportu zbiorowego,  

5) ochrony zdrowia,  

6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej,  

7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,  

8) edukacji publicznej,  

9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami,  

10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,  

11) targowisk i hal targowych,  

12) zieleni gminnej i zadrzewień,  

13) cmentarzy gminnych,  

14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej  

i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu 

przeciwpowodziowego,  

15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych,  

16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej  

i prawnej,  

17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania  

i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności 

obywatelskiej,  

18) promocji gminy,  

19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych 

ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
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20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.  

 

Gmina realizuje również zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu 

organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Gmina może także 

wykonywać zadania na podstawie porozumienia zawartego między organami administracji oraz może 

wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu i województwa na podstawie porozumień z tymi 

jednostkami. 

Do typowych zadań zleconych realizowanych przez gminę zalicza się sprawy z zakresu: 

– urzędu stanu cywilnego, 

– ewidencji ludności, 

– dowodów osobistych, 

– działalności gospodarczej, 

– spraw wojskowo-obronnych, 

– obrony cywilnej, 

– przeprowadzenia wyborów i referendów, 

– utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zlokalizowanych na terenie gminy 

Dokumenty strategiczne i programy działania: 

 

Ustawowym zadaniem samorządu terytorialnego jest prowadzenie polityki rozwoju, mającej na celu 

tworzenie warunków dla poprawy jakości życia lokalnej społeczności.  

W kształtowaniu długofalowej polityki rozwoju na szczeblu lokalnym kluczowe znaczenie mają 

narzędzia planistyczne. W 2019 r. działania samorządu Gminy Strzyżewice opierały się na następujących 

dokumentach strategicznych i planistycznych, a także programach działania: 

 Strategia Rozwoju Gminy Strzyżewice na lata 2016-2025, 

 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Strzyżewice na lata 2016-2023, 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzyżewice, 

 Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Strzyżewice na lata 

2012-2027, 

 Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzyżewice na lata 

2015-2018 z perspektywą do roku 2032, 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

 Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego, 

 Wieloletnia Prognoza Finansowa, 

 Budżet Gminy Strzyżewice na 2019 r., 

 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżewice na lata 2014-

2020, 

 Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Strzyżewice na lata 2018-2020, 

 Roczny Program Współpracy Gminy Strzyżewice z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na rok 2019, 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok, 
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 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Strzyżewice w 2019 roku. 

Opracowania i raporty wykonane w 2019 r.: 

 

 Diagnoza do planu adaptacji do zmian klimatu dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego – 

Gmina Strzyżewice - celem opracowania jest określenie głównych zagrożeń wynikających  

ze zmian klimatu dla obszaru gminy, tj. podatność na suszę, występowanie nagłych powodzi  

i osuwisk, burz z silnymi wiatrami, ekstremalnie wysokiej lub niskiej temperatury i innych. 

Diagnoza obejmuje ponadto określenie potencjału adaptacyjnego gminy na wymienione zjawiska 

w następujących sektorach: zdrowie publiczne i warunki życia ludzi, różnorodność biologiczna, 

rolnictwo, transport, gospodarka wodna i ściekowa, gospodarka odpadami, energetyka, turystyka, 

dziedzictwo kulturowe. 

 Diagnoza społeczna Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego – której zadaniem jest ocena 

sytuacji demograficznej i uwarunkowań funkcjonowania ekonomicznego, społecznego  

i socjalnego dwóch grup: osób starszych (60+) oraz osób z niepełnosprawnościami na terenie 

LOF, w tym gminy Strzyżewice. Pozyskane informacje posłużą do planowania działań pod kątem 

zaspokojenia potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami. 

 Diagnoza używania substancji psychoaktywnych, problemów uzależnień oraz związanych  

z nimi innych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Strzyżewice. Opracowanie to ma na 

celu analizę wyników badań obejmujących podstawowe problemy społeczne ze szczególnym 

uwzględnieniem używania alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych w środowisku osób 

dorosłych oraz dzieci i młodzieży w gminie. Dodatkowo celem raportu jest zarysowanie skali 

zjawiska, jakim jest przemoc w środowisku lokalnym, zarówno domowym jak i szkolnym. 
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Ogólna charakterystyka Gminy 
Strzyżewice 

Gmina Strzyżewice, w obecnym kształcie terytorialnym, została utworzona z dniem 1 stycznia 

1973 roku. Wtedy była ona podporządkowana administracji rządowej, a dopiero zmiany ustrojowe 

przeprowadzone w 1990 r. przywróciły społeczności lokalnej prawo wyboru swoich władz i określiły 

kompetencje rady i wójta oraz wyznaczyły zakres działania i zadania gminy w zaspakajaniu potrzeb 

mieszkańców. 

Gmina Strzyżewice zajmuje łączną powierzchnię 108,84 km
2
. W krajobrazie dominują grunty 

orne (76,59%) oraz użytki zielone w dolinach rzek (4,81 %). Lasy i grunty leśne położone są głównie na 

obrzeżach gminy oraz w licznych wąwozach i stanowią około 15,52 %.  Wody płynące i stojące stanowią 

0,36 %, a pozostałe grunty 2,72%. 

Zgodnie z podziałem fizjograficznym Polski Gmina Strzyżewice położona jest na Wyżynie 

Lubelskiej. Obszar gminy znajduje się na terenie następujących mezoregionów:   

 Płaskowyżu Świdnickiego – od północnego wschodu  

 Równiny Bełżyckiej – od północnego zachodu  

  Wyniosłości Giełczewskiej – od południowego wschodu  

 Wzniesień Urzędowskich – od południowego zachodu.  

 Gmina Strzyżewice położona jest wzdłuż doliny górnego biegu Bystrzycy oraz jej 

prawobrzeżnego dopływu Kosarzewki. Tereny najwyżej położone występują w części należącej do 

Wyniosłości Giełczewskiej we wsi Kiełczewice Pierwsze – 273,3 m n.p.m. Najniżej położone tereny 

występują na Równinie Bełżyckiej w dolinie rzeki Bystrzycy we wsi Osmolice Pierwsze. 

Demografia 

Według danych z Rejestru Mieszkańców w Gminie Strzyżewice na dzień 31.12.2019 r. było 8271 

mieszkańców, z czego 4 259 osób stanowiły kobiety, a 4 012 osób mężczyźni. Średnia gęstość 

zaludnienia wynosiła 76 osób/km
2
 (średnia powiatu lubelskiego 91os./km

2
, a średnia województwa 

lubelskiego to 85os./ km
2
). 

W 2019 roku urodziło się 62 dzieci (27 dziewczynek i 35 chłopców), zmarło 87 osób – 49 

mężczyzn i 38 kobiet. 
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 Liczba zameldowań i wymeldowań w latach 2015-2019 

 

 

Porównanie liczby urodzeń i zgonów w latach 2015-2019 

 
 

Porównanie liczby osób zawierających związek małżeński w latach 2015-2019 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019

Zameldowania 126 105 120 264 187
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Sołectwa 
 Na terenie gminy znajduje się 22 miejscowości, z których utworzono 21 jednostek 

pomocniczych, czyli sołectw. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a 

wykonawczym sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Zasady i tryb wyboru sołtysa  i rady 

sołeckiej oraz ich odwołania określa statut sołectwa.  

 W 2019 r. na terenie wszystkich sołectw przeprowadzone zostały wybory sołtysa i rady sołeckiej 

na kadencję 2019-2024. W 15 sołectwach społeczność wsi wybrała dotychczasowego sołtysa, a w sześciu 

sołectwach funkcję tę otrzymały nowe osoby. Wśród sołtysów jest 13 kobiet i 8 mężczyzn. 

Sołectwa wg obszaru 

Sołectwo Obszar sołectwa 

Kiełczewice Pierwsze 131 ha 

Pawłówek 171 ha 

Iżyce 200 ha 

Kajetanówka 208 ha 

Dębszczyzna 227 ha 

Kiełczewice Dolne 274 ha 

Dębina 318 ha 

Pawłów 321 ha 

Franciszków 355 ha 

Polanówka 382 ha 

Kiełczewice Maryjskie 437 ha 

Bystrzyca Stara 469 ha 

Bystrzyca Nowa 529 ha 

Borkowizna 578 ha 

Kiełczewice Górne 631 ha 

Kolonia Kiełczewice Dolne 695 ha 

Osmolice Pierwsze 848 ha 

Piotrowice 906 ha 

Strzyżewice 960 ha 

Żabia Wola 1103 ha 

Osmolice Drugie 1141 ha 

 

Sołectwa wg liczby mieszkańców 

Sołectwo Liczba mieszkańców 

Pawłówek 64 

Kiełczewice Pierwsze 74 

Dębszczyzna 105 

Iżyce 144 

Kajetanówka 165 

Dębina 167 

Kiełczewice Dolne 172 

Franciszków 201 

Borkowizna 231 
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Pawłów 242 

Kolonia Kiełczewice Dolne 277 

Kiełczewice Maryjskie 299 

Kiełczewice Górne 340 

Polanówka 401 

Bystrzyca Nowa 451 

Bystrzyca Stara 460 

Osmolice Drugie 489 

Strzyżewice 603 

Osmolice Pierwsze 734 

Piotrowice 1263 

Żabia Wola 1379 

 

 Od 2019 roku w gminie Strzyżewice funkcjonuje fundusz sołecki, którego wydatki wyniosły 

100.278,28 zł. Realizowany był przez osiem sołectw: Borkowizna, Dębina, Dębszczyzna, Franciszków, 

Iżyce, Kajetanówka, Kiełczewice Dolne i Pawłówek. Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione 

w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących 

poprawie warunków ich życia. To zebranie wiejskie, czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmują 

decyzje, na co mają zostać wykorzystane środki finansowe.  

W 2019 r. w ramach funduszu sołeckiego zostały poniesione wydatki na tłuczniowanie dróg na terenie 

sołectw Dębina, Dębszczyzna, Iżyce oraz Pawłówek, budowę altanki we wsi Borkowizna, zakup 

wyposażenia dla OSP Dębszczyzna, remont budynku OSP Franciszków, modernizację świetlicy  

w Kajetanówce oraz wykonanie dokumentacji na budowę chodnika na drodze Nr 10737L  

w Kiełczewicach Dolnych. 

Lokalny rynek pracy 
 

Rolnictwo 

 Gmina Strzyżewice jest typową gminą rolniczą. Według ewidencji podatkowej w sumie jest 

ponad 2200 gospodarstw rolnych, przy czym najwięcej występuje gospodarstw o powierzchni od 1 ha  

do 5 ha.  

Intensywny rozwój rolnictwa na terenie gminy wynika z bardzo dobrych warunków glebowych. 

Największą powierzchnie w skali gminy zajmują użytki rolne, które powstały na podłożu lessowym. 

Występują tam bardzo dobre gleby II i III klasy (80% powierzchni Gminy). Gleby wytworzone z piasków 

zajmują około 10% gruntów ornych i należą do IVb-V klasy bonitacyjnej. Pozostałe tereny obejmują 

gleby brunatne. Gleb ciężkich i bardzo ciężkich brak. 

Wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej w gminie jest większa niż 72,5 pkt. (wg skali 

IUNG w Puławach). Na terenie gminy nie wyznaczono również obszarów ONW czyli terenów,  

na których produkcja rolnicza jest utrudniona ze względu na warunki naturalne lub występuje możliwość 

nadmiernego wyludnienia. Jednocześnie obszar gminy zagrożony jest suszą rolniczą. Zgodnie  

z klasyfikacją Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w kategorii I gleb bardzo 

podatnych na terenie gminy znajduje się 1 109,49 ha co odpowiada 14,21% ogółu gleb ornych.  
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W kategorii II gleb podatnych znajduje się 2 418,54 ha co odpowiada 30,98% ogółu gleb ornych.  

W kategorii III gleb średnio podatnych znajduje się najwięcej bo aż 4 099,89 ha co odpowiada 52,52% 

ogółu gleb ornych. W kategorii IV gleb mało podatnych znajduje się najmniej bo zaledwie 177, 92 ha  

co odpowiada 2.28% ogółu gleb ornych. Największym zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania 

rolnictwa są długotrwałe okresy bezopadowe oraz susze mogące powodować niedobory wody i niski 

stopień uwilgocenia gleb, co wiąże się ze stratami w zbiorach.  

 

Aktywność gospodarcza 

Na koniec grudnia 2019 r. na terenie Gminy Strzyżewice funkcjonowało 380 podmiotów 

gospodarczych. W porównaniu do roku 2018 nastąpił wzrost o 27 zarejestrowanych podmiotów. Analiza 

klasyfikacji działalności gospodarczych (według PKD) podejmowanych na obszarze gminy wskazuje na 

przewagę trzech sekcji: handlu, budownictwa i transportu. 

Handel hurtowy i detaliczny skupia najwięcej przedsiębiorców w Gminie Strzyżewice  

(24 %). W obrębie tej sekcji przedsiębiorcy zajmują się przede wszystkim handlem detalicznym (są to 

głównie sklepy spożywczo-przemysłowe, ale też coraz częściej sprzedaż prowadzona przez Internet) oraz 

handlem hurtowym i detalicznym pojazdami samochodowymi (w tym też w dużej mierze naprawą 

pojazdów).   

Drugą co do wielkości gałęzią gospodarki jest budownictwo, które stanowi 19% ogółu 

działalności prowadzonych w Gminie Strzyżewice. Składają się na nią przede wszystkim: roboty 

budowlane wykończeniowe i roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, jak też 

specjalistyczne roboty budowlane, wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych  

i innych, tynkowanie, malowanie, posadzkarstwo, stolarka budowlana i inne. 

13% ogółu przedsiębiorców zajmuje się transportem (głównie transport drogowy towarów 

 i transport lądowy pasażerski), 9% przetwórstwem przemysłowym (produkcja konstrukcji 

metalowych, obróbka mechaniczna elementów metalowych, naprawa i konserwacja maszyn), jak również 

9% działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (m.in. działalność w zakresie inżynierii 

 i doradztwo techniczne, projektowanie,  działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe).  
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Rok 2019 był w Gminie Strzyżewice kolejnym rokiem spadku ilości zarejestrowanych bezrobotnych,  

w porównaniu do roku 2015 było ich mniej o 119 osób. Szczegółowe dane przedstawia tabela. 

ROK 
Zarejestrowani 

bezrobotni 

W tym 

kobiety 

W tym 

Do 30 

r.ż. 

Do 25 

r.ż. 

Powyżej 

50 r.ż. 
Długotrwale bezrobotni 

2015 321 158 119 76 66 191 

2016 263 116 90 66 46 138 

2017 275 138 94 49 71 134 

2018 234 123 79 39 53 134 

2019 202 102 62 23 60 106 

 

Infrastruktura komunalna 
 

Drogi 

Głównym centrum sieci drogowej na terenie gminy jest przebiegająca południkowo droga 

powiatowa 2277 L o przebiegu Lublin – Strzyżewice oraz droga powiatowa 2289L Strzyżewice-

Zakrzówek. Gminę przecina również droga wojewódzka nr 834, biegnąca z zachodu na wschód, relacji 

Bełżyce - Niedrzwica Duża - Bychawa - Stara Wieś, posiadająca znaczenie regionalne głównie, jako 

powiązanie z ośrodkami ponadlokalnymi oraz w obsłudze komunikacyjnej środkowej części 

województwa. Przez teren gminy w jej południowo-zachodniej części przebiega niewielki fragment drogi 

krajowej nr 19 i jest ona realizowana w tym samym przebiegu jako droga S19. 

Mieszkańcy gminy korzystają z ponad 166 km dróg, głównie gminnych i powiatowych, z  czego 

52 km posiada oświetlenie drogowe. Bezpieczeństwu służy ponadto 23 km chodników dla pieszych.  

Na łączną liczbę 112 km dróg gminnych 64,7 km to drogi utwardzone bitumiczne, pozostałe 47,3 km to 

drogi gruntowe lub utwardzone materiałem kamiennym. 

Wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, w tym z odśnieżaniem 

w 2019 r. wyniosły 612.292,30 zł. Koszt zakupu energii elektrycznej do oświetlenia dróg oraz koszt 

konserwacji i napraw oświetlenia drogowego to 267.184,04 zł.  

 

Infrastruktura wodno-ściekowa 

 Mieszkańcy zaopatrywani są w wodę poprzez układ sieci wodociągowej, której łączna długość 

wynosi 179 km, z czego będącej własnością gminy 157,6 km. Z sieci wodociągowej korzysta 87,4% 

społeczeństwa gminy, wykonanych jest 2806 przyłączy wodociągowych. Woda pitna pochodzi z 3 ujęć 

zlokalizowanych w miejscowościach Strzyżewice, Pszczela Wola oraz poza gminą w Gałęzowie – 

Kolonii. Sieć wodociągowa narażona jest na występowanie awarii związanych m. in. z wadami 

materiałowymi rurociągów oraz ciężkim ruchem na drogach, które nie są przystosowane do takich 

obciążeń (co prowadzi do napięć i pęknięć poprzecznych na sieci). W roku 2019 wystąpiły 3 awarie. 

 Odprowadzanie ścieków komunalnych na terenie gminy odbywa się głównie poprzez 

bezodpływowe zbiorniki na nieczystości płynne (szamba), których łączna ilość w 2019 roku wynosiła 

1 209. Cześć mieszkańców gminy podłączona jest do sieci kanalizacyjnej. Łączna długość sieci 

kanalizacyjnej w gminie w 2019 r. wynosiła 30,3 km, z czego będącej własnością gminy 27,6 km.  

Do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest 19% budynków mieszkalnych z ogółu budynków mieszkalnych 
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w gminie. Łączna ilość przyłączy kanalizacyjnych wynosi 476. W roku 2019 odnotowano 1 awarię sieci 

kanalizacyjnej. 

 Ścieki z terenu gminy oczyszczane są w dwóch biologicznych oczyszczalniach ścieków 

zlokalizowanych w miejscowości Piotrowice oraz Pszczela Wola. Ponadto cześć ścieków oczyszczana 

jest w przydomowych oczyszczalniach ścieków, których na terenie gminy w 2019 r. było 153. 

 

Infrastruktura elektroenergetyczna 

 Operatorem systemu elektroenergetycznego dystrybucyjnego na terenie Gminy Strzyżewice jest 

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin. Spółka jest odpowiedzialna za prowadzenie ruchu sieciowego na 

tym terenie, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, 

z zachowaniem wymaganej niezawodności dostarczenia energii elektrycznej. 

Gmina Strzyżewice zasilana jest w energię elektryczną ze stacji GPZ Bychawa poprzez trzy linie 

magistralne średniego napięcia relacji: Bychawa - Osmolice, Bychawa - Pawłów, Bychawa - Żabia Wola. 

Sieć elektroenergetyczna niskiego oraz średniego napięcia jest w wykonaniu napowietrznym oraz 

wykonaniu kablowym ziemnym. Na terenie gminy jest zlokalizowanych 86 stacji Sn/nN. Istniejąca sieć w 

pełni pokrywa zapotrzebowanie na energię elektryczną odbiorców bytowo – komunalnych i obiektów 

usługowych. 

Infrastrukturę sieci energetycznej sklasyfikowano na podstawie charakterystyki napięć poszczególnych 

odcinków: 

 Sieci średnich napięć 15 kV. W czasie rzeczywistej pracy systemu, energia elektryczna 

przesyłana jest napowietrznymi liniami zasilającymi o napięciu 15 kV. 

 Sieci niskich napięć (nN). Linie o niskim napięciu 0,3 kV są odpowiedzialne za bezpośrednie 

zasilanie odbiorców końcowych w tym przemysłowych i komunalnych. Sieć ta wykorzystywana 

jest również, jako wydzielone obwody oświetlenia ulicznego. 

 

Infrastruktura gazowa 

 Sieć gazowa w gminie Strzyżewice jest dobrze rozwinięta. Na dzień 31.12.2019 r. długość 

czynnej sieci gazowej średniego ciśnienia wyniosła 130,48 km, a długość przyłączy gazowych 44,64 km. 

Na terenie gminy znajduje się 1 571 przyłączy do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Ilość 

aktywnych odbiorców wynosi 1247.  

Gmina Strzyżewice zasilana jest w gaz poprzez dwie stacje redukcyjne II stopnia: 

 jednociągowa o przepustowości 250 m
3
/h w Osmolicach; 

 jednociągowa o przepustowości 120 m
3
/h w Pszczelej Woli. 

 

Gospodarka odpadami 

 

Gmina Strzyżewice w 2019 r. systemem zbiórki objęła nieruchomości na których zamieszkują 

mieszkańcy. Odpady od właścicieli nieruchomości odbierane były w następujący sposób i z następującą 

częstotliwością: 

 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - gromadzone były w pojemnikach na terenie 

nieruchomości i przekazywane firmie wywozowej raz w miesiącu; 
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 segregowane (selektywnie zbierane) odpady tj. papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne - 

gromadzone były w workach odpowiedniego koloru z odpowiednim napisem, które są  przeznaczone 

na tego typu odpady i przekazywane firmie wywozowej raz na miesiąc; 

 meble i inne odpady wielkogabarytowe - odbierane były spod posesji w ramach objazdowych zbiórek 

ulicznych 2 razy w roku lub we własnym zakresie przekazywane do Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych w Piotrowicach; 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany był spod posesji w ramach objazdowych zbiórek 

ulicznych 2 razy w roku lub we własnym zakresie przekazywany do PSZOK; 

 zużyte baterie i akumulatory – gromadzone w specjalnych pojemnikach rozmieszczonych  

w placówkach oświatowych oraz innych obiektach użyteczności publicznej, w punktach handlowych 

prowadzących sprzedaż detaliczną lub usługową w zakresie wymiany baterii lub akumulatorów lub 

we własnym zakresie przekazywane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;  

 bioodpady - powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji  

w pierwszej kolejności powinny być kompostowane, a kompost wykorzystywany na własne potrzeby. 

Można również bioodpady zebrane w worek odpowiedniego koloru z odpowiednim napisem 

dostarczyć we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych; 

 zużyte opony zbierane były spod posesji  w ramach objazdowych zbiórek ulicznych 2 razy  

w roku, lub we własnym zakresie przekazywane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych; 

 przeterminowane leki, odpady budowlane i rozbiórkowe, chemikalia - przekazywane były  

we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

 

Ilość odpadów odebranych z terenu gminy Strzyżewice 

  

Rodzaj odpadu Masa (Mg) 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

 

816,08 

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 

 

125,38 

Opakowania ze szkła 

 

98,12 

Zużyte opony 

 

12,042 

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 

 

0,339 

Papier i tektura 

 

27,62 

Urządzenia zawierające freony 

 

1,532 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 

21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 

2,161 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 

21, 20 01 23 i 20 01 35 

1,966 

Odpady ulegające biodegradacji 

 

0,1 

Inne odpady nieulegające biodegradacji 

 

18,5 

Odpady wielkogabarytowe 54,34 

RAZEM  1158,18 
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Ilość odpadów odebranych z PSZOK w Piotrowicach 

 

Rodzaj Odpadu Masa [Mg] 

Odpady wielkogabarytowe 

 

17,060 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

37,740 

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 

 

1,919 

Zużyte opony 

 

4,960 

Urządzenia zawierające freony 

 

0,466 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 

20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 

0,832 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 

20 01 23 i 20 01 35 

1,541 

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 

 

1,420 

Odpady ulegające biodegradacji 

 

5,400 

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje 

niebezpieczne 

0,306 

Leki inne niż wymienione w 20 01 31 

 

0,118 

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 

06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory  

0,088 

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popioły z 

gospodarstw domowych) 

6,220 

RAZEM 78,07 

 

Analiza finansowo-ekonomiczna funkcjonowania systemu 

Na dzień 31.12.2019 r. złożonych zostało 2111 deklaracji. Należności wynosiły 843 539,55 zł. Wpływy 

na koniec 2019 roku wyniosły 757 982,54 zł. Zaległości w tym okresie wyniosły 91 356,80 zł. 

W 2019 wysłano 546 upomnień w łącznej sumie 47 805,23 zł. 

Koszty funkcjonowania systemu: 

Wydatek [zł] 

Koszty administracyjne (wynagrodzenia, szkolenia, sprzęt i 

programy komputerowe, usługi pocztowe itp.) 

38 019,18 zł 

Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów w skali roku 

 

731 106,45 zł 

Odbiór odpadów z obiektów gminnych 

 

13 593,10 zł 

Likwidacja dzikich wysypiska 

 

3 397,62 zł 

Koszty PSZOK 

 

12 527,85 zł 

Pozostałe: 

 

53 615,22 zł – adaptacja budynku               

w Strzyżewicach na potrzeby PSZOK-u 

        ŁĄCZNIE –852 259,42 zł 

 

Łączny koszt funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2019 r. był wyższy 

niż należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  o 8719,87 zł. 
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Ochrona zdrowia 

  

 Na terenie gminy funkcjonują 2 przychodnie: Gminny Ośrodek Zdrowia w Piotrowicach oraz 

Gminny Ośrodek Zdrowia Piotrowice Filia w Kiełczewicach. Obie przychodnie wchodzą w skład 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie  i świadczą podstawową opiekę 

zdrowotną (porady lekarza rodzinnego). Na koniec 2019 r. w  GOZ w Piotrowicach zadeklarowanych 

było 3823 pacjentów, a w Filii w Kiełczewicach 796. Ilość porad lekarskich podstawowej opieki 

zdrowotnej udzielonych przez cały rok w Ośrodku w Piotrowicach wynosi 15 415 (średnio 4 porady na 

pacjenta rocznie), natomiast w Kiełczewicach 3215 porad (również średnio 4 porady na pacjenta  

rocznie).  

 Liczba aptek w gminie wynosi 3, co przekłada się na wskaźnik liczby ludności na ogólnodostępną 

aptekę wynoszący 2 757 osób (średnia w kraju 2 716 osób na aptekę).  

Na terenie gminy działają ponadto dwie praktyki stomatologiczne w Piotrowicach oraz w Pszczelej Woli.  

 Gmina Strzyżewice na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia na programy polityki 

zdrowotnej oraz działania mające na celu przeciwdziałanie i zwalczanie alkoholizmu i narkomanii 

wydatkowała w 2019 r. kwotę  96.360,02 zł. Realizując program zwalczania uzależnień Gmina stosuje 

różne formy służące rozwiązywaniu tych problemów, m.in. świadczy pomoc osobom uzależnionym i ich 

rodzinom. Zadania te realizowane były poprzez punkt konsultacyjny i prace w terenie. Wydatki związane 

z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień przeznaczono 

między innymi na: 

 pomoc psychologiczną, terapię i poradnictwo poprzez prowadzenie punktu konsultacyjnego  

 w tym m.in.: poradnictwo rodzinne, terapia rodzinna, 

 realizacja programów rekomendowanych profilaktyki antyalkoholowej „Archipelag Skarbów” 

oraz „Spójrz inaczej”, 

 prowadzenie zajęć pozalekcyjnych sportowych, teatralnych, tanecznych dla dzieci w szkołach, 

 organizacja letniego wypoczynku dla dzieci, 

 opłaty sądowe od wniosków za skierowanie na leczenie odwykowe oraz opłaty za opinię 

biegłych sądowych, 

 szkolenia i wynagrodzenie członków GKRPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo publiczne 

 

 W zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego obsługę prewencyjną  Gminy Strzyżewice 

zapewnia  Komisariat Policji w Bychawie. Na stałe do miejscowości  gminy przydzieleni są dwaj 

dzielnicowi, którzy wykonują zadania w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości i wykroczeń. 

Odpowiadają  również za rozpoznawanie zjawisk i zdarzeń w terenie wywierających bezpośredni wpływ 

na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

 Gminny system bezpieczeństwa publicznego, w tym zapewnienie ochrony przeciwpożarowej  

i przeciwpowodziowej realizowany jest przez ochotnicze straże pożarne.  
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Na terenie Gminy funkcjonuje 10 jednostek: 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrzycy Starej, 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Dębszczyźnie, 

- Ochotnicza Straż Pożarna we Franciszkowie, 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Kiełczewicach Górnych, 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Kiełczewicach Maryjskich, 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Osmolicach, 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Pawłowie, 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Piotrowicach, 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Strzyżewicach, 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Żabiej Woli. 

Dwie jednostki (OSP Piotrowice i OSP Żabia Wola) działają w ramach Krajowego Systemu Ratownictwa 

Gaśniczego. Wszystkie jednostki posiadają wyposażenie i wyszkolenie umożliwiające podjęcie działań 

ratowniczo-gaśniczych, dwie jednostki posiadają uprawnienia do działań ratownictwa technicznego 

 i drogowego oraz ratownictwa medycznego. Natomiast trzy jednostki mogą brać udział w akcjach 

poszukiwawczo-ratowniczych. 

 W 2019 r. do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych należało 259 strażaków, w tym  

22 kobiety. Z ogólnej liczby członków:  250 – to członkowie zwyczajni, 7  - członków wspierających  

i 2 członków honorowych. Liczba strażaków posiadających specjalistyczne szkolenia oraz badania 

lekarskie – uprawniające do udziału w akcjach wynosiła 83.   

 Na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową w 2019 r. 

wydatkowano środki w kwocie 272.397,36 zł. Łącznie jednostki z terenu gminy uczestniczyły 

w 94 akcjach ratowniczo-gaśniczych, w tym w 35 wyjazdach do pożarów i w 59 wyjazdach w celu 

usuwania miejscowych zagrożeń. Jednostki uczestniczyły też w 12 wyjazdach gospodarczych oraz 

jednym alarmie fałszywym.  

 W celu podwyższania umiejętności i gotowości bojowej w 2019 r. kilku kolejnych  strażaków-

ochotników  zostało przeszkolonych: 5 w zakresie podstawowym jako strażak-ratownik, 1 jako dowódca 

OSP, 1 w zakresie ratownictwa technicznego oraz 5 w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.  

 Ponadto samorząd gminny dysponuje opracowanymi planami na wypadek sytuacji kryzysowych, 

do których może zaangażować również inne instytucje. W razie wystąpienia sytuacji kryzysowych Gmina 

koordynuje i prowadzi działania ratownicze, angażując wszystkie dostępne na swoim terenie jednostki  

i instytucje, a w razie potrzeby współdziała z jednostkami i instytucjami spoza swojego terenu. 
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Praca Rady Gminy Strzyżewice  

 Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym.  

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy w szczególności: 

1) uchwalanie statutu gminy, 

2) ustalanie wynagrodzenia wójta oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, 

3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, na wniosek wójta, 

4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie 

uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu, 

5) uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

6) uchwalanie programów gospodarczych, 

7) przyjmowanie programów rozwoju, 

8) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych,  

9) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat, 

10) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu,  

11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej – na podstawie 

porozumienia z organami tej administracji, oraz zadań z zakresu właściwości powiatu i z zakresu 

właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego, 

12) podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi 

lub nazw dróg wewnętrznych, a także wznoszenia pomników, 

13) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów. 

 

Rada Gminy Strzyżewice  składa się z  15 radnych. Skład osobowy Rady i pełnione funkcje oraz 

granicę okręgu wyborczego przedstawia poniższa tabela. 

 

Lp. 

 

Imię 

i nazwisko 

radnego 

 

Pełnione funkcje 

 

Numer 

okręgu 
Granice okręgu 

1. 
Janusz 

Sagan 

 

- przewodniczący Rady Gminy 

- członek Komisji Oświat, Kultury, Zdrowia  

i Spraw Socjalnych, 

- członek Komisji Rolnictwa i Działalności 

Gospodarczej. 

15 
Borkowizna 

Kiełczewice Górne 

2. 
Agata 

Stelmach 

 

- wiceprzewodnicząca Rady Gminy Strzyżewice, 

- z-ca przewodniczącego Komisji Budżetu  

i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, 

- członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia  

i Spraw Socjalnych 

8 Bystrzyca Stara 

3. 
Paweł 

Adamczyk 

 

- przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, 

Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa, 

- członek Komisji Rewizyjnej, 

- członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia  

i Spraw Socjalnych 

4 Osmolice Pierwsze 

4. 
Sylwester 

Adamczyk 

 

- członek Komisji Gospodarki Komunalnej, 

Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa, 

- członek Komisji Rolnictwa i Działalności 

12 

Dębina 

Dębszczyzna 

Pawłów 
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Gospodarczej 

5. 
Jan Andrzej 

Dąbrowski 

 

- przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków           

i Petycji, 

- członek Komisji Budżetu i Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego 

 

14 
Kiełczewice Maryjskie 

Kiełczewice Pierwsze 

6. 
Antoni 

Kawałek 

 

- z-ca przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, 

Zdrowia i Spraw Socjalnych, 

- członek Komisji Budżetu i Rozwoju Społeczno- 

Gospodarczego 

7 

Piotrowice: od nr 26 

do nr 94b; nr: 96, 97a, 

97b, 99, 100; od nr 170 

do 185; od nr 187 do 

końca 

7. 
Paweł 

 Kijek 

 

przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju 

Społeczno-Gospodarczego, 

- członek Komisji Rolnictwa i Działalności 

Gospodarczej 

2 

Żabia Wola: od nr 56a 

do nr 56F; od nr 65b 

do nr 76c; od nr 78 do 

nr 122; od nr 141 do nr 

158; 

od nr 158b do nr 189 

8. 
Łukasz 

Kowalski 

 

- przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, 

Zdrowia  i Spraw Socjalnych, 

- zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 

- członek Komisji Gospodarki Komunalnej, 

Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa 

3 

Żabia Wola: od nr 1 do 

nr 56; od nr 57 do nr 

65a; nr 77; nr 77a; od 

nr 123 do nr 140; nr 

158a;od nr 190 do 

końca; 

Pszczela Wola 

9. 
Eugeniusz 

Markiewicz  

 

- członek Komisji Budżetu i Rozwoju Społeczno- 

Gospodarczego, 

- członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia          

i Spraw Socjalnych 

11 

Strzyżewice:  

od nr 101 do końca 

Pawłówek 

10. 
Agnieszka 

Marzec 

 

- przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Działalności 

Gospodarczej, 

- członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia          

i Spraw Socjalnych 

13 

Kiełczewice Dolne 

Kolonia Kiełczewice 

Dolne 

11. 
Zbigniew 

Niedźwiadek 

 

- zastępca przewodniczącego Komisji Rolnictwa      

i Działalności Gospodarczej, 

- członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 

- członek Komisji Gospodarki Komunalnej, 

Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa 

9 
Bystrzyca Nowa 

Kajetanówka 

12. 
Ewa 

Pałyska 

 

- z-ca przewodniczącego Komisji Gospodarki 

Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania 

Prawa, 

- członek Komisji Budżetu i Rozwoju Społeczno- 

Gospodarczego 

1 Polanówka 

13. 
Agata 

Przech 

 

- członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 

- członek komisji Budżetu i Rozwoju Społeczno- 

Gospodarczego, 

- członek Komisji Gospodarki Komunalnej, 

Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa 

6 

Piotrowice: od nr 1 do 

nr 25; nr: 95, 95a, 95b, 

97, 98, 98a; od nr 101 

do nr 169; nr 186; 

Iżyce 

14. 
Krzysztof 

Rymarz 

 

- przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 

- członek Komisji  Budżetu i Rozwoju Społeczno- 

Gospodarczego, 

- członek Komisji Rolnictwa i Działalności 

Gospodarczej 

10 

Strzyżewice:  

od nr 5 do nr 100; 

Franciszków 

15. 
Regina 

Wróbel 

 

- członek Komisji Rewizyjnej, 

- członek komisji Budżetu i Rozwoju Społeczno- 

Gospodarczego, 

- członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia           

i Spraw Socjalnych, 

5 Osmolice Drugie 
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W roku 2019 odbyło się 10 sesji Rady Gminy Strzyżewice, podczas których podjęto 68 uchwał. 

Termin sesji, jej miejsce i porządek obrad podawany był do publicznej wiadomości mieszkańców.  

W sesjach uczestniczyli sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz kierownictwo urzędu. 

Protokoły ze wszystkich posiedzeń oraz podjęte na nich uchwały zostały udostępnione do publicznego 

wglądu, przez publikacje w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Strzyżewice. Ponadto uchwały 

stanowiące akty prawa miejscowego opublikowane zostały w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubelskiego. 

Wszystkie uchwały podjęte przez Radę Gminy zostały przesłane do Wydziału Kontroli Prawnej 

i Nadzoru Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w celu dokonania kontroli zgodności  

z prawem. Jednocześnie 57 uchwał zostało poddanych kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową  

w Lublinie.  

 

Wykaz podjętych uchwał oraz adnotacja o ich realizacji znajdują się w poniższej tabeli. 

Lp. Numer i nazwa uchwały Stan realizacji 

1.  Nr V/19/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. zrealizowano 

2.  Nr V/20/19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Strzyżewice na lata 2019-2032. 
zrealizowano 

3.  Nr V/21/19 zmieniająca  uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa. zrealizowano 

4.  Nr V/22/19 w sprawie reprezentacji Gminy Strzyżewice w Stowarzyszeniu 

Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego 

„Kraina wokół Lublina”. 

zrealizowano 

5.  Nr V/23/19 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok. 
zrealizowano 

6.  Nr VI/24/19 w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/18 z dnia 27 listopada 2018 r.  

Rady Gminy Strzyżewice w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie zasiłku 

celowego realizowanego jako świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub 

żywności albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych oraz 

zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku lub 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 

objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na 

lata 2019-2023. 

w ciągłej realizacji 

7.  Nr VI/25/19 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Strzyżewice na 2019 rok. 
zrealizowano 

8.  Nr VI/26/19 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso. 

w ciągłej realizacji 

9.  Nr VI/27/19 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego 

i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i 

wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

w ciągłej realizacji 

10.  Nr VI/28/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 
w ciągłej realizacji 

11.  Nr VI/29/19 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. 

w ciągłej realizacji 

12.  Nr VI/30/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. zrealizowano 

13.  Nr VI/31/19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Strzyżewice na lata 2019-2032. 
zrealizowano 
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14.  

 

Nr VII/32/19 w sprawie uchwalenia statutu Gminy Strzyżewice. 
w ciągłej realizacji 

15.  Nr VII/33/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. zrealizowano 

16.  Nr VII/34/19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Strzyżewice na lata 2019-2032. 
zrealizowano 

17.  Nr VII/35/19 w sprawie upoważnienia Kierownika  Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Strzyżewicach do prowadzenia postępowania i wydawania 

decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla 

uczniów o charakterze socjalnym. 

w ciągłej realizacji 

18.  Nr VII/36/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Strzyżewice oraz określenia granic ich obwodów. 
w ciągłej realizacji 

19.  Nr VII/37/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI /257/18 Rady Gminy 

Strzyżewice z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania       

i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego 

wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców 

zawodowych, terapeutów pedagogicznych. 

w ciągłej realizacji 

20.  Nr VII/38/19 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania     

i opieki oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania w przedszkolu 

publicznym prowadzonym przez Gminę Strzyżewice. 

w ciągłej realizacji 

21.  Nr VII/39/19 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Strzyżewice. 
w ciągłej realizacji 

22.  Nr VII/40/19 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Strzyżewice w 2019 roku. 

stwierdzono nieważność 

uchwały – pismo  PN-

II.4131.231.2019 z dn. 

25.04.2019 r. Wojewody 

Lubelskiego 

23.  Nr VII/41/19 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. w ciągłej realizacji 

24.  Nr VII/42/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Lubelskiego               

na sfinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych 
zrealizowano 

25.  Nr VIII/43/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. zrealizowano 

26.  Nr VIII/44/19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Strzyżewice na lata 2019-2032. 
zrealizowano 

27.  Nr VIII/45/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Lubelskiego  

na sfinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych. 
zrealizowano 

28.  Nr VIII/46/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Lubelskiego  

na sfinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych. 
zrealizowano 

29.  Nr VIII/47/19 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Strzyżewice w 2019 roku. 

zrealizowano 

30.  Nr IX/48/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Strzyżewice wotum 

zaufania. 
zrealizowano 

31.  Nr IX/49/19 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  finansowego 

oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok. 
zrealizowano 

32.  Nr IX/50/19 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzyżewice. zrealizowano 

33.  Nr X/51/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. zrealizowano 

34.  Nr X/52/19 w sprawie zmiany statutu Gminy Strzyżewice. w ciągłej realizacji 

35.  Nr X/53/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. zrealizowano 

36.  Nr XI/54/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. zrealizowano 

37.  Nr XI/55/19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Strzyżewice na lata 2019-2032. 
zrealizowano 

38.  Nr XI/56/19  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 

Lubelskiego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich. 
zrealizowano 
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39.  Nr XI/57/19  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. w trakcie realizacji 

40.  Nr XI/58/19 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Strzyżewice Nr  

LI/283/18 z dnia 16 października 2018 roku w sprawie uchwalenia statutu 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzyżewicach. 

w ciągłej realizacji 

41.  Nr XI/59/19  w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Strzyżewice. zrealizowano 

42.  Nr XII/60/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. zrealizowano 

43.  Nr XII/61/19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Strzyżewice na lata 2019-2032. 
zrealizowano 

44.  Nr XII/62/19  w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Lubelskiego. zrealizowano 

45.  Nr XII/63/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

gruntowych położonych na terenie Gminy Strzyżewice. 
w trakcie realizacji 

46.  Nr XII/64/19 w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki 

wypłacania nagród dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego 

zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę 

Strzyżewice. 

w ciągłej realizacji 

47.  Nr XII/65/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań     

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzyżewice. 
w trakcie realizacji 

48.  Nr XIII/66/19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Strzyżewice na lata 2019-2032. 
zrealizowano 

49.  Nr XIII/67/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. zrealizowano 

50.  Nr XIII/68/19 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej      

do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok. 
zrealizowano 

51.  Nr XIII/69/19 w sprawie nadania nowego Statutu Gminnej Bibliotece 

Publicznej im. Ewy Kołaczkowskiej w Strzyżewicach. 
w ciągłej realizacji 

52.  Nr XIII/70/19 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. zrealizowano 

53.  Nr XIII/71/19 w sprawie ustalenia opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia            

i mieszkaniach chronionych. 
w ciągłej realizacji 

54.  Nr XIII/72/19 w sprawie  określenia wysokości oraz szczegółowych warunków 

i trybu przyznawania oraz zasad zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne 

usamodzielnienie. 

stwierdzono nieważność 

uchwały – pismo  PN-

II.4131.231 z dn. 

25.04.2019 r. Wojewody 

Lubelskiego 

55.  Nr XIII/73/19 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na 

świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy 

w formie posiłku, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych i zasiłków 

celowych. 

w ciągłej realizacji 

56.  Nr XIII/74/19 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Strzyżewice. 

w ciągłej realizacji 

57.  Nr XIII/75/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Lubelskiego             

na sfinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych. 
zrealizowano 

58.  Nr XIII/76/19 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu. zrealizowano 

59.  Nr XIV/77/19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Strzyżewice na lata 2019-2032. 
zrealizowano 

60.  Nr XIV/78/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. zrealizowano 

61.  Nr XIV/79/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Lubelskiego               

na sfinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych. 
zrealizowano 

62.  Nr XIV/80/19 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki               

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

na 2020 rok. 

w trakcie realizacji 
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63.  Nr XIV/81/19 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy 

Strzyżewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

rok 2020. 

w trakcie realizacji 

64.  Nr XV/82/19 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. w trakcie realizacji 

65.  Nr XV/83/19 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok. w trakcie realizacji 

66.  Nr XV/84/19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Strzyżewice na lata 2019-2032. 
zrealizowano 

67.  Nr XV/85/19 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. zrealizowano 

68.  Nr XV/86/19 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na 

rok szkolny 2019/2020. 

 

w ciągłej realizacji 

 

Komisje Rady Gminy Strzyżewice obradowały w 2019 r. na  53 posiedzeniach, w tym: 

 Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia  i Spraw Socjalnych odbyła 10 posiedzeń, 

 Komisja Rewizyjna – 4, 

 Komisja Budżetu i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego - 17, 

 Komisja Ochrony Środowiska Gospodarki Komunalnej i Przestrzegania Prawa  - 10, 

 Komisja Rolnictwa i Działalności Gospodarczej  - 10, 

 Komisja Skarg Wniosków i Petycji – 2. 
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Działania organu wykonawczego 

Wójt jest organem wykonawczym gminy. 

Kompetencje wójta określa art. 30 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym wójt wykonuje 

uchwały rady gminy i zadania określone przepisami prawa.  

Do zadań wójta należy w szczególności: 

 przygotowywanie projektów uchwał rady gminy, 

 określanie sposobu ich wykonania, 

 gospodarowanie mieniem komunalnym, 

 prowadzenie gospodarki finansowej i wykonywanie budżetu, 

 zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

 Wójt ponadto  kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 

 W świetle art. 46 ustawy o samorządzie gminnym, oświadczenia woli w imieniu gminy  

w zakresie zarządu mieniem komunalnym składa jednoosobowo wójt. Jeżeli czynność prawna może 

spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata 

skarbnika gminy. 

 Wójt wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej (o ile przepisy 

szczególne nie stanowią inaczej), jednocześnie może upoważnić innych pracowników urzędu gminy 

do wydawania decyzji w swoim imieniu.  

 W przypadkach niecierpiących zwłoki wójt może wydawać w formie zarządzenia przepisy 

porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia 

porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. 

 

W 2019 roku Wójt Gminy Strzyżewice wydał 120 zarządzeń z zakresu swojego działania, jako 

organ gminy oraz 64 zarządzeń, jako Kierownik Urzędu Gminy, które regulują pracę urzędu.  

Wśród zarządzeń organu gminy były: 

 40 zarządzeń dotyczyło finansów gminy, w tym planu finansowego zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami na 2019 rok – 17, budżetu gminy – 13, wieloletniej 

prognozy finansowej – 4, sprawozdań – 4 i rozliczenia paliwa  

w samochodach i innym sprzęcie – 2; 

 33 zarządzenia dotyczyło inwestycji gminnych, w tym 21 zamówień publicznych i 12 nadzoru 

i odbioru powykonawczego inwestycji; 

 22 zarządzeń dotyczyło upoważnień dla innych osób do wykonywania zadań w imieniu Wójta, w tym 

dla kierowników jednostek organizacyjnych; 

 9 zarządzeń dot. oświaty, w tym rekrutacji, awansu zawodowego nauczycieli, konkursu na dyrektora 

oraz ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników; 

 jedno zarządzenie dotyczyło pracy Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gminie Strzyżewice; 

 Wójt Gminy Strzyżewice wydał również zarządzenia dotyczące planowania przestrzennego  

i nieruchomości gminnych; 
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 zarządzenia dot. powołania komisji innych niż w sprawach wymienionych powyżej m.in. komisji 

konkursowej ds. oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 

zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2019 rok., w sprawie 

powołania komisji do spraw przyznawania stypendiów artystycznych, komisji do sprawa oceny 

wniosków składanych przez sołectwa o przyznanie środków z funduszu sołeckiego, komisji  

ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej w zasobach Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy 

Strzyżewice; 

 zarządzenia w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Strzyżewice miejsc przeznaczonych  

na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów 

w wyborach.; 

 zarządzenia dotyczące regulaminów w sprawach wymienionych wyżej, ale też „Regulaminu 

przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć 

dachowych budynków położonych na terenie Gminy Strzyżewice na 2019 rok”. 

 

Zadania nałożone na gminę wójt wykonuje za pomocą jednostek organizacyjnych, urzędu gminy 

oraz poprzez powierzenie wykonania określonych zadań osobom trzecim na podstawie umowy. 

 

Jednostki organizacyjne Gminy Strzyżewice  

 

 W strukturze Gminy Strzyżewice funkcjonuje dziewięć jednostek organizacyjnych, w tym  sześć 

jednostek oświatowych (pięć szkół podstawowych i jedno samorządowe przedszkole publiczne), oraz 

dwie instytucje kultury, które inicjują i organizują życie kulturalne gminy. Z kolei Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Strzyżewicach obejmuje swoim działaniem wszystkich potrzebujących mieszkańców gminy 

dotkniętym niedostatkiem, starością lub niepełnosprawnością,. GOPS zajmuję się również świadczeniami 

rodzinnymi, usługami opiekuńczymi, a także działaniami związanymi z przemocą w rodzinie. 

Wójt  
wykonuje  zadania  gminy 

poprzez 

gminne  jednostki 
organizacyjne Urząd Gminy 

powierzenie 
wykonania  zadań 

innym 
podmiotom 
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Wójt wykonuje zadania zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników gminnych 

jednostek organizacyjnych. Realizując  ten obowiązek w 2019 r. przeprowadzony został jeden  konkurs 

na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Rodziny Rohlandów w Żabiej Woli. 

Termin składania ofert wyznaczony został na 7 czerwca 2019 r. Wpłynęła jedna oferta, po czym Komisja 

Konkursowa na posiedzeniu w dniu 17 czerwca w głosowaniu tajnym dokonała wyboru kandydata na 

stanowisko Dyrektora.. Następnie Wójt Gminy Strzyżewice Zarządzeniem nr 59/19 z dnia 19 sierpnia 

2019 r. stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Rodziny Rohlandów w Żabiej Woli 

powierzył Pani Grażynie Joannie Sprawce na okres 5 lat, tj. od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2024 r.  

Jednostki 
oświatowe 

Szkoła Podstawowa im.Orła 
Białego                                    

w Kiełczewicach Górnych 

Szkoła Podstawowa im. 
Marszałka Józefa 

Piłsudskiego                          
w Strzyżewicach-Rechcie 

Szkoła Podstawowa 
im.Marii Konopnickiej          

w Bystrzycy Starej 

Szkoła Podstawowa im.Zofii 
i Juliusza Stadnickich                       

w Osmolicach Pierwszych 

Szkoła Podstawowa im. 
Rodziny Rohlandów              

w Żabiej Woli 

Samorządowe Przedszkole 
Publiczne  "Parkowe 

Skrzaty"w Piotrowicach 

Instytucje 
kultury 

Gminna Biblioteka 
Publiczna im.Ewy 

Kołaczkowskiej    
w Strzyżewicach            

Centrum Kultury                    
i Promocji Gminy 

Strzyżewice  z siedzibą      
w Piotrowicach 

Jednostki 
pomocy 

społecznej 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej                            

w Strzyżewicach 
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Urząd Gminy 

  

Szereg zadań, zarówno zadań własnych gminy, jaki i zadań zleconych, Wójt wykonuje przy 

pomocy urzędu gminy, którego jest kierownikiem. W drodze zarządzenia nadaje urzędowi regulamin 

organizacyjny, określający organizację i zasady jego funkcjonowania. W roku 2019 pracę Urzędu Gminy 

regulował Regulamin Organizacyjny przyjęty Zarządzeniem Wójta Gminy nr 4/19 z dnia 14 stycznia 

2019 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Strzyżewice, zmieniony 

Zarządzeniem nr 50/19 z dnia 12 grudnia 2019 r. 

Zgodnie z Regulaminem Kierownictwo Urzędu w 2019 r. stanowili: 

 Wójt Gminy  

 Sekretarz Gminy   

 Skarbnik Gminy  

W skład Urzędu wchodzą referaty i samodzielne stanowiska pracy. 

 

 

 

Referat Organizacyjny 

Kierownik Referatu – Sekretarz Gminy, do zadań referatu należy: 

1. Organizowanie punkt obsługi interesanta.  

2. Sprawy związane z obsługą organizacyjną sekretariatu. 

3. Prowadzenie kancelarii ogólnej Urzędu Gminy i USC. 

4. Obsługa systemu e-puap. 

5. Sprawy informatyki oraz ochrony systemów i sieci teleinformatycznych. 

Referat 
Organizacyjny 

Referat 
Finansowo-
Podatkowy 

Referat 
Rozwoju, 

Inwestycji i 
Infrastruktury 

Urząd Stanu 
Cywilnego 

stanowisko 
pracy ds. 
kontroli 

wewnętrznej 

inspektor 
ochrony 
danych 

radca 
prawny 
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6. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej. 

7. Tworzenie strony internetowej Gminy.  

8. Prowadzenie spraw z zakresu udzielania informacji publicznej.  

9. Potwierdzanie Profilu Zaufanego ePUAP. 

10. Sprawy kwalifikacji wojskowej. 

11. Zadania z zakresu obronności  i obrony cywilnej. 

12. Zadania z zakresu ochrony informacji niejawnych. 

13. Zadania z zakresu reagowania kryzysowego. 

14. Obsługa administracyjna Rady Gminy i jej komisji. 

15. Współdziałanie z jednostkami pomocniczymi gminy - sołectwami. 

16. Sprawy ochrony przeciwpożarowej. 

17. Sprawy osobowe pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych. 

18. Obsługa podmiotów gospodarczych. 

19. Sprawy dotyczące wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz 

przeciwdziałania narkomanii.  

20. Sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie.  

21. Dbanie o czystość mienia znajdującego się w budynku Urzędu Gminy. 

22. Pielęgnacja terenu wokół budynku urzędu oraz wykonywanie prac porządkowych na terenie 

gminy.  

23. Świadczenie usług samochodem dla potrzeb urzędu i jednostek organizacyjnych. 

24. Sprawy związane z prowadzeniem archiwum zakładowego. 

 

Referat Finansowo - Podatkowy  

Kierownik Referatu - Skarbnik Gminy (główny księgowy budżetu), zadania referatu to: 

1. Prowadzenie księgowości wykonania budżetu. 

2. Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego.  

3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych. 

4. Prowadzenie dokumentacji płacowej. 

5. Prowadzenie rachunkowości inwestycji gminnych.  

6. Prowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych Gminy. 

7. Sprawy czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne stanowiące własność gminy. 

8. Obsługa programu „Home Banking”. 

9. Udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowani przedszkolnego  

z zakresu dotacji na dzieci zamieszkałe na terenie gminy uczęszczające do przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin. 

10. Prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatku. 

11. Prowadzenie ewidencji składników mienia komunalnego oraz środków trwałych, pozostałych 

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.  

12. Ewidencja pojazdów, sprzętu mechanicznego i rozliczenie za zużycie paliwa. 

13. Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczenia mienia gminnego. 

14. Sprawy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 

do produkcji rolnej. 
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15. Obsługa programu płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem terminalu POS. 

16. Obsługa finansowa  i księgowa jednostek oświatowych i instytucji kultury. 

17. Nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania budżetu jednostek oświatowych i instytucji kultury. 

18. Sporządzanie listy płac dla pracowników jednostek oświatowych i instytucji kultury. 

19. Prowadzenie SIO oraz nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego. 

20. Uzgadnianie arkuszy organizacyjnych przedszkoli i szkół podstawowych. 

21. Prowadzenie postępowań egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli. 

22. Organizowanie dowozu dzieci, sprawy z zakresu zwrotu kosztów dojazdu do szkoły. 

23. Realizacja obowiązków przyporządkowanych samorządowi gminnemu z zakresu prowadzenia 

działalności kulturalnej. 

24. Prowadzenie rejestru i nadzorowanie komunalnych instytucji kultury. 

25. Prowadzenie księgowości podatkowej. 

26. Wprowadzanie zmian geodezyjnych w kartach gospodarstw. 

27. Prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej.  

28. Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

prowadzenie postępowań w/s określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

 

Referat Rozwoju, Inwestycji i Infrastruktury wraz z Kierownikiem, w zakresie działań: 

1. Opracowywanie propozycji rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych i ich aktualizacja. 

2. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji gminnych.  

3. Zapewnienie funkcjonowania urządzeń infrastruktury technicznej i nadzór nad ich eksploatacją 

oraz dbałość o ich rozbudowę. 

4. Opracowywanie planów zaopatrzenia ludności w wodę w warunkach specjalnych. 

5. Sprawy zamówień publicznych. 

6. Koordynowanie opracowywania, aktualizacji i wdrażania programów rozwoju gminy m.in. 

Strategii Rozwoju Gminy, Planu Rozwoju Lokalnego itp. 

7. Sprawy Programów Pomocowych. 

8. Sprawy rolnictwa. 

9. Podejmowanie działań na rzecz ochrony zwierząt. 

10. Sprawy leśnictwa i łowiectwa, melioracji i gospodarki wodnej. 

11. Zadania z zakresu zaopatrzenia w energię elektryczną oraz oświetlenia miejsc publicznych.  

12. Realizacją zadań z zakresu ochrony zabytków, cmentarzy wojennych. 

13. Nadzór na infrastrukturą sportową i rekreacyjną.  

14. Pielęgnacja terenów zieleni należących do gminy. 

15. Bieżące utrzymanie, remonty, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg gminnych, 

mostów, chodników, przystanków autobusowych. 

16. Nadzór nad prawidłowym oznakowaniem dróg. 

17. Uzgodnienia dotyczące prowadzenia robót w pasie drogowym. 

18. Kompleksowe prowadzenie prac przy opracowaniu nowego lub zmianie istniejącego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. 

19. Sprawy z dziedziny gospodarki komunalnej i lokalowej. 
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20. Prowadzenie spraw związanych z eksploatacją budynków i obiektów budowlanych będących 

własnością lub w zarządzie Gminy Strzyżewice, remonty i budowa obiektów gminnych. 

21. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych 

na terenie Gminy Strzyżewice z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. 

22. Nadzór nad zapewnieniem prawidłowego poziomu usług komunalnych. 

23. Sprawy związane z ochroną i kształtowaniem środowiska. 

24. Propagowanie wiedzy ekologicznej wśród społeczeństwa. 

25. Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje  

o środowisku i jego ochronie. 

26. Wprowadzanie danych do bazy danych o ocenach oddziaływania na środowisko oraz 

strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko. 

27. Realizacja zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. 

28. Realizacja zadań związanych z montażem kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, 

przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach realizowanych projektów. 

29. Sprawy Gospodarki Nieruchomościami. 

30. Organizacja prac techniczno-geodezyjnych dla potrzeb Urzędu Gminy. 

31. Prowadzenie spraw związanych z regulacją praw do nieruchomości na rzecz gminnych jednostek 

organizacyjnym na cele związane z ich działalnością. 

32. Koordynacja prac związanych z przygotowaniem map do celów projektowych dla potrzeb 

inwestycji gminnych.  

33. Prowadzenie czynności administracyjnych związanych z podziałami nieruchomości.  

34. Prowadzenie spraw związanych z numeracją porządkową nieruchomości i budynków. 

35. Planowanie i wdrażanie działań marketingowych. 

36. Współpraca z jednostki organizacyjnymi, stowarzyszeniami, sołectwami i innymi organizacjami 

przy opracowywaniu rocznego kalendarza imprez.  

37. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach kompetencji Gminy. 

38. Tworzenie Kroniki Gminy Strzyżewice. 

39. Koordynacja i nadzór nad realizacją zadań związanych z funduszem sołeckim. 

 

URZĄD STANU CYWILNEGO wraz z Kierownikiem, którego działania obejmują: 

1. Sprawy z zakresu stanu cywilnego. 

2. Sprawy ewidencji ludności. 

3. Sprawy dowodów osobistych. 

4. Sprawy prowadzenia rejestru wyborców. 

 

Samodzielne stanowiska pracy: 

 stanowisko pracy ds. kontroli wewnętrznej 

 inspektor ochrony danych 

 radca prawny. 
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Ilość wydanych dokumentów i prowadzonych czynności w 2019 r.  

w Urzędzie Gminy Strzyżewice 

 

 

Kontrole i audyty wewnętrzne 

Działalność gminy, w tym praca urzędu poddawana jest nadzorowi i kontroli. Zgodnie  

z przepisami ustawy o samorządzie gminnym nadzór nad działalnością gminną sprawowany jest na 

podstawie kryterium zgodności z prawem, a organami nadzoru są prezes Rady Ministrów  

i wojewoda oraz inne terenowe organy administracji rządowej, a w zakresie spraw finansowych - 

regionalna izba obrachunkowa. Aby zadania publiczne były wykonywane jak najlepiej przewidziano 

również możliwość kontroli prawidłowości wykorzystania przyznanych dotacji, m.in. unijnych.  

Przeprowadzone kontrole w Urzędzie Gminy Strzyżewice w 2019 r. 

1. W dniach 13 – 19 czerwca 2019 r. - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego  

w Lublinie Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zakres kontroli:  Czynności 

dotyczące obsługi wniosku o płatność w związku z realizacją operacji pn.: Budowa sieci 

kanalizacyjnej w Strzyżewicach” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych  

z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 

inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014 -2020, 

operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.  

2. 28 czerwca 2019 r. - Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Wydział Polityki Społecznej.  

Zakres kontroli:  prawidłowość wykorzystania środków finansowych przyznanych z dotacji 

celowej na realizacje zadania w 2018 r. w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 

2015-2020, edycja 2018.  

3. 30 sierpnia 2019 r. - Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Wydział Środowiska i Rolnictwa. 

Zakres kontroli: realizacja zadania własnego Gminy Strzyżewice, związanego  

Zaświadczenia 

1780  

Postanowienia 

192 

Obsługa 
korespondencji 
przychodzącej      
i wychodzącej 

13 903 

Czynności 
materialno-
techniczne 

1556 

Decyzje 

7 136 
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z zabezpieczeniem wąwozu lessowego przed erozją, dofinansowanego dotacją z rezerwy 

celowej budżetu państwa, przyznaną w 2018 r. 

4. 09 grudnia 2019 r. - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie. Kontrola okresowa 

Publicznej Szkoły Podstawowej  im. Z i J. Stadnickich w Osmolicach Pierwszych. 

 

 W celu usprawnienia funkcjonowania jednostki i oceny prawidłowości wykonywanych 

zadań, a także wykonując zapisy ustawowe w Gminie Strzyżewice prowadzona jest kontrola 

wewnętrza w postaci audytów niezależnych audytorów. W 2019 r. przeprowadzono audyty 

wewnętrzne dotyczącą następujących obszarów: 

 4-5 kwietnia 2019 r.  - audyt projektu „Program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów  

i nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Strzyżewice”, 

 4-5 kwietnia 2019 r.  - audyt dotyczący realizacji procesu zamówień publicznych przez Urząd Gminy 

Strzyżewice, 

 4-5 kwietnia 2019 r.  - audyt dotyczący realizacji zadań inwestycyjnych przez Urząd Gminy  

Strzyżewice, 

 8 sierpnia 2019 r.  - ocena adekwatności, efektywności i skuteczności rozwiązań systemu kontroli 

zarządczej na poziomie Urzędu Gminy Strzyżewice, 

 5 listopada 2019 r.  - audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) oraz 

systemów informatycznych zgodny z wymogami Krajowych Ram Interoperacyjności.  
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Mienie gminy 

Na koniec 2019 roku według ewidencji środków trwałych Urzędu Gminy Strzyżewice 

powierzchnia gruntów należących do gminy wyniosła 192 ha, a ich wartość 4 mln 894 tys. zł. Wartość 

pozostałego mienia osiągnęła wartość 65 mln 133 tys. zł. Stan środków trwałych Urzędu Gminy 

Strzyżewice (z pominięciem jednostek organizacyjnych) na dzień 31.12.2019 roku wynosił 

56 137 099,87 zł oraz wartość środków trwałych pochodzących z projektów dofinansowywanych 

środkami Unii Europejskiej – 8 995 735,00 zł; wartość gruntów 4 894 027,82 zł oraz wartości 

niematerialnych i prawnych 153 097,24 zł.  

W wyniku inwestycji, zakupów oraz bezpłatnych przekazań wartość mienia na koniec 2019 r. 

zwiększyła się o kwotę 3.771 274,54 zł. W wyniku inwestycji wartość mienia dotycząca projektów 

realizowanych ze środków unijnych wzrosła o kwotę 495 455,68 zł. W związku z likwidacją środków 

trwałych wartość mienia zmniejszyła się o kwotę 53 473,09 zł. Stan wartości niematerialnych i prawnych 

zwiększył się o kwotę 1 723,23 zł i wynosi 153 097,24 zł. Na zwiększenia wartości środków trwałych 

miały wpływ następujące inwestycje, zakupy bądź bezpłatne przekazania: 

1. Altana integracyjna we wsi Borkowizna       15.360,74 zł  

2. Droga gminna nr 112496L w Piotrowicach     266.434,25 zł  

3. Rębak rozdrabniacz gałęzi       31.799,50 zł  

4. Droga gminna nr 112510L w Borkowiźnie     300.309,27 zł  

6. Oświetlenie drogi gminnej nr 107124L w Polanówce       83.584,97 zł  

7. Droga gminna nr 107136L Stasin-Dębszczyzna-Kiełczewice Maryjskie      626.219,40 zł  

8. Droga gminna nr 107134L w Strzyżewicach     497.867,71 zł  

10. Budynek OSP Franciszków - zwiększenie wartości       21.086,00 zł  

11. Droga gminna nr 112485L w Żabiej Woli     362.621,66 zł  

12. Budynek świetlicy wiejskiej w Kajetanówce     220.000,00 zł  

13. Budynek świetlicy wiejskiej w Kajetanówce - zwiększenie wartości       25.953,00 zł  

14. Sieć wodociągowa w Polanówce       27.968,00 zł  

15. Sieć wodociągowa w Żabiej Woli      442.340,90 zł  

16. Sieć wodociągowa w Strzyżewicach       44.899,99 zł  

17. Sieć kanalizacyjna w Strzyżewicach       53.114,78 zł  

18. Budynek w Strzyżewicach - adaptacja na potrzeby PSZOK -        41.117,42 zł  

19. Droga gminna nr 107130L w Bystrzycy Nowej     710.596,95 zł  

 Razem   3.771 274,54 zł  

Natomiast na zmniejszenia wartości środków trwałych miały wpływ następujące likwidacje: 

1. Firewall         7.198,00 zł  

2. Zestaw komputerowy (serwer)         3.500,00 zł  

3. Drukarka HP            372,00 zł  

4. Drukarka HP            700,00 zł  

5. Urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta         3.500,00 zł  

6. Samochód specjalny pożarniczy STAR A 2666 GBM OSP Osmolice Pierwsze       38.203,09 zł  



Raport o stanie Gminy Strzyżewice za 2019 r. Strona 33 

 

   

Wartość gruntów zwiększyła się o kwotę 98 540,54 zł.  

Zmiany dotyczyły zarówno powierzchni jak i wartości, złożyły się na nie: 

1. Nabycie działki nr ewid. 497/3 położonej w m. Żabia Wola o pow. 0,0102 ha o wartości 408,00 zł.  

2. Nabycie działki nr ewid. 538/9 położonej w m. Żabia Wola o pow. 0,0242 ha o wartości 968,00 zł.  

3. Nabycie działki  nr ewid. 166/1 położonej w m. Piotrowice o pow. 0,0340 ha o wartości 1 360,00 zł.  

4. Nabycie działki  nr ewid. 1280/1 położonej w m. Osmolice Drugie o pow. 0,0590 ha o wartości 2 360 zł  

5. Nabycie działki  nr ewid. 1013/1 położonej w m. Osmolice Drugie o pow. 0,0151 ha o wartości 604,00 zł.  

6. Nabycie działki  nr ewid. 54/2 położonej w m. Bystrzyca Nowa o pow. 0,0827 ha o wartości 23 161,04 zł.  

7. Nabycie działki  nr ewid. 92/2 położonej w m. Pawłówek o pow. 0,0112 ha o wartości 224,00 zł.  

8. Przejęcie z mocy prawa działki  nr ewid. 1012/1 położonej w m. Osmolice Drugie o pow. 0,0217 ha o 

wartości 868,00 zł. 

9. Nabycie działek pod przepompownie ścieków: 

nr ewid. 134/5 położonej w m. Bystrzyca Stara  o pow. 0,0129 ha o wartości 6 705,37 zł, 

nr ewid. 505/4 położonej w m. Bystrzyca Stara  o pow. 0,0210 ha o wartości 8 458,03 zł, 

nr ewid. 742/1 położonej w m. Bystrzyca Stara  o pow. 0,0078 ha o wartości 5 663,88 zł, 

nr ewid. 404/1 położonej w m. Bystrzyca Nowa o pow. 0,0249 ha o wartości 9 336,07 zł, 

nr ewid. 505/6 położonej w m. Bystrzyca Stara o pow. 0,0035 ha o wartości 4 731,37 zł, 

nr ewid. 506/2 położonej w m. Bystrzyca Stara o pow. 0,0150 ha o wartości 7 175,89, 

nr ewid. 429/1 położonej w m. Bystrzyca Stara o pow. 0,0071 ha o wartości 5 516,89 zł, 

10.  Nabycie działki nr ewid. 444 położonej w m. Kiełczewice Górne o pow. 0,1400 ha o wartości 21 000 zł. 
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Wartość majątku Gminy Strzyżewice systematycznie rośnie. Jeśli jako bazowy przyjmiemy rok 2010 to 

będzie to wzrost wartości gruntów o kwotę 3 mln 973 tys. zł oraz wzrost o 37 mln 174 tys. zł pozostałych 

składników. Szczegółowe dane jak wartość mienia zmieniała się w poszczególnych latach przedstawiają 

poniższe wykresy. 
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Gospodarka finansowa 

Budżet Gminy Strzyżewice na 2019 r. został uchwalony 19 grudnia 2018 roku uchwałą  

nr III/12/2018 Rady Gminy Strzyżewice i stanowił podstawę gospodarki finansowej Gminy. 

W roku 2019 w ramach budżetu realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji 

samorządowej i rządowej oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom niezaliczonym 

do sektora finansów publicznych. 

Rok 2019 charakteryzował się: 

1) pełnym zabezpieczeniem środków finansowych na prawidłową realizację zadań własnych Gminy, 

2) osiągnięciem nadwyżki operacyjnej w kwocie 2.805.167,57 zł, 

3) utrzymaniem poprawnych wskaźników zadłużenia Gminy, 

4) znacznymi nakładami na wydatki majątkowe (6.143.068,49 zł), wydatki podwyższające wartość 

majątku Gminy stanowią 16,59% wydatków ogółem, 

5) przeznaczeniem wysokich nakładów na funkcjonowanie sfery społecznej, tj. oświaty, pomocy 

społecznej, rodziny łącznie w kwocie 23.581.521,77 zł. Nakłady na sferę społeczną stanowią 63,68% 

wydatków ogółem, 

6) realizacją zadań inwestycyjnych z udziałem środków zewnętrznych krajowych, a także z udziałem 

środków UE, 

7) budżet gminy w 2019 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 1.236.931,32zł. 

 

Poziom planowanych dochodów i wydatków po dokonanych zmianach wraz z wykonaniem budżetu 

Gminy przedstawia poniższa tabela. 

 

 

 

Lp 

 

Wyszczególnienie 

Budżet 2019 

Plan w zł Wykonanie w zł 
% wykonania 

planu 

1. DOCHODY, z tego: 38.210.192,04 38.264.455,15 100,15 

 - dochody bieżące 33.615.084,63 33.689.622,91 100,23 

 - dochody majątkowe 4.595.107,41 4.574.832,24 99,56 

2. WYDATKI, z tego: 38.827.529,49 37.027.523,83 95,37 

 - wydatki bieżące 32.344.974,68 30.884.455,34 95,49 

 - wydatki majątkowe 6.482.554,81 6.143.068,49 94,77 

3. PRZYCHODY 3.078.165,45 5.149.556,56 167,30 

4. ROZCHODY 2.460.828,00 2.460.828,00 100,00 

5. WYNIK BUDŻETU - 617.337,45 1.236.931,32 - 
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Jednym ze wskaźników dających obraz sytuacji finansowej Gminy jest osiągnięcie tzw. nadwyżki 

operacyjnej, która oznacza różnicę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Nadwyżka 

operacyjna jest podstawowym źródłem finansowania wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych 

stanowiących o rozwoju Gminy. Realizując budżet roku 2019 osiągnięto nadwyżkę operacyjną w kwocie 

2.805.167,57 zł, co oznacza wypełnienie zapisów art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych. 

 

Struktura dochodów bieżących w 2019 r. – wykonanie 

 

Największą część dochodów bieżących Gminy stanowią dotacje celowe z budżetu państwa - 

35,25% zarówno na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej jak i na realizację zadań własnych. 

Na realizację rządowego programu „Rodzina 500+” zostały przeznaczone środki w kwocie 7.036.168,03 

zł. Natomiast na wypłatę świadczeń  oraz na koszty obsługi programu „Dobry Start” otrzymano dotację  

w kwocie 325.220,00 zł.    

 Dochody własne zasiliły budżet w 30,71%, tj. kwotą 10.345.170,30 zł, z czego największą część 

stanowiły udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 4.860.178,00 zł przekazywane  
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z budżetu państwa, następnie wpływy z tytułu podatku od nieruchomości  w kwocie 2.388.967,60 zł, 

wpływy z tytułu podatku rolnego w kwocie 954.533,22 zł oraz dochody z opłaty za gospodarowanie 

odpadami w kwocie 754.623,33 zł. 

 Subwencje z budżetu państwa stanowią 33,18% dochodów bieżących, z czego subwencja 

oświatowa w kwocie 6.599.187,00 zł i subwencja ogólna w kwocie 4.580.992,00 zł.    

 W 2019 roku gmina otrzymała również środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie 

wydatków bieżących w kwocie 290.804,17zł 

Poza dochodami bieżącymi opisanymi powyżej budżet Gminy uzyskał także dochody, których źródłem 

jest majątek rzeczowy, bądź ich przeznaczenie związane jest z wydatkami majątkowymi. Zaplanowane  

na 2019 rok dochody majątkowe wynoszące po dokonanych zmianach w trakcie roku 4.595.107,41 zł 

zrealizowano w kwocie 4.574.832,24 zł, tj. 99,56% planu. 

W wydatkach  ogółem udział wydatków bieżących wyniósł 83,40%,  a wydatków majątkowych 16,6 %. 

Wydatki majątkowe w 2019 r. zrealizowano w kwocie 6.143.068,49zł tj. 94,76% planu. 

 

Struktura wydatków ogółem - wykonanie 
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Struktura wykonania wydatków wg działów w 2019 r. 

 

  

W 2019 roku największe zaangażowanie środków finansowych przypadło na finansowanie zadań z 

zakresu oświaty– 31,21%. Wydatki związane z  prowadzeniem i utrzymaniem szkół podstawowych oraz 

przedszkola publicznego wyniosły w 2019 roku 10.395.833,54 zł i były o ok. 1.181.000,00zł większe niż 

w roku 2018. Również z budżetu gminy w 2019 roku została udzielona dotacja w kwocie 253.599,22 zł 

dla niepublicznego przedszkola „Pszczółka Maja” w Żabiej Woli.  Następne pod względem wielkości 

były wydatki na zadania z zakresu rodziny 28,47%,  transportu i łączności 10,12%, administracji 8,84%, 

gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 7,86 % oraz pomocy społecznej 3,74%. 
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Struktura wykonania wydatków majątkowych 

 

Z budżetu gminy w 2019 roku  zostały udzielone dotacje dla Centrum Kultury i Promocji  

w Piotrowicach w kwocie 595.000,00 zł i dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzyżewicach w kwocie 

295.000,00 zł oraz dla klubu sportowego „POM- ISKRA” na zadania zakresu upowszechniania kultury 

fizycznej w kwocie 120.000,00 zł. Również gmina dofinansowała zakup samochodu służbowego  

dla Komisariatu Policji w Bychawie udzielając wsparcia w kwocie 8.000,00zł. Dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Piotrowicach została przekazana dotacja w kwocie 7.000,00 zł na wymianę bram garażowych. 

Dofinansowane zostały również linie komunikacyjne przebiegające przez gminę Strzyżewice kwotą 

1.154,68 zł przekazaną jako dotacja celowa dla Powiatu Lubelskiego.  

Na modernizację i przebudowę dróg w 2019 r. wydatkowano kwotę 3.124.679,57 zł. tj. 98,48% 

planu. Wszystkie zaplanowane inwestycje drogowe zostały wykonane. Poprawiony został stan techniczny 

dróg gminnych oraz zostały dofinansowane wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych  

i wojewódzkich.  Natomiast na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym m.in. na tłuczniowanie, 

remonty cząstkowe, zimowe utrzymanie, przeglądy okresowe wydatkowano kwotę 612.292,30 zł. 

 Przychody budżetu w 2019 r.  zrealizowano w kwocie 5.149.556,56 zł.    

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyt w RBS w Bychawie w kwocie 1.000.000,00 zł. 

Zrealizowano przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu jednostki, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.938.666,56 

zł oraz otrzymano spłatę udzielonej pożyczki w kwocie 210.890,00 zł. 

Rozchody budżetu zrealizowano na łączną kwotę 2.460.828,00 zł tj. 100% planu, z tego: 

 spłata pożyczki w WFOŚiGW w Lublinie w kwocie 50.000,00 zł, 

 spłata kredytów w bankach komercyjnych 1.331.000,00 zł, 

 środki z Funduszu Dróg Samorządowych, które wpłynęły na 

rachunek bankowy w 2019 roku na zadania inwestycyjne realizowane w 

roku 2020 
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Na dzień 31.12.2019 roku kwota długu publicznego wynikająca  z zaciągniętych kredytów 

 i pożyczek wyniosła 11.730.000,00 zł i była niższa o 381.000,00 zł w porównaniu do roku poprzedniego, 

kiedy to kwota długu na koniec 2018 roku wynosiła 12.111.000,00 zł.  

Zaliczone do długu publicznego zobowiązania miały charakter krajowy. 

 

 

. 

  

0,00 zł

2 000 000,00 zł

4 000 000,00 zł

6 000 000,00 zł

8 000 000,00 zł

10 000 000,00 zł

12 000 000,00 zł

14 000 000,00 zł

Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Poziom długu publicznego w latach 2015-2019 



Raport o stanie Gminy Strzyżewice za 2019 r. Strona 41 

 

Inwestycje i projekty realizowane  
w 2019 roku 

Gmina Strzyżewice zrealizowała szereg zadań związanych nie tylko z poprawą infrastruktury technicznej, 

ale również zadania z obszaru ochrony środowiska, gospodarki komunalnej, edukacyjno – kulturalne oraz 

związane z aktywnością społeczną mieszkańców.  

 

INWESTYCJE DOTYCZĄCE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ 

 

 Przebudowa drogi gminnej nr 112496L w Piotrowicach na odcinku 307 m. Wartość zadania: 

266 434,25 zł. Źródło finansowania: budżet gminy. 

 Przebudowa drogi gminnej nr 107136L w Dębszczyźnie. Odcinek przebudowanej drogi: 995 m. 

Wartość inwestycji: 626 219,40 zł. Źródło finansowania: dotacja z Funduszu Dróg 

Samorządowych: 295 843,00 zł, budżet gminy: 330 376,40 zł. 

 Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 112510L  

w Borkowiźnie wraz z przebudową tej drogi.  Łącznie przebudowano drogę na odcinku 558 m, 

w tym utwardzenie wąwozu lessowego - 230 m. Wartość zadania: wąwóz: 115 851,54 zł, 

udzielona dotacja MSWiA: 92 680,00 zł, budżet gminy: 23 171,54 zł; przebudowa drogi gminnej: 

184 457,73 zł pokryta ze środków własnych. 

 Modernizacja drogi gminnej nr 112485L w Żabiej Woli. W ramach zadania zmodernizowano 

drogę gminną na odcinku 650 m. Wartość inwestycji: 362 621,66 zł. Źródło finansowania: 

dotacja celowa na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych: 90 000,00 zł; budżet 

gminy: 272 621,66 zł. 

 Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozów lessowych w ciągu drogi gminnej  

nr 107134L w miejscowości Strzyżewice wraz z przebudową tej drogi. Zadanie wykonano na 

łącznym odcinku 503 m o szerokości jezdni 4,50 m, z dwoma skrzyżowaniami z drogą 

powiatową Strzyżewice – Zakrzówek, w tym utwardzenie wąwozów lessowych: 378 m. Wartość 

zadania: odcinki wąwozowe na kwotę: 341 384,35 zł, pokryte dotacją MSWiA na kwotę 

273 107,00 zł; budżet gminy: 68 277,35 zł; przebudowa drogi gminnej: 156 483,36 zł pokryta ze 

środków własnych. 

 Przebudowa drogi gminnej nr 107130L na odcinku w Bystrzycy Nowej. Inwestycja obejmowała 

przebudowę drogi na odcinku 995 m o szerokości 5 m w ramach otrzymanej dotacji z Funduszu 

Dróg Samorządowych. Wartość zadania: 710 596,95 zł. Źródło finansowania: środki FDS:       

470 929,00 zł, budżet gminy: 239 667,95 zł. 

 Wspólnie z Powiatem Lubelskim Gmina Strzyżewice wykonała rozbudowę drogi powiatowej nr 

2265L w miejscowości Osmolice Drugie na odcinku 103,8 m. Koszt inwestycji po stronie Gminy 

58 618,00 zł. 
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 Gmina Strzyżewice przekazała Województwu Lubelskiemu dotację w kwocie 67 117,15 zł na 

budowę chodnika o długości 160 m w Strzyżewicach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 834 

Bełżyce-Niedrzwica Duża-Bychawa-Stara Wieś III na odcinku od km 20+340 do km 20+500. 

 Gmina Strzyżewice udzieliła Powiatowi Lubelskiemu dotacji na wykonanie chodnika o długości 

733 m przy drodze powiatowej nr 2267L Niedrzwica Duża – Krebsówka – Osmolice  

w miejscowości Osmolice Drugie. Wartość dotacji: 182 206,58 zł. 

 W 2019 r. zrealizowano drugi etap oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej nr 107124L 

w Polanówce, w ramach którego zamontowano 28 punktów świetlnych. Był to ostatni etap 

budowy oświetlenia przy tej drodze. Łącznie zamontowanych zostało 60 lamp. Wartość drugiego 

etapu to 83 584,97 zł. Źródło finansowania: budżet gminy. 

 W miejscowości Pawłów ustawione zostały 2 nowe wiaty przystankowe, przy drodze 

wojewódzkiej nr 834 w kierunku do Bychawy oraz przy drodze gminnej 107133L. Wartość 

zadania: 10 429,87 zł. Źródło finansowania: budżet gminy. 

 

 

INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA  

I GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ 

 

 Gmina Strzyżewice rozpoczęła rozbudowę istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni 

ścieków w Pszczelej Woli, pracującej w układzie przepływu cyklicznego na mechaniczno - 

biologiczną oczyszczalnię ścieków działającą w oparciu o nitryfikująco - denitryfikujący osad 

czynny z tlenową stabilizacją osadu, w układzie przypływu ciągłego, o wydajności: - średnia 

dobowa wydajność: Qdśr = 235 m3/d, - maksymalna dobowa wydajność: Qdmax = 306 m3/d. 

Inwestycja prowadzona jest w ramach otrzymanego dofinansowania ze środków RPO WL na lata 

2014 – 2020, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa. Kwota dofinansowania z EFRR: 

3 035 635,35 zł. Wartość zawartego kontraktu z Wykonawcą to 5 697 000,00 zł. Planowany 

termin zakończenia inwestycji: lipiec 2020 r. 

 W ramach projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej w Żabiej Woli” wybudowano sieć 

wodociągową o długości 2 539 m. Ponadto wykonany został serwis internetowy do obsługi 

klienta umożliwiający dokonywanie transakcji on-line oraz wykorzystanie serwisu internetowego 

lub innych narzędzi ICT w celu oceny poziomu satysfakcji użytkowników z otrzymanych usług. 

Inwestycja zrealizowana została w ramach Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WL 

na lata 2014 – 2020. Wartość zadania: 434 960,90 zł. Źródło dofinansowania: środki z EFRR: 

233 981,38 zł, budżet gminy: 200 979,52 zł. 

 Wybudowano sieć kanalizacyjną w Strzyżewicach na odcinku od przepompowni P8 do budynku 

dworku w Strzyżewicach. Wartość zadania: 46 349,78 zł. Źródło finansowania: budżet gminy. 

 Likwidacja dzikich wysypisk śmieci. W 2019 roku zlikwidowano 4 dzikie wysypiska śmieci 

znajdujące się w miejscowościach: Strzyżewice, Iżyce oraz Borkowizna. Łącznie usunięto 5,02 

tony odpadów. Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów to 3 397,62 zł. Zadanie zostało 

wykonane ze środków budżetu gminy. 
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 Wykonano zadanie z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest, którego zakres robót 

obejmował: 

- demontaż pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest wraz 

z pakowaniem, załadunkiem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów na składowisku 

w ilości: 666,00 m 
2
, tj. 8,650 Mg. 

  - odbiór odpadów zawierających azbest zmagazynowanych na posesjach mieszkańców wraz 

z pakowaniem, załadunkiem, transportem i unieszkodliwieniem na składowisku, w ilości: 46,345 

Mg. W ramach zadania usunięto wyroby zawierające azbest z 22 posesji. Łączna ilość usuniętych 

odpadów: 54,995 Mg. Koszt zadania wyniósł 20 060,46 zł. Źródła finansowania: WFOŚiGW  

w Lublinie: 10 030,23 zł, NFOŚiGW: 10 030,23 zł. 

 Zakupiono rębak do gałęzi RTH-25K KORNIK służący do utrzymania terenów zieleni tj. dróg, 

placów, skwerów, a w szczególności przy przycinaniu oraz wycinaniu drzew i karczowaniu 

krzewów. Urządzenie zamontowane jest na przyczepie przystosowanej do trakcji wolnobieżnej  

z zaczepem 2”. Koszt zakupu: 31 799,50 zł. Źródło finansowania: budżet gminy. 

 Na potrzeby Gminy Strzyżewice zakupiono ciągnik kompaktowy Kubota B1241 wyposażony  

w pług do odśnieżania, który wykorzystywany będzie do ośnieżania chodników. Koszt zakupu: 

71 053,70 zł. Źródło finansowania: budżet gminy. 

 W 2019 roku zakupiono 29 sztuk pojemników i koszy ulicznych na odpady komunalne. 10 sztuk 

pojemników 120 l na zmieszane odpady komunalne, które zostały przekazane wszystkim 

jednostkom OSP na terenie gminy oraz 3 pojemniki 240 l w kolorze żółtym, zielonym  

i niebieskim do gromadzenia odpadów 
 
segregowanych pochodzących z Urzędu Gminy. Ponadto 

zakupiono 7 sztuk metalowych koszy ulicznych oraz 8 sztuk koszy do segregacji odpadów  

w Urzędzie. Zakupiono również 4 częściowy zestaw modułowy do segregacji na zewnątrz, który 

ustawiony został przed budynkiem Urzędu Gminy. Wartość zakupionych koszy i pojemników 

wyniosła: 7 638,08 zł. Środki pochodziły z budżetu gminy. 

 

 

PROJEKTY ZWIĄZANE Z OŚWIATĄ  

ORAZ Z AKTYWNOŚCIĄ SPOŁECZNĄ MIESZKAŃCÓW 

 

 

 Gmina Strzyżewice jest w trakcie realizacji projektu „Poprawa spójności przestrzennej, 

społecznej i kulturowej lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizację” będącego 

częścią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego  

w ramach Działania 13.8. Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach RPO 

WL na lata 2014 – 2020, który realizowany jest w partnerstwie 9 gmin LOF-u. Zakres inwestycji 

obejmuje rewitalizację dworku Kołaczkowskich w Strzyżewicach wraz z zagospodarowaniem 

przestrzeni publicznej wokół budynku. Od lipca 2018 r. prowadzone są intensywne prace 

remontowe związane z odnową dworku wraz z jego otoczeniem. Docelowo budynek będzie 

pełnił funkcję kulturalną (biblioteka na parterze oraz pomieszczenia Centrum Kultury i Promocji 
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Gminy Strzyżewice na poddaszu, sale warsztatowe, miejsce spotkań dla seniorów oraz 

organizacji pozarządowych), prowadzone będą usługi medyczne z trzema gabinetami, 

poczekalnią i zapleczem socjalno - sanitarnym w części parteru po stronie zachodniej oraz lokal 

gastronomiczny mieszczący się w części piwnicznej budynku z kuchnią z niezbędnym zapleczem 

i pomieszczeniami socjalno- sanitarnymi. Do grudnia 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 

1 516 870,10 zł. Zakończenie projektu: 31.12.2020 r. 

 Gmina Strzyżewice realizuje projekt „Adaptacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej  

w Osmolicach Pierwszych” w ramach PROW na lata 2014 – 2020. Zakres projektu obejmuje 

adaptację budynku remizy OSP wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania do funkcji świetlicy 

wiejskiej. W ramach inwestycji zakupione zostanie wyposażenie, które będzie niezbędne  

do korzystania ze świetlicy. Termin zakończenia projektu: wrzesień 2020 r. Wartość 

kosztorysowa zadania: 819 335,27 zł. Wartość dofinansowania z EFRROW: 499 999,00 zł. 

 Od 2018 roku Gmina realizuje projekt partnerski pn. „E-gminy w Lubelskim Obszarze 

Funkcjonalnym” w ramach RPO WL na lata 2014 - 2020, Działanie 2.2 Cyfryzacja Lubelskiego 

Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Głównym celem 

projektu jest informatyzacja procesów administracyjnych i poprawa poziomu usług publicznych 

świadczonych przez administrację. Zakres projektu, który został już zrealizowany  

to: modernizacja sieci teleinformatycznej, nowy serwer z niezbędnym oprogramowaniem, które 

dba o bezpieczeństwo danych zgromadzonych w jego zasobach; urządzenia UTM we wszystkich 

jednostkach organizacyjnych Gminy Strzyżewice zapewniające bezpieczeństwo dostępu  

do Internetu; zakup sprzętu informatycznego oraz dodatkowego oprogramowania 

specjalistycznego, nowe serwisy internetowe dla jednostek Gminy, z nowoczesnym 

oprogramowaniem zapewniające dostęp do informacji osobom niepełnosprawnym; uruchomienie 

służbowej poczty elektronicznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych; uruchomienie 

usługi wypożyczania e-książek w Gminnej Bibliotece Publicznej w Strzyżewicach; uruchomienie 

portalu prezentującego w wersji cyfrowej Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Strzyżewice. Wydatki poniesione: 348 042,35 zł, w tym dofinansowanie z EFRR: 292 

136,23zł. 

 Gmina Strzyżewice w roku szkolnym w latach 2018-2019 zrealizowała projekt „Program 

rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych" w ramach RPO 

WL 2014-2020. Celem projektu był wzrost poziomu kompetencji kluczowych, postaw  

i umiejętności istotnych na rynku pracy uczniów oraz kompetencji w zakresie korzystania  

z nowoczesnych metod, sprzętu i technologii u nauczycieli oraz wyposażenie pracowni ICT, 

przyrodniczych i matematycznych w pięciu szkołach Gminy Strzyżewice. 

W ramach projektu szkoły pozyskały m.in.: tablety - 100 szt. (po 20 szt. dla szkoły), laptopy - 

115 szt. (po 23 szt. dla szkoły), słuchawki – 75 szt. (po 15 szt. dla szkoły), projektory – 5 szt.  

(po 1 szt. dla szkoły), tablice interaktywne -5 szt. (po 1 szt. dla szkoły), tablice mobilne – 5 szt. 

(po 1 szt. dla szkoły), ekrany elektryczne, pomoce naukowe z matematyki, przyrządy, urządzenia 

i preparaty biologiczne, przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń, sprzęt 

laboratoryjny i odczynniki chemiczne, sprzęt ochronny, sprzęt techniczny i pomocniczy oraz 

globusy, mapy, przewodniki i atlasy. Całkowita wartość projektu: 1 667 590,12 zł, w tym 

dofinansowanie ze środków UE: 1 579 990,12 zł. 
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 PSP w Kiełczewicach Górnych zakupiła w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole  

i w domu” elektryczny piec konwekcyjno-parowy o pojemności 5xGN1/1. Wartość urządzenia:  

9 963,00 zł. Źródło finansowania: dotacja: 7 952,00 zł, budżet gminy: 2 011,00 zł. 

 Przeprowadzono  modernizację kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Bystrzycy Starej. 

Zadanie obejmowało demontaż i montaż nowych kotłów żeliwnych gazowych, montaż: stacji 

uzdatniania wody z osprzętem, pompy ściekowej, zaworów bezpieczeństwa (2 szt.), 

odpowieczników automatycznych – 12 szt; pompy obiegowej c.o. oraz wykonano wentylację 

kotłowni. Wartość zadania 104 883,00 zł. Źródło finansowania: budżet gminy. 

 Wykonano utwardzenie placu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Strzyżewicach – Rechcie 

poprzez ułożenie płyt ażurowych o grubości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej  

o powierzchni 312 m
2
. Wartość zdania: 46 200,00 zł. Źródło finansowania: budżet gminy. 

 Przeprowadzono remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej we Franciszkowie, który 

obejmował: 

- wymianę pokrycia dachowego na budynku OSP. Wartość zadania: 21 086,00 zł, w tym dotacja 

ze Starostwa Powiatowego w Lublinie: 10 000,00 zł, budżet gminy: 11 086,00 zł. 

- wymianę drzwi garażowych w budynku OSP. Wartość: 7 400,00 zł. Źródło finansowania: 

dotacja MSWiA: 7 000,00 zł, wkład własny: 400,00 zł. 

- wykonanie docieplenia budynku oraz powiększenie sali świetlicowej poprzez adaptację części 

garażu. W ramach adaptacji wykonano sufit podwieszany, oświetlenie oraz terakotę.  

Koszt zadania: 13 856,16 zł pokryty z budżetu gminy oraz wkład rzeczowy tj. praca związana  

z przeprowadzeniem remontu wykonana przez strażaków OSP Franciszków. 

Całkowita wartość wykonanych prac w budynku OSP we Franciszkowie: 42 342,16 zł. 

  Przeprowadzono kolejny etap modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Kajetanówce  

w ramach którego wykonano docieplenie obiektu. Wartość inwestycji: 25 953,00 zł.  

Źródło finansowania: budżet gminy. 
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Pomoc społeczna i wsparcie rodziny 

 

 Polityka społeczna Gminy ma na celu: zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych, 

wyrównywanie szans oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców. Zadanie te realizowane były przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Strzyżewicach poprzez pracę Działu Świadczeń Rodzinnych 

oraz pracę Działu Pomocy Społecznej.  

 

Świadczenia realizowane w Dziale Świadczeń Rodzinnych: 

 

Świadczenie wychowawcze (500+) 

Wypłacono 1096 świadczeń dla 762 rodzin na kwotę 6.944.818,42 zł. 

Świadczenia rodzinne 

Na wypłatę świadczeń rodzinnych przeznaczono kwotę: 3.049.586,31 zł, w tym: 

a) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego – zasiłki rodzinne dla 280 rodzin na kwotę: 

1.047.753,00 zł, 

b) świadczenia opiekuńcze 

 zasiłek pielęgnacyjny: 191 zasiłków na kwotę 434.782,00 zł, 

 specjalny zasiłek opiekuńczy: 8 zasiłków na kwotę 65.782,00 zł, 

 świadczenie pielęgnacyjne: 38 świadczeń na kwotę 717.576,00 zł, 

 zasiłek dla opiekuna: 5 zasiłków na kwotę 33.980,00 zł, 

c) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 54 świadczeń na kwotę 54.000,00 zł, 

d) świadczenie rodzicielskie: 18 świadczeń na kwotę: 194.514,00 zł. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 25 świadczeń na kwotę 224.950,00 zł. 

Świadczenia z programu „Dobry Start” (300+) wypłacono 1050 świadczeń dla 694 rodzin na kwotę 

314.700,00 zł. 

Składki opłacane dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze (świadczenie pielęgnacyjne, 

specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna): 

- Składki emerytalno-rentowe opłacono dla 43 osób na kwotę 173.322,00 zł, 

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono dla 28 osób na kwotę 39.446,19 zł. 

Asystent rodziny – wydaliśmy 10.407,60 zł. 

Rodziny zastępcze dla 9 dzieci w kwocie 56.063,83zł. 

Karty dużej rodziny – wydano 175 kart tradycyjnych (dotychczas ogółem wydano 874 karty). 

Pomoc materialna dla uczniów – dla 175 uczniów na kwotę 38.894,00 zł. 

 

Świadczenia realizowane w Dziale Pomocy Społecznej: 

 

Na całkowitą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 497.034,18 zł. 

Składka zdrowotna za 46 osób pobierających zasiłek stały w kwocie 18.425,28 zł. 

Zasiłki stałe wypłacone dla 48 osób na kwotę 211.495,64 zł. 

Usługi opiekuńcze świadczone dla 7 osób na kwotę 28.713,67 zł. 
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Zasiłki i pomoc w naturze : 

     - zasiłki okresowe wypłacone dla 20 rodzin na kwotę 22.461,50 zł, 

     - zasiłki celowe dla 84 rodzin na kwotę 37.252,00 zł, 

     - zorganizowano pogrzeb dla 1 osoby na kwotę 2.000,00 zł. 

Realizacja rządowego projektu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” z którego skorzystało 144 

dzieci z 72 rodzin na ogólną kwotę  104.010,88 zł., w tym: 

- w stołówkach szkolnych na kwotę 62.110,85 zł, 

- zasiłki na żywność udzielono 52 osobom w 40 rodzinach na kwotę 41.900,00 zł. 

W domach pomocy społecznej przebywało 10 osób, na ich pobyt wydano 199.51198 zł. 

 

Projekty : 

 Od stycznia 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżewicach realizuje projekt „Dzienny 

Dom Seniora w Gminie Strzyżewice” w ramach RPO WL na lata 2014-2020. Dzienny Dom 

Seniora to miejsce spotkań dla osób w wieku 60+. Placówka, która mieści się w Piotrowicach, 

działa od poniedziałku do piątku i ma zapewnić osobom starszym, zagrożonym  wykluczeniem  

społecznym ich aktywizację. Jego działalność obejmuje usługi opiekuńcze, zajęcia ruchowe  

oraz edukacyjne dla 30 osób z podziałem na  dwie grupy po 15 osób każda Zajęcia realizowane 

są w grupach naprzemiennie. Całkowita wartość projektu to 971 265,00 zł, w tym 

dofinansowanie ze środków UE: 874 173,00 zł. Okres realizacji: od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 

r. W 2019 roku na funkcjonowanie DDS wydatkowano środki w kwocie 224.897,00 zł, w tym 

wynagrodzenia i pochodne płac oraz umów zlecenia osób prowadzących (opiekunek, terapeuty 

zajęciowego i fizjoterapeuty) – 127.305,47 oraz koszty pozostałe (bieżące opłaty, transport, 

zakup materiałów do prac, koszty wyżywienia) – 97.591,53 zł.  

 Od września 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżewicach realizuje w partnerstwie  

z Fundacją OIC oraz z gminami: Niedrzwica Duża, Bełżyce i Konopnica projekt „Sukces szyty 

na miarę”  w ramach RPO 2014-202, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa. Projekt obejmuje 

realizację programu aktywizacji zawodowej dla 14 osób z naszej gminy, a łącznie w całym 

projekcie 56 osób poprzez szkolenia zawodowe i staże zawodowe. Okres realizacji: 01.09.2018 r. 

- 30.06 2020 r. Wartość projektu: 892 184,45 zł. Dofinansowanie ze środków UE: 758 356,78 zł. 

 

Urszula Sawecka 

Kierownik OPS w Strzyżewicach 
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Oświata i wychowanie 

 

 Zadania z zakresu edukacji i opieki na terenie Gminy Strzyżewice realizowane były w oddziałach 

przedszkolnych, szkolnych i gimnazjalnych przez dwa przedszkola (samorządowe i prywatne) oraz pięć 

szkół podstawowych. Na ten cel wydatkowano środki w kwocie  10 303 360,77 zł, które przeznaczone 

były na finansowanie szkół, samorządowego przedszkola, dotowanie przedszkola niepublicznego 

„Pszczółka Maja”, dotowanie przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach, do których 

uczęszczają dzieci z naszej gminy oraz dowożenia uczniów do szkół i dofinansowanie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, a także wydatki na realizację projektu „Program rozwoju kompetencji 

kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych  w Gminie Strzyżewice”. 

 

  

 

Informacje dotyczące wykonywania zadań oświatowych 

i wychowawczych przez poszczególne placówki  

/stan na 31.12.2019 r./ 

 

Samorządowe Przedszkole Publiczne „Parkowe Skrzaty” w Piotrowicach 

 

1. Liczba dzieci w przedszkolu: 

Od stycznia do czerwca 2019: ogólna liczba przyjętych dzieci – 70, 

I oddział „Motylki”: dzieci 3 letnie – 20 dzieci,  w tym chłopców 9, dziewczynek 11. 

II oddział „Zajączki”: dzieci 4 letnie – 25 dzieci(w tym 4 dzieci 3-letnich), w tym chłopców 11, 

dziewczynek 14. 

III oddział „Biedronki”: dzieci 5 letnie – 25 dzieci, w tym chłopców 18, dziewczynek 7. 

Od września do grudnia 2019: ogólna liczba przyjętych dzieci –  70  

I oddział „Biedronki”: dzieci 3 letnie – 20 dzieci, w tym chłopców 9, dziewczynek 11. 

7 557 238,68 zł 
8 002 921,94 zł 

8 596 446,97 zł 

9 569 631,13 zł 

10 303 360,77 zł 

2 156 232,01 zł 
2 470 737,94 zł 2 717 206,47 zł 2 792 565,37 zł 

3 468 484,33 zł 

0,00 zł

2 000 000,00 zł

4 000 000,00 zł

6 000 000,00 zł

8 000 000,00 zł

10 000 000,00 zł

12 000 000,00 zł

2015 2016 2017 2018 2019

Wydatki na oświatę w latach 2015-2019 

Wydatki na oświatę w tym środki własne gminy
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 II oddział „Motylki”: dzieci 4 letnie – 25 dzieci (w tym 2 dzieci 3-letnich), w tym chłopców 12, 

dziewczynek 13. 

III oddział „Zajączki”: dzieci 5 letnie – 25 dzieci ( w tym 5 czterolatków), w tym chłopców 11, 

dziewczynek 14. 

2. Liczba nauczycieli i pracowników obsługi: 

8 nauczycieli, w tym: 

             nauczyciele w pełnym wymiarze zatrudnienia – 6 etatów,  

             nauczyciel języka angielskiego 2/25 etatu, 

             nauczyciel (pedagog specjalny) 2/22 etatu. 

6 pracowników obsługi, w tym: 

             kucharka – 1 etat, 

             intendentka – 1 etat,  

             referent -1/2 etatu, 

             sprzątaczka -1 etat, 

             robotnik gospodarczy ¼ etatu, 

             pomoc nauczyciela  -1 etat, 

             (2 pomoce nauczyciela - staż z Urzędu Pracy - zatrudnienie po stażu - 3 mies.). 

3. Liczba osób korzystających z wyżywienia, z podziałem na wyżywienie pełne i niepełne. 

             70 dzieci korzystało z pełnego wyżywienia tj. śniadanie, obiad, podwieczorek,  w tym 5 dzieci 

 otrzymało refundację za obiady z OPS. 

4. Remonty jakie miały miejsce w 2019 roku. 

Budowa infrastruktury internetowej  – 2.500,00 zł, 

       Naprawa pieca gazowego -3.142,88 zł, 

            Łączna kwota -  5.642,88 zł 

 

Osiągnięcia przedszkola: 

 

           - Udział w  konkursie literackim „ Moja Rodzina” w ramach X Wojewódzkiego 

             Przeglądu Poezji Dziecięcej „ Kto czyta ma piękne sny” w Lublinie – Bartłomiej 

             T., Gabriela T. Dzieci dostały wyróżnienia, dyplomy, „ Tomik z wierszami dzieci   

             z konkursu literackiego”  i książkę pt. „Julian Tuwim dzieciom”. Organizatorzy 

             Przeglądu: Przedszkole Nr 52 i Przedszkole Nr 64 w Lublinie - 25.04.2019r.  

 

           - Udział w X Wojewódzkim Przeglądzie Poezji Dziecięcej „ Kto czyta ma   piękne 

              sny” w Lublinie – wyróżnienie Bartłomiej T., Patrycja K. Organizatorzy Przeglądu: 

              Przedszkole Nr 52 i Przedszkole Nr 64 w Lublinie - 26.04.2019r. 

 

           - Udział w Przedszkolnym Konkursie Plastycznym pt. „Dbam o środowisko” 

             organizowany w ramach Gminnej Olimpiady Ekologicznej. W konkursie brała  

             udział grupa dzieci 4 i 5 letnich (50 dzieci). W finale konkursu znalazło się 5 prac:  

             Adriana K. Julii S., Piotra P., Kacpra G. oraz Aleksandry W. Wyróżnienie i nagrodę 

             otrzymał Kacper G. -20.05.2019r. 
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           - Udział dzieci w występie na XXI Festiwalu Piosenki i Tańca „Rytm i Melodia  

             w  Lublinie, zorganizowanym przez Centrum Rozwoju Dziecka w Lublinie.  

             Udział wzięła grupa 5-latków (20 dzieci), dzieci zaprezentowały układ taneczny 

            „Minionki” -09.06.2019r. 

 

           - Udział w  IV Gminnym Konkursie Plastycznym pt. „Moja ulubiona postać 

             bajkową”. Konkurs  zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną im Ewy 

             Kołaczkowskiej w Strzyżewicach - w kategorii przedszkola i  oddziały przedszkolne, 

            16 prac wpłynęło, do II etapu przesłano 9 prac. III miejsce zajęła Patrycja Sz., 

            wyróżnienie otrzymały prace Szymona P. i Zuzanny S.  25.10 2019r. 

 

          - Udział dzieci w V Olimpiadzie Sportowej Przedszkolaków- zorganizowanej przez  

            Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach – 

            udział wzięła grupa 5-latków (25 dzieci w tym 8 zawodników) -IV miejsce- 

           12.12.2019r. 

 Violetta Pietraszek  

Dyrektor  

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kiełczewicach Górnych 

 

 

1. Liczba uczniów w szkole, z podziałem na oddział przedszkolny i szkołę podstawową. 

Oddział przedszkolny: 14, 

Klasy I – VIII: 96. 

2. Liczba nauczycieli i pracowników obsługi. 

Nauczyciele: 21, 

Pracownicy obsługi: 5. 

3. Liczba osób korzystających ze stołówki szkolnej, z podziałem na uczniów i nauczycieli.  

Uczniowie: 96 (w tym 13 finansowane przez OPS). 

4. Liczba dzieci korzystających ze świetlicy szkolnej: 59 

5. Liczba dzieci korzystających z dowozu autokarem do szkoły: 39 

6. Organizacje, które działają na terenie placówki: 

- Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Strzyżewice,  

- Kiełczewicki Klub Seniora. 

7. Remonty jakie miały miejsce w 2019 roku: 

- malowanie 3 sal lekcyjnych, 

- malowanie kuchni, stołówki i korytarza w podpiwniczeniu szkoły, 

- remont 4 kominów na budynku szkoły, częściowa wymiana rynien, 

- wymiana 6 okien w sali edukacji wczesnoszkolnej, 
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- wymiana 1 okna w gabinecie dyrektora, 

- położenie paneli w pokoju nauczycielskim i gabinecie dyrektora, 

- wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej do podłączenia pieca konwekcyjno –  

parowego, 

- wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej i wentylacyjnej w pracowni przyrodniczej. 

8. Zajęcia dodatkowe i koła zainteresowań: 

 Zajęcia w ramach projektu „Program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli 

szkół podstawowych w Gminie Strzyżewice” (rok szkolny 2018/2019) zorganizowane  

dla 25 grup uczniów (79 uczniów):  

- zajęcia matematyczne: rozwijające i wyrównawcze, 

- zajęcia przyrodnicze: rozwijające i wyrównawcze, 

- zajęcia z języków obcych: język angielski, język niemiecki – rozwijające i wyrównawcze, 

- zajęcia ICT, programowanie, 

- pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów z niepełnosprawnościami i dysfunkcjami, 

- doradztwo edukacyjno – zawodowe; 

 zajęcia rewalidacyjne w kl. „0”/I i III/IV (2 uczniów): 4 godz. tygodniowo; 

 zajęcia logopedyczne w kl. „0”/I i III/IV (2 uczniów): 4 godz. tygodniowo; 

 zajęcia korekcyjno – kompensacyjne (5 uczniów): 1 godz. tygodniowo; 

 koło zainteresowań: dziennikarskie kl. VIII (9 uczniów): 1 godz. tygodniowo; 

 zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego  w klasie VIII (9 uczniów): 1 godz. 

tygodniowo; 

 zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki w klasie VIII (6 uczniów): 1 godz. 

tygodniowo; 

 koło chemiczne (9 uczniów) – 1 godz. tygodniowo; 

 koło języka niemieckiego (15 uczniów) – 1 godz. tygodniowo; 

 koło języka angielskiego (9 uczniów) – 1 godz. tygodniowo; 

 koło komputerowe (16 uczniów) – 1 godz. tygodniowo; 

 koło matematyczne (10 uczniów) – 1 godz. tygodniowo; 

 koło ortograficzne (10 uczniów) – 1 godz. tygodniowo; 

 koło sportowe (11 uczniów) – 1 godz. tygodniowo; 

 koło taneczne (13 uczniów) – 2 godz. Tygodniowo. 

 

Osiągnięcia w konkursach i zawodach w roku 2019: 

1. XV Regionalny Konkurs Informatyczny "Dzień Bezpiecznego Komputera", organizator Zespół Szkół 

Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie – wyróżnienie; 

2. Gminny Konkurs Wiedzy Biblijnej, organizator PSP w Strzyżewicach-Rechcie - II miejsce; 

3. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Tęcza", XVI edycja, organizator Stowarzyszenie Upowszechniania 

Wiedzy i Kultury Regionalnej "Pokolenie" – 4 wyróżnienia; 

4. XXXVIII Mały Konkurs Recytatorski, organizator CKiP w Piotrowicach, eliminacje gminne –  

III miejsce, wyróżnienie; 

5. VII Gminny Konkurs Plastyczny "Życie i twórczość Marii Konopnickiej", organizator PSP  

w Bystrzycy Starej – 3 laureatów; 
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6. II Gminny Konkurs Plastyczny "W kręgu przyjaciół Muszki", organizator Gminna Biblioteka 

Publiczna im. Ewy Kołaczkowskiej w Strzyżewicach - II i III miejsce; 

7.Gminny Konkurs Plastyczny „Mała kropla krwi ratuje życie", organizator PSP w Strzyżewicach-

Rechcie – laureaci: 2; 

8. Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Twoja krew, życie innych", organizator Regionalne Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie - II miejsce; 

9.Gminny Konkurs Poezji i Piosenki Ludowej "JARZĘBINKA", organizator PSP w Strzyżewicach - 

Rechcie – wyróżnienie; 

10.Ogólnopolski konkurs na realizowane różnorodne formy aktywności w ramach programu 

edukacyjnego Mega Misja, organizator Fundacja Orange - nagroda dla klasy I; 

11.Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej „Św. Jan Paweł II w różnych zakątkach świata", 

organizator SP 51 w Lublinie - w kategorii klas IV-VI laureat, w kategorii klas VII-VIII wyróżnienie; 

12.IV Gminny Konkurs Plastyczny "Moja ulubiona postać bajkowa", organizator Gminna Biblioteka 

Publiczna im. Ewy Kołaczkowskiej w Strzyżewicach - II miejsce, wyróżnienie; 

13.II Gminny Konkurs Plastyczny "Pod znakiem Orła Białego", organizator PSP w Kiełczewicach 

Górnych - w kategorii klas I-III - I miejsce, III miejsce; 

14.IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży ,,Pod Kolorowym Parasolem Jesieni”, 

organizator Rzeszowski Dom Kultury pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz 

Podkarpackiego Kuratora Oświaty - wyróżnienie; 

15.Ogólnopolski konkurs "Planszówki na PGE Narodowym" - "Gry dla klas", organizator 

Stowarzyszenie ROZWIŃ SIĘ Edukacja Kultura Sport - nagroda dla Szkolnego Klubu Gier 

Planszowych; 

16.II Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Patriotyzm i Niepodległość w sercu dziecka”, organizator - 

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie - wyróżnienie; 

17.Mistrzostwa Gminy Strzyżewice w mini piłce ręcznej chłopców - I miejsce; 

18.Ogólnopolski konkurs "Działaj z Impetem", organizator REKOPOL - nagroda za podejmowane 

działania na rzecz ochrony środowiska; 

19.Międzyszkolny konkurs techniczny "Szopka bożonarodzeniowa", organizator SP nr 43 w Lublinie 

 - 4 wyróżnienia; 

20.Ogólnopolski konkurs plastyczny "Mój wymarzony lizak", organizator Muzeum Lizaka w Jaśle 

 – nagroda dla klasy I; 

21.VI Gminny Konkurs Plastyczny "Tradycyjne ozdoby bożonarodzeniowe - choinki świąteczne", 

organizator Gminna Biblioteka Publiczna im. Ewy Kołaczkowskiej w Strzyżewicach, PSP im. Orła 

Białego w Kiełczewicach Górnych w kategorii klas I-III - I, III miejsce, 2 wyróżnienia; w kategorii klas 

IV-VIII - II miejsce, III miejsce. 

Liczba  uczniów biorących udział w konkursach na szczeblu: 

- ogólnopolskim: 215 

- wojewódzkim: 7 

- powiatowym: 80 

- gminnym: 369 

Agnieszka Rozwałka 

Dyrektor  
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Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  

w Strzyżewicach – Rechcie 

 

1. Liczba uczniów w szkole, z podziałem na oddział przedszkolny i szkołę podstawową: 

Liczba uczniów w szkole 90, w oddziale przedszkolnym 15. 

2. Liczba nauczycieli i pracowników obsługi: 

Liczba nauczycieli:17 osób (w tym 2 nauczycieli uzupełnia etat); 

Liczba pracowników obsługi: 5 osób. 

3. Liczba osób korzystających ze stołówki szkolnej, z podziałem na uczniów i nauczycieli: 

Uczniów: 86,  

Nauczycieli: 5. 

4. Liczba dzieci korzystających ze świetlicy szkolnej: 

34 osoby o różnych porach. Opieka świetlicowa prowadzona jest przez trzy godziny, 

maksymalnie do godz.15.00. 

5. Liczba dzieci korzystających z dowozu autokarem do szkoły: 

20 uczniów. 

6. Organizacje, które działają na terenie placówki: 

- Szkolne  Koło Wolontariatu 

- Zastęp Harcerek Ceprostrada 5 Piotrowickiej Drużyny Harcerek Szlak. 

7. Remonty jakie miały miejsce w 2019 roku: 

- malowanie szatni szkolnej, 

- malowanie sali gimnastycznej, 

- malowanie sali lekcyjnej edukacji wczesnoszkolnej, 

- wykonanie parkingu przy szkole 312 m
2
. 

8. Zajęcia dodatkowe, koła zainteresowań: 

- zajęcia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – 12 osób, 

- SKS – 15 osób, 

- zajęcia taneczne – dwie grupy: grupa młodsza – 14 osób, grupa starsza – 12 osób, 

- zajęcia czytelnicze – 9 osób, 

- zajęcia Ortograffiti – 15 osób, 

- zajęcia teatralne – 10-14 osób. 

Zajęcia od stycznia do czerwca 2019 r. prowadzone w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji 

kluczowych uczniów i nauczycieli w Gminie Strzyżewice”. 

Zajęcia matematyczne dla uczniów zdolnych – 8 osób. 

Zajęcia programowania – dwie grupy po 8 osób. 

Zajęcia językowe e-Twinning – 8 osób. 

Zajęcia j. niemiecki dla zdolnych – 4 osoby. 

Zajęcia przyrodniczo-badawcze – dwie grupy po 8 osób. 

 

9. Osiągnięcia szkoły:  

- Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym KRUS „ Bezpiecznie na wsi”; 



Raport o stanie Gminy Strzyżewice za 2019 r. Strona 54 

 

- II miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Wyobraźnia ukryta w pisance”; 

- Nagroda specjalna w wojewódzkim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek; 

- II i III miejsce w wojewódzkim konkursie o Świętym Janie Pawle II (kategoria muzyczna); 

- III miejsce w wojewódzkim konkursie o Świętym Janie Pawle II (kategoria plastyczna); 

- III miejsce w powiatowym Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający 

Słowik”; 

- II miejsce w powiatowym drużynowym turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; 

- I miejsce w powiatowym indywidualnym turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; 

- IV miejsce w powiatowym konkursie historycznym „Ojcowie Niepodległości”; 

- I i II miejsce w między dekanalnym konkursie Wiedzy Biblijnej; 

- I i III miejsce w XXV Gminnej Olimpiadzie Ekologicznej; 

- Laureat gminnego konkursu plastycznego „Życie i twórczość Marii Konopnickiej”; 

- Laureat gminnego konkursu plastycznego „Dbam o środowisko” uczniów; 

- II miejsce w gminnym turnieju mini koszykówki dziewcząt; 

- II miejsce w gminnym turnieju mini piłki ręcznej dziewcząt; 

- II miejsce w gminnym turnieju piłki nożnej chłopców. 

 

Liczba dzieci biorących udział w konkursach na szczeblu: 

Krajowy: 11 uczniów 

Wojewódzki: 4 uczniów 

Powiatowy: 16 uczniów 

Gminny: 38 uczniów 

Edyta Golewska 

Dyrektor 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bystrzycy Starej  

z klasami gimnazjum do czerwca 2019 r. 

 

1. Liczba uczniów w szkole, z podziałem na oddział przedszkolny i szkołę podstawową. 

Do czerwca 2019 r. – 228 SP, 34 – oddział przedszkolny, 53 gimnazjum. 

Od września 2019 – grudnia 2019 r.- 226 SP, 32 oddział przedszkolny.  

2. Liczba nauczycieli i pracowników obsługi. 

35 nauczycieli, 10 pracowników obsługi. 

3. Liczba osób korzystających ze stołówki szkolnej, z podziałem na uczniów  

i nauczycieli.  

Do czerwca 2019 r. – 276 uczniów, 19 nauczycieli.  

Od września 2019 r. – grudnia 2019 r. – 243 uczniów, 18 nauczycieli. 

4. Liczba dzieci korzystających ze świetlicy szkolnej. 

Do czerwca 2019 r. – 130. 

Od września 2019 r  do grudnia 2019 r. – 140. 

5. Liczba dzieci korzystających z dowozu autokarem do szkoły. 
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Do czerwca 2019 roku – 90. 

Od września 2019 roku do grudnia 2019 roku – 53. 

6. Organizacje, które działają na terenie placówki:  

ZNP – 3 osoby. 

7. Remonty jakie miały miejsce w 2019 roku: 

Remont stołówki szkolnej – malowanie ścian, wykonanie zabezpieczeń z terrakoty 1000 zł;  

Malowanie kuchni szkolnej – 400 zł; 

Remont podłogi w sali lekcyjnej nr 1, 4 oraz na II piętrze korytarzu SP – cyklinowanie, 

lakierowanie – 7.300 zł; 

Remont łazienek w przebieralni przy sali gimnastycznej, na I piętrze SP – 600 zł; 

Remont elewacji budynku gospodarczego – 500 zł; 

Remont kotłowni szkolnej, wymiana pieca – inwestycja gminna; 

Przystosowanie i remont pomieszczenia na potrzeby gabinetu do profilaktyki zdrowotnej dla 

uczniów – 1000 zł. 

Zajęcia dodatkowe (działania ponad postawę programową), jakie odbywają się w szkole, koła 

zainteresowań: 

8. Zajęcia dodatkowe i koła zainteresowań: 

Oferta zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w ramach projektu UE Program kompetencji 

kluczowych uczniów i nauczycieli z terenu Gminy Strzyżewice’’:  pomoc psychologiczno-

pedagogiczna, zajęcia przyrodnicze, zajęcia z j. angielskiego, matematyki, biologii, fizyki, 

orientacji zawodowej, doradztwa zawodowego, ICT. W zajęciach uczestniczyło 193 uczniów. 

Oferta zajęć szkolnych -    Zajęcia rozwijające 

 Chór szkolny – 20 uczniów, 

 Zajęcia taneczne dla klas I- VI -18 uczniów, 

 Zajęcia rytmiczno – taneczne –kl.  I-III - 14 uczniów, 

 Czytelnicze  - 10 uczniów, 

 Koło teatralne I-III – 20 uczniów, 

 Koło teatralne IV-VI – 12 uczniów, 

 Klub miłośników regionu SP i G – 12 uczniów, 

 Zabawy logopedyczne ,,Gra ze słowem’’, 

 Zajęcia  sportowo- rekreacyjne SKS – 20- uczniów, 

 Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty   – 25 uczniów, 

 Koło historyczne – 10 uczniów, 

 Przygotowanie do sakramentu Bierzmowania, 

 Koło biblioteczne -10 uczniów, 

 Koło matematyczne – -12 uczniów, 

 Szkolny Klub Wolontariusza - 15 uczniów. 

 

Osiągnięcia szkoły, sukcesy na olimpiadach i konkursach:  

Wybrane przedsięwzięcia 

Szkoła otrzymała certyfikat ,,Szkoły Niepodległej’’ spośród 215 szkół z całej Polski  

i trzech z woj. lubelskiego. 
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Szkoła otrzymała certyfikat w związku z ogólnopolskim projektem w hołdzie powstania Warszawskiego 

,, Bohater ON w Twojej Szkole’’. 

Projekty edukacyjne szkolne: - Walory turystyczne gminy Strzyżewice, I wojna światowa w mojej okolicy, 

Rok 2019 – rokiem Unii Lubelskiej. 

 Projekt sportowy- ,,Animator sportu dzieci i młodzieży’’, ,,Nie chorujesz, bo ćwiczysz, chorujesz,  

bo nie ćwiczysz’,’,, Lekkoatletyka dla każdego’’. 

Programy profilaktyczne/wychowawcze : Bezpieczny na przejściu, Zadbaj o przyszłość edukacyjno – 

zawodową swojego dziecka, Stres przedegzaminacyjny- jak sobie radzić, Lepsza szkoła, Trzymaj formę, 

Bieg po zdrowie, Czyste powietrze wokół nas, Nie pal przy mnie proszę, Bezpieczna Szkoła, Program 

czytania ze zrozumieniem - ,,Czytam i poznaje świat’’, program prozdrowotny -,, Ratujmy i uczmy 

ratować’’, ,,Nie zamykaj oczu na agresję’’. Akcja  ogólnopolska -,, Zachowaj trzeźwy umysł’’.  

,,Gra ze słowem- zajęcia teatralne’’. Warsztaty dla gimnazjalistów i rodziców w zakresie doradztwa 

zawodowego - Wspieram nie wyręczam, program działań Wolontariatu, spektakle profilaktyczne 

Kalejdoskop Skarbów. Drużyna Energii- program sportowy. Działania prowadzone w ramach doradztwa 

zawodowego, orientacji zawodowej, preorientacji zawodowej. 

Programy Agencji Rynku Rolnego: 

- Mleko w szkole i Owoce i warzywa  w szkole.  

Program edukacyjno – diagnozujący: OPERON, Lepsza szkoła – diagnoza umiejętności matematycznych  

w gimnazjum, Sesje z plusem, próbne egzaminy dla klas trzecich, diagnozujące egzaminy dla klas 

ósmych. 

Program UE Kompetencje kluczowe uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z terenu Gminy 

Strzyżewice: zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli, doposażenia w pomoce 

dydaktyczne, sprzęt IT – łączna kwota projektu dla wszystkich szkół- 1 mln 700tyś PLN. 

 

Wybrane uroczystości, 

Udział uczniów w dożynkach org. przez Parafię w Bystrzycy Starej, Gminę Strzyżewice, uroczystość  

z okazji Dnia Edukacji Narodowej- ślubowanie pierwszoklasistów SP , - Akademia z okazji 101 – lecia 

odzyskania Niepodległości prze Polskę,  Dzień Papieski, Jasełka, przedstawienie Jasełek na Mszy Świętej 

w Kościele w Bystrzycy Starej oraz dla społeczności lokalnej, zabawa choinkowa, Apel poświęcony Dniu 

Katyńskiemu, Dzień  Żołnierzy  Wyklętych, Dzień otwartych drzwi dla przedszkolaków, Święto 

Konstytucji Trzeciego Maja, Dzień sportu i rekreacji, udział w Gminnej Olimpiadzie Ekologicznej, 

uczestnictwo w Pikniku Ekologicznym, Gminny konkurs dla SP o życiu i twórczości Marii Konopnickiej 

– konkurs plastyczny, Noc bibliotek, Święto Patrona SP – ogólnoszkolne czytanie utworów Marii 

Konopnickiej, organizacja Narodowego Czytania  z udziałem społeczności szkolnej, rodziców. 

Organizacja III Powiatowego konkursu piosenki obcojęzycznej ,,Feel the music’’pod patronatem Starosty 

Lubelskiego, Wójta Gminy Strzyżewice, Dzień Dziecka, Dzień zdrowia, II Festyn Rodzinny – 

rekreacyjno-sportowy. 

Akcje charytatywne : Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, pomoc materialna dla młodzieży i dzieci   

w ośrodku specjalnym  w Załuczu, dla Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej, działania wolontariatu 

szkolnego np.: przekazanie darów dla najuboższych rodzin, pomoc dla zwierząt, zbiórka nakrętek, projekt 

czytelniczy dla przedszkolaków z Piotrowic i oddziałów przedszkolnych w Bystrzycy Starej, działania na 
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rzecz Caritas Archidiecezji Lubelskiej, cykliczna współpraca z Domem Pomocy Społecznej  

w Kiełczewicach – wspólne przedsięwzięcia artystyczne, kulinarne, plastyczne, sportowe, taneczne. 

Współpraca z Lubelskim Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie –Twój dar serca dla Hospicjum. 

Wycieczki , wyjazdy 

- Gdańsk, Gdynia, Malbork, Wrocław, 

- cykliczne spektakle w teatrze Andersena, teatrze muzycznym w Lublinie, 

- nowa Dęba- fabryka ozdób choinkowych, Sandomierz, 

- zwiedzanie Starego Miasta, trasy podziemnej, Zamku w Lublinie, Majdanka, Biblioteki Głównej 

UMCS, Muzeum Wsi Lubelskiej, 

- Piotrowice – dworek , Pszczela Wola,  

- cykliczne wizyty, lekcje w Muzeum w Bystrzycy Starej, 

- rajdy piesze w okolicach Gminy Strzyżewice, Roztocza -  walory     krajobrazowe, Miejsca Pamięci  

w Gminie Strzyżewice, powiecie lubelskim, 

-Wojciechów, Kraczewice, gospodarstwa agroturystycznej- wycieczki promujące zawody, 

- Lublin – szlakiem Żołnierzy Wyklętych, 

-Zamość, Zwierzyniec, Chełm, Dęblin, Sandomierz, Czarnolas. 

 

Wybrane sukcesy uczniów - uczestnictwo w konkursach, przeglądach, zawodach, turniejach, olimpiadach 

przedmiotowych, artystycznych, sportowych. 

Międzynarodowy konkurs informatyczny PIX BLOKS 2019 – 12 półfinalistów, 

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Sporcie i Kulturze Fizycznej – VII miejsce, 

Wojewódzki konkurs historyczny Warto być Polakiem – finalista, 

Wojewódzki konkurs literacki Niepodległa nasza jedyna – nagroda, 

III Wojewódzki konkurs interdyscyplinarny historyczne miejsca, historyczne postacie – III miejsce 

XXVIII Wojewódzki Mały Konkurs Recytatorski dla SP  - III miejsce, 

Wojewódzki konkurs artystyczny Lublin miastem Unii Lubelskiej – wyróżnienie, 

XVII Powiatowy Festiwal Piosenki Patriotycznej w Krężnicy – I miejsce, 

Powiatowy konkurs Prawa Człowieka – nagroda, wyróżnienie, 

Powiatowy konkurs historyczny Ojcowie niepodległości – II miejsce, 

Powiatowy konkurs piosenki Śpiewający słowik – wyróżnienie, 

VI Gminny konkurs  ,, Życie i twórczość M. Konopnickiej’’ plastyka -  I miejsce, 

Gminny konkurs  matematyczny Kalkulatorek – I ,II, III miejsce, 

VI Gminny Turniej Matematyczny klas IV-VI – I miejsce, 

Gminny konkurs wiedzy biblijnej – III miejsce, 

VI Gminny konkurs plastyczny – tradycyjne ozdoby choinkowe – I,II, miejsce, 

Gminny konkurs plastyczny ,, Pod znakiem Orła Białego”- I , III miejsce, wyróżnienie, 

Gminny konkurs Poezji i Piosenki Ludowej – nagroda, 

V Gminny Turniej Tańca – I miejsce, 

IV Gminny konkurs plastyczny ,, Moja ulubiona postać  bajkowa’’ - I,III miejsce 

Gminna Olimpiada Ekologiczna – konkurs plastyczny – 2 nagrody, 

Gminny konkurs dla klas Czytam i rozumiem – I,II miejsce, 

Sport  Gminne zawody w mini koszykówce SP – I miejsce, 
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Gminne zawody w mini siatkówce – I miejsce, 

Gminne sztafetowe biegi przełajowe – I miejsce, 

Gminne zawody w mini piłce ręcznej  – I miejsce, 

Gminne zawody w piłce nożnej – I miejsce, 

Powiatowe Mistrzostwa w badmintonie – I miejsce, 

Finał powiatowego ogólnopolskiego turnieju o puchar Tymbarku – I miejsce, 

Finał powiatowy w koszykówce – I miejsce, 

Powiatowe zawody w piłce siatkowej – II miejsce, 

Powiatowe zawody w piłce ręcznej – II miejsce, 

Wojewódzkie zawody w mini koszykówce – II miejsce, 

Wojewódzkie zawody w piłce koszykowej – II miejsce. 

Organizacja Powiatowych  Igrzysk Młodzieży Szkolnej w badmintonie, mini piłce ręcznej w PSP  

w Bystrzycy Starej dla uczniów z Powiatu Lubelskiego.  

Organizacja rozgrywek sportowo – rekreacyjnych dla uczniów z terenu Gminy, działalność szkolnego 

klubu TROPS. Cykliczne udostępnianie sali gimnastycznej i boisk wielofunkcyjnych dla klubu 

sportowego POM ISKRA Piotrowice, Akademii Piłkarskiej oraz dla mieszkańców z terenu Gminy. 

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bystrzycy Starej 

                                                                                    mgr Małgorzata Wzorek-Saran 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zofii i Juliusza Stadnickich  

w Osmolicach Pierwszych  

 

1) Liczba uczniów w szkole, z podziałem na oddział przedszkolny i szkołę podstawową: 

- 13 oddział przedszkolny, 

- 92 szkoła podstawowa. 

2) Liczba nauczycieli i pracowników obsługi: 

- 18 nauczycieli, 

- 5 pracownicy obsługi. 

3) Liczba osób korzystających ze stołówki szkolnej, z podziałem na uczniów i nauczycieli:  

- 100 uczniów, 

- 3 nauczycieli. 

4) Liczba dzieci korzystających ze świetlicy szkolnej: 

- 50 uczniów (system zmianowy). 

5) Liczba dzieci korzystających z dowozu autokarem do szkoły: 

- brak dzieci korzystających. 

6) Organizacje, które działają na terenie placówki: 

- Wolontariat. 

7) Remonty jakie miały miejsce w 2019 roku: 

- brak remontów. 

8) Zajęcia dodatkowe,  koła zainteresowań: 
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 Zajęcia rozwijające: 

 Zespół tańca nowoczesnego – 16 uczniów; 

 Zajęcia teatralne - 12 uczniów; 

 Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu ósmoklasisty 8 uczniów; 

 Zajęcia przygotowujące uczniów do testu trzecioklasisty – 12 uczniów; 

 Zajęcia plastyczne 28 uczniów; 

 Koło szachowe - 12 uczniów; 

 Szkolny Klub Wolontariatu - 21 uczniów. 

 Szkolny Klub Sportowy – 18 uczniów 

 Lekcje z klasą  „Jak odczytywać emocje" – 14 uczniów. 

Zajęcia rozwijające realizowane w ramach projektu „ Rozwój kompetencji kluczowych uczniów  

i nauczycieli szkól podstawowych Gminy Strzyżewice”: 

 Zajęcia rozwijające z matematyki-10 uczniów; 

 Zajęcia rozwijające  j. polskiego – 11 uczniów 

 Zajęcia rozwijające  z przyrody - 16 uczniów; 

 Zajęcia rozwijające z j. angielskiego - 31 uczniów; 

 Zajęcia z doradztwa zawodowego -18 uczniów; 

 Zajęcia ICT – 40 uczniów; 

 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – 22 uczniów. 

10. Osiągnięcia szkoły, sukcesy na olimpiadach i konkursach: 

         - Sukcesy dzieci i młodzieży:  

 Ogólnopolski konkurs języka angielskiego „ Foks” – wyróżnienie; (5 uczestników); 

 Ogólnopolski konkurs „Bliżej pszczół” – finał (1 uczestnik); 

 Ogólnopolskie Szkolne Mistrzostwa w Programowaniu PIX 2019 –finaliści (3 uczestników); 

 Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz 

i szanujesz” – szczebel powiatowy (15 uczniów); 

 Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej – wyróżnienie (7 uczestników); 

 XV Regionalny konkurs Informatyczny „ Dzień Bezpiecznego Komputera”- troje finalistów; 

 (33 uczestników); 

 Wojewódzki konkurs plastyczny „Europejskie Lubelskie” (9 uczniów); 

 Wojewódzki konkurs „Zielony wolontariat. Poczuj chemię do bycia eko” – finaliści  

(9  uczestników); 

 Wojewódzki konkurs „ Pokoloruj swój świat” – laureat, wyróżnienie; 

 Powiatowy konkurs „ Maszyna pracuje dziecko obserwuje – dwa wyróżnienia; 

 Powiatowy Festiwal Piosenki Patriotycznej – laureat, III miejsce (4 uczestników); 

 Powiatowy Festiwal „Hej, kolędy to czas” – II i III miejsce (4 uczestników); 

 Powiatowy Mały Konkurs Recytatorski - laureat; 

 Powiatowe eliminacje w tenisie stołowym drużynowym i indywidualnym - (2 uczestników); 

 Międzyszkolny turniej BRD – laureat; 

 XXV Gminna Olimpiada Ekologiczna Konkurs „Dbam o środowisko” – wyróżnienie; 

 XXV Gminna Olimpiada Ekologiczna Konkurs fotograficzny „Piękno Gminy Strzyżewice” – 
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 wyróżnienie; 

 Gminny konkurs „ Życie i Twórczość Marii Konopnickiej” –laureat; 

 Gminny konkurs plastyczny „Świętujemy urodziny muszki –laureat; 

 Gminny konkurs Poezji i Piosenki Ludowej „ Jarzębinka: - trzy wyróżnienia (6 uczestników); 

 Diecezjalny  X Konkurs Muzyczny o św. Janie Pawle II – laureat; (1 uczestnik); 

 Diecezjalny X Konkurs Plastyczny o św. Janie Pawle II – wyróżnienie (9 uczestników); 

 Gminny Mały Konkurs Recytatorski  - laureat; 

 Gminny Turniej Matematyczny – I miejsce (6 osób); 

 Gminne zawody w mini piłce ręcznej – III miejsce (10 osób); 

 Gminne zawody w tenisie stołowym drużynowym i indywidualnym – I miejsce  

(2  uczestników); 

 Gminny konkurs ortograficzny – II i III miejsce (4 uczniów); 

 Gminny konkurs plastyczny „Pod znakiem Orła białego” – wyróżnienie (11 uczniów). 

 

 

Laura Żydek 

Dyrektor 

 

PUBLICZNA  SZKOŁA  PODSTAWOWEJ 

IM.  RODZINY ROHLANDÓW w Żabiej Woli 

 

 

1. Liczba uczniów w szkole : 142 / klasy 0-VIII/  22+ 120 

2. Liczba nauczycieli : 21 

3. Liczba pracowników obsługi : 5 /w tym 1 na zastępstwo/ 

4. Liczba korzystających ze stołówki szkolnej: średnio 110 

5. Liczba korzystających ze świetlicy szkolnej: 67 

6. Liczba korzystających z dowozu autokarem do szkoły: 0. 

1 osoba – zwrot kosztów dowozu. 

7. Organizacje działające na terenie szkoły: Samorząd uczniowski, Wolontariat. 

8. Remonty dotyczyły bieżących drobnych napraw. 

9. Stałe zajęcia dodatkowe: 

- zajęcia sportowe 2 grupy po 15 uczniów, 

- zajęcia wyrównawcze z matematyki  klasa  8a i 8b 2 godziny tygodniowo– 29 uczniów, 

- zajęcia rozwijające w zakresie języka polskiego klasa  8a i 8b -2 godz. tygodniowo – 29  

uczniów, 

- zajęcia rozwijające w zakresie plastyki   klas 6 -1 godzina tygodniowo – 5 uczniów, 

- zajęcia rewalidacji  3 uczniów  po 2 godziny tygodniowo, 

- zajęcia rozwijające z matematyki  klas 1 –  1 grupa 17 uczniów, 

- zajęcia wyrównawcze z matematyki  klasa 2 – 1 grupa 16 uczniów, 

- zajęcia wyrównawcze z matematyki  klasa 3 – 1 grupa 9 uczniów, 

- zajęcia wyrównawcze z matematyki w klasach 5 i 6 1 grupa, 
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- zajęcia rozwijające z biologii  1 grupa klasa 7 - 7 uczniów, 

- zajęcia rozwijające  z języka niemieckiego – 3 grupy, 

- zajęcia rozwijające z języka angielskiego – 1 grupa, 

- zajęcia wyrównawcze z edukacji wczesnoszkolnej klas 2 i 3 – po 1 grupie 25 uczniów, 

- zajęcia rozwijające z programowania  w klasach starszych – 1 grupa. 

 

9. Znaczące sukcesy szkoły: 

 wysoki wynik egzaminu ósmoklasisty, 

 V gminny turniej tańca  - 07.02.2019, 

 III rodzinny turniej tenisa stołowego – 30.03.2019, 

 piknik ekologiczny – 02.06.2019, 

 103 rocznica powstania szkoły – 06.12.2019, 

 wpis budynku drewnianej szkoły powszechnej z 2 połowy lat 30 XX w. do rejestru zabytków 

 pod numerem A/1672 z dnia 18.12.2019 

 realizacja projektu – program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół 

podstawowych w Gminie Strzyżewice. 

 

Grażyna Sprawka 

Dyrektor 
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Kultura 

 

Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice z siedzibą w Piotrowicach 

 

Zadaniem Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice jest prowadzenie działalności w zakresie 

edukacji kulturalnej, pobudzanie aktywności społeczności lokalnej. W CKiP odbywa się kilkanaście 

różnorodnych zajęć z zakresu edukacji kulturalnej i animacji. Główne formy zajęć stawiają  

na kreatywność i doskonalenie własnych umiejętności a także odkrywanie pasji. Główną misją Centrum 

Kultury i Promocji na lata jest stworzenie miejsca przyjaznego i otwartego na społeczność  

i ich inicjatywy oddolne.  

STAŁE ZAJĘCIA: 

BEZPŁATNE:  

 Zajęcia wokalne ok. 39 osób, 

 Zajęcia teatralne 3 grupy: 

Kaprysek II-9 os. w wieku( 5-7l) semestr 18/19; 12os. Semestr 19/20, 

Kaprysek-16 os. w wieku (8-10) semestr 18/19; 9 os. semestr 19/20,  

 Rozkapryszeni – 14 osób dorosłych z terenu Gminy Strzyżewice, 

 Zajęcia cyrkowo-kuglarskie- 12 os., 

 Akrobatyka gimnastyczna- 3 grupy, 14.os w grupie, 

 Zajęcia taneczne 2 grupy, 

 Sweetest team I grupa (4-7 lat)- 20 os., 

 Maddest Team -II grupa (8-14lat) 9 os., 

 Zajęcia plastyczne- 3 grupy  ok. 40 os., 

 Warsztaty ceramiczne – 2 grupy ok./ 15 os., 

 Zajęcia muzyczne przygotowujące do Orkiestry Dętej, 

 Orkiestra Dęta. 

 

PŁATNE 

 zajęcia z emisji głosu- 15 os., 

 warsztaty gitarowe 4 grupy po 4 osoby, 

 zajęcia karate: 3 grupy po ok. 20 os., 

 ZUMBA ok. 15 os/ dorosłych, 

 Baby Blues zajęcia dla dzieci w wieku (0-3lat) oraz ich mam, 

 Zajęcia krawieckie, 

 ROBOTYKA- 3 grupy po 12 osób, 

 Klub Małego Odkrywcy- 1 grupa 10 osób. 
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WYDARZENIA: 

 

Gminny Festiwal Kolędniczy połączony z 26. Finałem WOŚP 

13 stycznia 2019 Wydarzenie mające na celu prezentację grup kolędniczych z terenu Gminy 

Strzyżewice. Jasełka ukazują tradycję Świąt Bożego Narodzenia. Do grup kolędniczych należą: Szkoły  

z terenu Gminy, grupa przedszkolaków oraz grupa rodziców. Wraz z GFK odbyła się akcja WOŚP 

WYSTĄPILI: MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA GMINY STRZYŻEWICE, PUBLICZNA 

SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZYŻEWICACH-RECHCIE, PUBLICZNA SZKOŁA 

PODSTAWOWA W ŻABIEJ WOLI, PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSMOLICACH, 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KIEŁCZEWICACH GÓRNYCH, NIEPUBLICZNE 

PRZEDSZKOLE "PSZCZÓŁKA MAJA" W PSZCZELEJ WOLI, SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE 

PUBLICZNE "PARKOWE SKRZATY” W PIOTROWICACH, PUBLICZNA SZKOŁA 

PODSTAWOWA W BYSTRZYCY STAREJ, PRZEDSZKOLNY TEATR RODZICÓW ZIEMI 

STRZYŻEWICKIEJ „BERECIK” Pomiędzy grupami kolędniczymi wystąpili Wokaliści Oraz Gitarzyści 

Z CKIP. 

 

21 stycznia 2019 „Laurka dla dziadków” specjalny pokaz artystyczny grup z CKiP skierowany do babć  

i dziadków. Wystąpili wokaliści z CKiP, grupy akrobatyczne oraz taneczne. W wydarzeniu wzięło  

ok. 120 os.  

 

FERIE 2019- ( 11.02.-22.02) Ferie to jedno z najciekawszych przedsięwzięć skierowanych do dzieci  

i młodzieży. W ramach zimowego odpoczynku CKiP stworzył ofertę warsztatów, m.in.: 

POPPING – robotaniec,  WARSZTATY TWORZENIA MASEK TEATRALNYCH,  AKROBATYKA 

KONTAKTOWA,  MAJSTERKOWANIE,  POKAZY CHEMICZNE, SPEKTAKL TEATRALNY, 

Warsztaty rękodzieła, druk sitodrukowy. 

 

SPEKTAKL TEATRALNY PCHŁA SZACHRAJKA- 15.02.2019 Familijny spektakl pt. “Pchła 

Szachrajka” w reżyserii Marka Grabowskiego w wykonaniu aktorów Teatru Muzycznego w 

Lublinie. 

 

SZAFA GRA- 24.02.2019. Pionierski projekt CKiP. Chcąc zapewnić uczestnikom zajęć możliwości 

ekspresji twórczej oraz obeznania ze sceną została zorganizowana  4 edycja projektu muzycznego 

„Szafa gra”. Jedno ze znaczących wydarzeń w kulturalnym kalendarzu imprez CKiP. Wokaliści mają 

niebywałą okazję współtworzenia KONCERTU NA ŻYWO z grupą muzyków. W ramach wydarzenia 

odbywają się warsztaty oraz finałowy koncert. W koncercie wystąpiło 28 dzieci i młodzieży uczących się 

na zajęciach wokalnych.  

 

Zimo precz, wiosno hej! 20 marca 2019   Występy artystyczne wykonaniu grup tanecznych, 

wokalistów, korowód nad rzekę wraz z tradycją topienia ekologicznej marzanny. 

 

Wiosna na wieszaku- 23 marca 2019  inicjatywa związana z wymianą sąsiedzką, polegająca  

na przekazaniu lub sprzedaży garderoby.  
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31 marca 2019 Premiera spektaklu „Igraszki z diabłem” grupa teatralna złożona z dorosłych 

mieszkańców Gminy Strzyżewice w liczbie 14 osób miała możliwość zaprezentowania swojego talentu 

aktorskiego. NA wydarzenie przybyło ok. 200 os. z ternu gminy oraz gmin sąsiadujących. 

W wydarzeniu wzięło ok. 250 os.  

Piekielna intryga... rzecz idzie wszak o duszę. Dzielny żołnierz Marcin wyprawia się do Belzebuba, aby 

ratować z opresji dwie młode dziewice, które nieopatrznie podpisały cyrograf. Swoimi uczynkami 

dowodzi rzeczy dość oczywistej - że najlepszym sposobem na diabła jest zdrowy rozsądek i życzliwość 

dla innych. W skrzącej się dowcipem, opartej na motywach baśniowych komedii, w której postacie realne 

i fantastyczne toczą bój o ludzkie dusze, trudno nie zauważyć też ostrej, ale ciepłej satyry na odwieczne 

ludzkie przywary: obłudę, pychę, świętoszkowatość. Czy Marcinowi uda się wygrać z diabłami?  

Czy pomoc dzielnego żołnierza będzie konieczna? Czy może prawdziwe okaże się powiedzenie,  

że kobieta nawet diabła się nie boi? 

 

7 kwietnia 2019 - Premiery teatralne grup dziecięcych. Spektakle pt. Mały książę i Kłopoty wróżki 

Pelagii Spektakle w ramach dwóch grup teatralnych  powstawały od października  2018 roku.  

Forma lalkowa przedstawienia spektaklu na podstawie scenariusza. Spektakle obejrzało ok. 100 osób,  

zaś udział w spektaklu dzieci zaangażowało 20 młodych aktorów.  

Inscenizcja w. Formie teatru lalkowego bez natrętnego dydaktyzmu, za to z podtekstem filozoficznym 

pięknie ukazującym mądrość życia. 

Pełna poezji i mądrych refleksji opowieść o przyjaźni, miłości i życiu. Historia przybysza z malutkiej 

planety, który swobodnie przekracza granice między światem realnym, a sferą niezwykłości. MAŁY 

KSIĄŻĘ przypomina o tym, że „[…]wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, tyle, że tylko nieliczni z nich 

jeszcze o tym pamiętają” 

W wydarzeniu wzięło ok. 150 os. 

 

28 kwietnia 2019 = ponowna prezentacja spektaklu „Igraszki z diabłem” W wydarzeniu wzięło  

ok. 100 os. 

 

15 maja 2019  Eliminacje gminne XXXVIII Małego Konkursu Recytatorskiego 

Konkurs daje młodym ludziom kolejną szansę na odnalezienie najlepszej interpretacji dzieł największych 

mistrzów pióra.  

 

17 maja 2019roku - Eliminacje Powiatowe XXXVIIIMałego Konkursu Recytatorskiego. 

Prezentacja dzieci wytypowanych przez jednostki oświatowe z terenu Gminy. W wydarzeniu wzięło  

ok. 20os. 

 

2 czerwca 2019  - Piknik Ekologiczny. XXV Olimpiada Ekologiczna-  

Wydarzenie organizowane przy współpracy z Urzędem Gminy Strzyżewice oraz PSP w Żabiej Woli. 

Festyn o charakterze rodzinnego pikniku. Wśród występujących znajdują się grupy taneczno-wokalne  

z jednostek oświatowych gminy oraz CKiP oraz atrakcje dla dzieci i młodzieży. W ramach pikniku odbył 

się pokaz iluzjonistyczny. W wydarzeniu wzięło ok. 1500 os. 
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22.06.2019  NOC ŚWIĘTOJAŃSKA oraz BIEG AWDAŃCÓW-  

Tradycyjna Noc Świętojańska, Wydarzenie podsumowujące sezon artystyczny w CKiP. W ramach 

imprezy mają miejsce prezentacje wszystkich grup warsztatowych CKiP. Przedsięwzięcie skierowane  

do wszystkich grup wiekowych. Podzielone na dwie części: część artystyczna, podczas której prezentują 

się uczestnicy zajęć CKiP oraz część obrzędowa. W obrzęd sobótkowy zaangażowane są dziewczęta oraz 

grupy taneczne i teatralne. Program uwzględnia również koncert zespołu pasującego do wydarzenia  

w roku 2019- EtnoStation. Wydarzenie było wzbogacone o bieg Awdańców, w którym wzięło  

ok. 70 os. Zaś w całym wydarzeniu brało ok. 1000 os.  

 

08.07-21.07.2019 -  Oranżada w słońcu. Łyk przyszłości. Lato w teatrze. Półkolonie zrealizowane  

w ramach programu lato w teatrze dofinansowanym z Mnisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Projekt uwzględniał zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w wieku 11-19 lat oraz 

realizacja finałowego spektaklu.  W wydarzeniu wzięło ok. 350 os. 

 

24.08.2019- Potańcówka przy Dworku Koźmiana - wydarzenie zorganizowane na koniec wakacji.  

1 września w scenerii dworku Koźmiana odbyła się potańcówka wraz z koncertem. W wydarzeniu wzięły 

udział wszystkie grupy wiekowe. W wydarzeniu wzięło ok. 400 os. 

 

25.08.2019 - Variete Show. Wieczór sztuk wszelakich. pokaz artystyczny grup akrobatyczno-

kuglarskich z Polski. Wydarzenie promujące sztukę nowego cyrku.  W wydarzeniu wzięło ok. 200 os. 

 

1 września 2019- GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW- TRADYCYJNE GMINNE DOŻYNKI. Forma 

podziękowania za zebrane plony. Istotnym elementem jest obrzęd dożynkowy oraz konkurs wieńców 

sołeckich. W programie wystąpiła Orkiestra Dęta Gminy Strzyżewice, w ramach obchodów rocznicy 

wybuchu  II wojny Światowej odbył się pokaz musztry, wystąpiły grupy z terenu gminy, a także zespoły 

wokalno-instrumentalne. Wydarzenie organizowane przy współpracy z Urzędem Gminy, Sołectwem 

Borkowizna. W wydarzeniu wzięło ok. 1500 os.  

 

Kino plenerowe 28-30 sierpnia 2019. Kino plenerowe przy dworku w Piotrowicach z udziałem dzieci, 

młodzieży i dorosłych. W wydarzeniu wzięło ok. 50 os.  

 

21 września 2019-  Potańcówka na zakończenie wakacji  

Wydarzenie dla społeczności, nawiązujące do pożegnania lata. W ramach wydarzenia odbyły się atrakcje 

dla dzieci, potańcówka oraz koncert z zespołem na żywo. W wydarzeniu wzięło ok. 100 os.  

 

25-29.11.2019  TYDZIEŃ LITERACKI  w Gminie Strzyżewice. Wydarzenie przy współpracy z GBP 

w Strzyżewicach. 

Cykl spotkań literackich z autorami książek dla młodzieży i dorosłych. 25 listopada spotkania dla dzieci z 

pisarką Urszulą Lewartowicz, 26 listopada- spotkanie z pasją. Magdalena Gąbka- miłośniczka gór  

i pasjonatka wspinaczki. 28 listopada spotkanie z Joanną Jax, powieściopisarką. 29 listopada, spotkanie  

z Panem Poetą- autorem rymowanek dla dzieci i animatorem.  
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W sumie w wydarzeniach wzięło  ok. 150 osób 

 

6.12.2019  MIKOŁAJ W TARAPATACH spektakl z udziałem grupy teatralnej Rozkapryszeni. 

Spektakl zakładał udział dzieci uczęszczających na zajęcia CKiP oraz innych dzieci.  

W wydarzeniu wzięło udział ok. 100 osób.  

 

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH: 

PROJEKTY DOFINANSOWANE: 

LATO W TEATRZE to program Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, 

realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest 

popularyzowanie pedagogiki teatralnej. Program składa się z konkursu grantowego na realizację 

dwutygodniowych warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży, szkoleń z zakresu pedagogiki teatru 

oraz artystyczno-edukacyjnych projektów objazdowych w namiocie cyrkowym. 

W aktualnej 12. edycji programu dofinansowanie otrzymało 41 ośrodków z całej Polski – 18 organizacji 

pozarządowych i 23 samorządowe instytucje kultury. 

Instytucje, które w poprzednich latach co najmniej trzykrotnie organizowały Lato w teatrze, mają  

za zadanie zrealizować projekt wspólnie z organizacją partnerską, która dotychczas nie brała udziału  

w programie. Ten moduł został nazwany Lato w teatrze +, a dofinansowanie przyznano 4 ośrodkom. 

W tegorocznej edycji programu weźmie udział ponad 1200 uczestników. Autorskie warsztaty 

przygotowywane przez pedagogów i artystów są dla dzieci i młodzieży szansą na poznanie i samodzielne 

wykorzystanie teatralnego języka, a przede wszystkim na twórcze wyrażenie siebie i zabawę teatrem. 

Dofinansowanie w wysokości  39.420 zł w ramach programu lato w teatrze, administrowanym 

przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego z funduszy Ministerstwa Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego.  

Projekt obejmował warsztaty teatralne, muzyczne oraz scenograficzno-plastyczne z artystami 

pracującymi na co dzień w Polsce oraz za granicami kraju. Warsztaty były skierowanie dla dzieci  

i młodzieży w wieku 11-19 lat. W ramach finału odbył się spektakl w scenerii Zespołu Szkół 

Rolniczych w dniach 19 i 22 sierpnia. Warsztaty trwały od 08.07-21.07.2019 

Celem zadania jest kreowanie letniej oferty teatralnej o charakterze ogólnodostępnym i bezpłatnym,  

a także zapewnienie dla odbiorców możliwości ekspresji twórczej i otwartego dostępu do kultury. 

 

STARANIA O DOFINSOWANIE. Brak rekomendacji. 

 

 KONKURS PATRIOTYZM JUTRA Muzeum Historii Polskiej, tytuł. Gen wolności. kwota 

29700 -brak rekomendacji 

 Regionalny Konkurs Grantowy Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w ramach środków Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności- kwota 6000 zł-brak rekomendacji 

 Kultura. Interwencje- Narodowego Centrum Kultury- Gen wolności. Nasza kultura. Nasza 

tożsamość. 27.200 zł brak rekomendacji 

 KULTURA LUDOWA I TRADYCYJNA Powrót do korzeni tradycji.25.000- brak rekomendacji.  

 Infrastruktura domów kultury- Zakup wyposażenia na potrzeby działalności amatorskiego ruchu 

teatralnego w CKiP Piotrowice 65000,00 zł -  brak rekomendacji 
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OSIĄGNIĘCIA: 

ORKIESTRA DĘTA GMINY STRZYŻEWICE: 

 Udział w XVII Międzypowiatowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Polichnie. 

ZAJĘCIA WOKALNE: 

 XIX KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK "HEJ KOLĘDA, KOLĘDA" W 

SZCZEBRZESZYNIE: 

I MIEJSCE- KAROLINA TETER; 

III MIEJSCE zespól wokalny CANTAR; 

I MIEJSCE NADIA KLIMEK; 

II MIEJSCE W kat. IV- KORNELIA GORAJSKA; 

I MIEJSCE W kat. V- JULIA KAŹMIRSKA. 

 

 XXIV OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK, W PUŁAWACH 

Grupa wiekowa dzieci klas 1-3, w kategorii soliści wokaliści II NAGRODĘ otrzymała: 

KAROLINA TETER. 

 

 FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ "ŚPIEWAJĄCY SŁOWIK". 

Eliminacje powiatowe w Piotrkowie 

 I KATEGORIA: 

Jakub Stanek-II MIEJSCE, 

Karolina Teter- II MIEJSCE, 

Maja Ostapiuk- wyróżnienie, 

Natalia Waręcka- wyróżnienie. 

 II KATEGORIA:  

Nadia Klimek - I miejsce i Nominacja do kolejnego etapu, 

Kornelia Gorajska - II miejsce i Nominacja do kolejnego etapu, 

Katarzyna Grzywa – wyróżnienie. 

 III KATEGORIA:  

Julia Teter – wyróżnienie. 

 UDZIAŁ WOKALISTÓW W FESTIWALU "ROZŚPIEWANY CHRZĄSZCZ"  

W SZCZEBRZESZYNIE. 

 11. OGÓLNOPOLSKI  KONKURS POEZJI, PROZY I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ 

ORGANIZOWANY PRZEZ CENTRUM KULTURY W LUBLINIE: 

Kornelia Gorajska- wyróżnienie. 

TEATR:  

 Teatr Dziecięcy "Kaprysek" ze spektaklem "Mały książę" został nominowany do udziału w 51. 

Ogólnopolskich Spotkaniach Lalkarzy, które odbyły się w dniach 23 – 26 maja 2019 r.  

w Chełmskim Domu Kultury. 

 Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych "Inscenizacje 2019". 
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 WYRÓŻNIENIE dla KAPRYSKA za wykorzystanie multimediów w teatrze oraz sceny lalkowe 

w przedstawieniu „Mały Książę”, wg. reżyserii, scenografii i opracowania muzycznego Barbary 

Gąbki. 

TANIEC:  

 XV Turnieju Tańca Nowoczesnego o Puchar Burmistrza Łęcznej, 

 III miejsce The Sweetest Team (kat. 7-10), 

 III miejsce The Maddest Team kategoria 11-14 lat, 

 TURNIEJ TAŃCA- „CO W TRAWIE TAŃCZY” W TRAWNIKACH, 

 II miejsce dla GRUPY The Sweetest Team w kategorii 7-10 lat 

I miejsce dla GRUPY The Maddest Team w kategorii 11-14 lat. 

PLASTYKA: 

 51. Ogólnopolskie Spotkania lalkarzy w konkursie na plakat: 

W kategorii klas I-III I NAGRODA- Wojciech Kucia, 

II Nagroda - Ola Baran, 

Wyróżnienie  - Lena Szymaniak, 

W kategorii klas IV-VIII II Nagroda Natalia Słowak. 

 

POZOSTAŁE SUKCESY 

W ramach eliminacji Ogólnopolskiego Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Lublinie,  

Pani REGINA WRÓBEL  zakwalifikowała się do 53. Ogólnopolskiego Festiwalu Folkloru Polskiego 

Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej. 

Tomasz Hanaj 

Dyrektor 

 

 

 

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ewy Kołaczkowskiej  

w Strzyżewicach w 2019 roku 

 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Ewy Kołaczkowskiej w Strzyżewicach działa  

w sieci bibliotecznej i tworzy ją wraz z filiami: 

- Filia GBP w Bystrzycy Starej, 

- Filia GBP w Kiełczewicach Górnych, 

- Filia GBP w Żabiej Woli. 

 Wszystkie filie działające w strukturze GBP zlokalizowane są na terenie szkół podstawowych  

i dzielą lokale z bibliotekami szkolnymi. Biblioteki zachowują jednak odrębność. Placówki prowadzą 

współpracę ze szkołami. 

  

Księgozbiór bibliotek na koniec 2019 r. wynosił 33.513 wol. 

W analizowanym okresie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono 369 

wol. na łączną kwotę 6170,00 zł (biblioteka co roku bierze udział w programie „Zakup nowości 
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wydawniczych do bibliotek publicznych”, uzyskując dofinansowanie na powyższy cel).  Natomiast  

ze środków organizatora zakupiono 591 wol. (14178,51 zł). 

W bibliotekach prenumerowane są również czasopisma, z których czytelnicy mogą korzystać. 

W roku 2019 liczba wypożyczeń na zewnątrz wyniosła – 19.894 wol. 

W analizowanym okresie zarejestrowano 1230 czytelników. 

 

Działalność kulturalna biblioteki 

 

- maj – czerwiec 2019 r. – realizacja projektu „Przyjaciele Muszki -  w kręgu twórczości Ewy 

Kołaczkowskiej”. Celem przedsięwzięcia było zachęcenie młodych czytelników do poznawania 

twórczości i sylwetki pisarki, która jest równocześnie patronką biblioteki w Strzyżewicach. W ramach 

projektu uczniowie czytali przygody Muszki, do których wykonywali prace plastyczne, uczestniczyli 

również w warsztatach decoupage.  

- lipiec 2019 r. – wydanie publikacji „Działalność artystyczna mieszkańców Gminy Strzyżewice” 

- wrzesień 2019 r. - udział w akcji „Mała książka – wielki człowiek” 

 - 12 wrzesień 2019 r. – Narodowe Czytanie w gminie Strzyżewice- impreza zorganizowana w Dworku 

Kajetana Koźmiana w Piotrowicach, w którą włączyła się znaczna część lokalnej społeczności – 

młodzież, panie z „Klubu Seniora” i „Aktywne kobiety Gminy Strzyżewice”, członkowie 

Strzyżewickiego Towarzystwa Regionalnego i wiele innych. 

- 8 październik 2019 r. – Święto Pieczonego Ziemniaka – impreza integracyjna dla uczniów klas II szkół 

podstawowych z terenu Gminy Strzyżewice 

- listopad 2019 r. – IV edycja Gminnego Konkursu Plastycznego „Moja ulubiona postać bajkowa”  

- 25 – 29 listopad 2019 r. „Tydzień Literacki w Gminie Strzyżewice” – to wspólna inicjatywa 

Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ewy Kołaczkowskiej w Strzyżewicach oraz Centrum Kultury  

i Promocji w Piotrowicach. W trakcie „Tygodnia Literackiego” czytelnicy i mieszkańcy gminy mieli 

możliwość uczestnictwa w spotkaniu autorskim z Joanną Jax. Młodzież spotkała się z miłośniczką gór  

i pasjonatką wspinaczki – Magdalena Gąbką. Młodsi czytelnicy brali udział w spotkaniu z Urszulą 

Lewartowicz – animatorką kultury i pisarką, zaś dla przedszkolaków zorganizowano spotkanie z Panem 

Poetą – bajkopisarzem. 

- grudzień 2019 r. - VI edycja Gminnego Konkursu Plastycznego pt. „Tradycyjne ozdoby 

bożonarodzeniowe – choinka świąteczna” -  celem konkursu jest kultywowanie tradycji i zwyczajów 

związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. 

 

Cykl spotkań pod hasłem „W strefie kobiet” o różnej tematyce, adresowane do wszystkich chętnych 

pań. W ramach cyklu odbyły się następujące spotkania: 

- 19 marca 2019 – „Akcja wiosna” – prawidłowe nawyki żywieniowe, aktywność fizyczna 

- 9 kwietnia 2019 r. – warsztaty wielkanocne 

- 30 kwietnia 2019 r. – warsztaty makijażu dziennego 

- 28 maja 2019 r. – warsztaty fryzjerskie 

- 29 października 2019 r. - „Uwolnij kobiecość” – warsztaty kreowania wizerunku 

- 19 listopada 2019 r. – warsztaty dekorowania potraw z elementami carvingu   

- 16 grudnia 2019 r. – warsztaty świąteczne 
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 Pracownicy biblioteki w roku 2019 opracowali i wydali pozycję pt. „Działalność artystyczna 

mieszkańców Gminy Strzyżewice” – prezentującą wszelkie formy aktywności twórczej  

i artystycznej osób związanych z Gminą Strzyżewice (nakład 500 egz.). 

 

 Biblioteka gminna nawiązała współpracę z Dziennym Domem Seniora w Piotrowicach 

działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Strzyżewice. Biblioteka zorganizowała 

zbiórkę książek dla seniorów, celem stworzenia biblioteczki. Ponadto dwie grupy podopiecznych 

domu Seniora odwiedziły bibliotekę, zapoznając się z jej pracą i księgozbiorem. Seniorzy 

uczestniczyli w „Narodowym Czytaniu 2019” organizowanym przez bibliotekę oraz spotkaniach 

w ramach „Tygodnia Literackiego w Gminie Strzyżewice”. 

 

 Biblioteka współpracuje również z „Kobietami Aktywnymi gminy Strzyżewice”. Panie brały 

udział w warsztatach organizowanych przez bibliotekę (warsztaty wielkanocne, 

bożonarodzeniowe, zdrowego odżywiania) oraz w spotkaniach w ramach „Tygodnia Literackiego 

w Gminie Strzyżewice; aktywnie włączyły się w akcję „Narodowego Czytania 2019” . 

 

Sporządziła: 

       Monika Zagórska 

Dyrektor 
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Promocja Gminy i integracja jej 

mieszkańców 

 

DZIAŁANOŚC INFORMACYJNA: 

1. Strona internetowa Gminy Strzyżewice: www.strzyzewice.lubelskie.pl;  

2. Biuletyn Informacji Publicznej: www.ugstrzyzewice.bip.lubelskie.pl 

3. Portal społecznościowy: https://www.facebook.com/Gmina-Strzyżewice 

 

WYDAWNICTWA: 

1. „Kompres” Czasopismo Gminy Strzyżewice – wydano 5 numerów  w 2019 r. 

 

PROMOCJA GMINY I WYDARZENIA INTEGRUJĄCE  SPOŁECZNOŚĆ: 

 Stypendium artystyczne Wójta Gminy  - 25 wyróżnionych osób w 2019 r. 

 Nagroda Wójta Gminy za wysokie wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i działanie na rzecz szkoły 

dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy – 9 wyróżnionych uczniów w 2019 r. 

 Gminne Obchody Dnia Sołtysa – 5 marca Piotrowice, uroczyste spotkanie sołtysów z władzami gminy. 

 Uroczystość Dnia Strażaka – 5 maja Kiełczewice Górne, święto integrujące strażaków-ochotników  

i podkreślające znaczenie jednostek OSP dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w gminie. 

 XXV Gminna Olimpiada Ekologiczna – konkurs wiedzowy i fotograficzny dla uczniów szkół 

podstawowych i przedszkolaków.  Organizacja olimpiady ma na celu popularyzację wiedzy ekologicznej, 

podnoszenie świadomości oddziaływania człowieka na środowisko, jego skutków oraz kształtowanie 

postaw i nawyków korzystnych dla natury. Celem olimpiady ekologicznej jest również zaszczepienie 

w dzieciach i młodzieży szacunku do otaczającej przyrody, podziwu dla niej, a jednocześnie troski o jej 

ochronę i przetrwanie.  

 Piknik Ekologiczny – plenerowe wydarzenie adresowane do społeczności gminnej, szczególnie dla 

rodzin z dziećmi. W 2019 r. Piknik Ekologiczny odbył się w 2 czerwca przy Szkole Podstawowej  

w Żabiej Woli i był połączony z obchodami Jubileuszu XXV Olimpiady Ekologicznej oraz wręczeniem 

nagród dla zwycięzców w ramach GOE. 

 Gminne Zawody Strażackie  - konkurs sprawnościowy dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej,  

9 czerwca, Bychawa. W zawodach udział wzięło 9 jednostek z terenu gminy. 

 Bieg Awdańców – 22 czerwca, Piotrowice. Bieg uliczny na dystansie 1500 m i 5000 m, dla dzieci i osób 

dorosłych, w którym wzięło udział 70 uczestników. Głównym organizatorem biegu był Uczniowski Klub 

Sportowy „TROPS” z Bystrzycy Starej przy współudziale Klubu Sportowego POM-ISKRA Piotrowice 

oraz Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice z siedzibą w Piotrowicach. Pomoc przy 

zabezpieczeniu i organizacji biegu zapewniły jednostki OSP z Piotrowic oraz Żabiej Woli, Komisariat 

Policji w Bychawie, Pogotowie Ratunkowe z Bychawy oraz drużyny harcerek i harcerzy z terenu gminy. 

http://www.strzyzewice.lubelskie.pl/
http://www.ugstrzyzewice.bip.lubelskie.pl/
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 „Piękna Wieś” – konkurs z nagrodami na najbardziej zadbaną i estetyczną posesję gminy. W edycji  

2019 r. udział wzięło 10 nieruchomości. Zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne oraz dyplomy. 

 Gminne Święto Plonów – 1 września, Strzyżewice – najważniejsze wydarzenie plenerowe w ciągu roku 

adresowane do całej społeczności Gminy – tradycyjne dożynki – angażujące wszystkie jednostki 

organizacyjne gminy, sołectwa, organizacje pozarządowe. Uroczystość w 2019 r. została połączona  

z obchodami 80-rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Organizatorzy: CKiP, UG Strzyżewice, 

Sołectwo Borkowizna, Gminna Biblioteka Publiczna oraz Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 Promocja Gminy podczas Dożynek Wojewódzkich w Radawcu, 8 września. Stoisko Gminy 

Strzyżewice reprezentowane było przez: KGW „Borowianki”, KGW „Na Iżycach”, Stowarzyszenie 

Kobiet Aktywnych „Ale Babki” oraz sołectwo Kajetanówka. 

 Biała Niedziela i Akcja Honorowego Oddawania Krwi – akcja profilaktyki zdrowotnej, zorganizowana 

przez Koło Łowickie nr 25 „Uroczysko” oraz Koło Łowieckie nr 4 „Orzeł” przy współpracy Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Strzyżewicach-Rechcie i Urzędu Gminy Strzyżewice – 22 września PSP  

w Strzyżewicach-Rechcie. 

 Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej – uroczyste spotkanie Dyrekcji oraz przedstawicieli grona 

nauczycielskiego, pracowników oświaty, Rady Rodziców z władzami gminy, 17 października Piotrowice. 

 Złote Gody –wręczenie przez Wójta Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie  

 9 parom obchodzącym jubileusz 50. rocznicy ślubu, 27 listopada, Piotrowice.  

 

 

 

 

 

Strzyżewice, lipiec 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 


