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Rapo o stank Gmi.ny Parczew ru 2018 t
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Raport o stanie gminy Parczew za rok 2018 sporzedzono na podstawie

art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzEdzie gminnym.

Raport obejmuje podsumowanie dzialalno6ci w6jta w roku poprzednim,

w szczeg6lno6ci realizacjQ polityk, program6w i strategii, uchwal rady gminy

i bud2etu obywatelskiego.

Raport o stanie gminy Parczew za rok 2018 zawiera analizQ nastgpujEcych

obszar6w tematycznych Gminy Parczew:

. demografia i rynek pracy,

. finanse gminy

. informacja o realizacji polityk, program6w i strategii,

. oiwiata,

. mienie komunalne,

. gospodarka przestrzenna/

. infrastruktura komunalna,

. 5rodowlsko,

. polityka spoteczna,

. ochotnicze stra2e po2arne,

. kultura isport,

. promocja gminy i dzialalnoSd gospodarcza,

. realizacja uchwal Rady Miejskiej,

. wsp6lpraca Gminy z innymi spolecznolscia mi samorzEdowymi.

W 2018 r, w cminie Parczew nie byl realizowany bud2et obywatelski.

Informacje zebrane i przeanalizowane w niniejszym dokumencie pochodzE

z wielu ir6del i s4 wynikiem prac szerokiego grona os6b, reprezentujqcych

miedzy innymi.:
. Urzqd Miejski w Parczewie
. Ntiejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Parczewie
. 14iejski O5rodek Sportu i Rekreacji w Parczewie

. Srodowiskowy Dom Samopomocy w Laskach

. Parczewski Dom Kultury

. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie

. Kompleks Sportowo-Rekreacyjny,,JELONEK" w Parczewie

. Powiatowy Urzqd Pracy w Parczewie



Raport o stanie G iny Par.zei a 2018 r-

I. INFORMACJE OGOLNE

5

Gmina Parczew geograflcznie po.lo2ona jest na terenie Polesia

Zachodniego, u uj6cia rzek: Konotopy iKlodzianki do Piwonii. Gmina znajduje sie

w obrebie Polesia Zachodniego w mezoregionie R6wnina Parczewska na

pograniczu z mezoregionem R6wnina t-eczydsko-Wodawska. Obszar miasta

nale2y w calo6ci do zlewni rzeki Piwonii Pa.czewskiej, kt6ra jest prawostronnym

doplywem Ty<mienicy. Parczew le2y w jednym z najczystszych ekologicznie

region6w Polski i jest waznym wQztem komunikacyjnym. W miescie krzy2ujE siq

drogi wojew6dzkie: 815 - Lubart6w - Parczew - Wisznice, 813 - Leczna -
Ostr6w Lubelski - Parczew - I'liedzyrzec Podlaski, 819 - Parczew - Sosnowica

- Dorohusk. [4iasto jest oddalone o 63 km od Lublina i o 182 km od Warszawy.

Parczew ma status gminy miejsko-wiejskiej, polo2onej centralnie

w p6lnocnej czesci wojew6dztwa lubelskiego w powiecie parczewskim. Wedlug

danych GUS - gmina Parczew zajmuje 15,35o/o powierzchni powiatu, tj. 14 623

ha (138,7 km21, w tym miasto 805 ha.

W sklad gminy wchodzi miasto PaTczew oraz 19 wsi, kt6re tworzE

19 solectw: Babianka, Babianka Kolonia, Brudno, Burad6w, Jasionka, Koczergi,

Kr6lewski Dw6r, Laski, Komarne, Pohulanka, Przewloka, Michal6wka,

Tygmienica, Wierzb6wka, Siedliki, Sowin, Szytki, Wola Przewlocka iZani6wka.

SiedzibE Gminy jest miasto Parczew.



Rapon o stunie Gminy Parcz.\ zt 2018 t.

II. DEMOGRAFIA I RYNEK PRACY

A. Demografia

B. Rynek pracy

W Powiatowym UrzQdzie Pracy na dzie6 01.01.2018 r. zarejestrowanych

bylo 1159 os6b bezrobotnych, w tym 651 kobiety, kt6re stanowily 56,17 o/o

og6lu bezrobotnych. Z prawem do zasilku na 01.01.2018 r. zarejestrowanych

bylo 86 os6b (7,42 o/o wszystkich bezrobotnych), w tym 37 kobiet, kt6re

stanowily 43,O2 o/o os6b z prawem do zasilku.

6

zestawi€nie mieszkaf c6w gminy
Parczew 2018.O1.O1 201A.12.31

Stan ludno6ci

osoby zameldowane
na pobyt staly

14.797

miasto- 10803
wieS -3994

osoby zameldowane
na pobyt staty

14.625

miasto- 10663
wies - 3962

osoby zameldowane
na Pobyt

czasowy - 137

osoby zameldowane
na pobyt

czasowy - 182

Liczba zameldowari 196
L2l

258
110

Wymeldowania, w tym zgony miasto - 184
wie6 - 42

miasto - 191
wie6 - 54

Urodzenia 141 134

150 168

Przyrost naturalny -34

Mal2eistwa
cywilne

konkordatowe
32
92

33
B4

Zgony



Analogiczne na dziei 3!.12.2018 r. zarejestrowane byly 1032 osoby

bezrobotne, w tym 646 kobiety, kt6re stanowiiy 62,60/0 ogotu bezrobotnych.

Z prawem do zasitku na koniec grudnia 2018r. bylo zarejestrowanych 59 os6b

(5,72olo wszystkich bezrobotnych), w tym 30 kobiet, kt6re stanowily 50,8570

os6b z prawem do zasilku.

W Powiecie Parczewskim najwiQksze bezrobocie wystepuje w6r6d os6b

mlodych, do 24 roku 2ycia. Kolejne znaczEcE grupE sq osoby bezrobotne miedzy

25 a 34 rokiem 2ycia.

Wedlug danych Powiatowego UrzQdu Pracy w Parczewie, na dzie6

01.01.2018 r. w og6lnej liczbie os6b bezrobotnych z Powiatu Parczewskiego

najliczniejszq grupe stanowily osoby w wieku 25 -34 lata, tj. 30,97 % og6lu

bezrobotnych (29,94o/o na 31.12.2018 r.), w tym kobiety - 37,48 o/o kobiety oraz

osoby w wieku 35 - 44 lata, kt6re stanowily 19,59 o/o og6lu bezrobotnych

(22,58o/o na 31.12.2018 r.), w tym kobiety- 21,81 o/o kobiet.

Analiza bezrobocia wedlug wyksztalcenia zarejestrowanych bezrobotnych

wskazuje, 2e na koniec 2018 r. najliczniejsza grupa zarejestrowanych posiadata

wyksztalcenie gimnazjalne i poni2ej - 32,L7 o/o o96lu bezrobotnych oraz

policealne i Srednie zawodowe - 24,42o/o ogolu bezrobotnych.

Gmina
Par€zew

Powiat
Parczewski

Wojew6dztwo
Lubelskie Kraj

2016 9,1o/o 10 o/o 10,300/o 8,2 0/o

2017 7,3 o/o 8,1 0/o 8,8 o/o 6,6 0/o

2018 brak danych 7 ,3 o/o a,o o/o 5,8 0/o

7

Rapo o stanie Gniny Parczew z 2018 t

Poziom bezrobocia w Gminie Parczew systematycznie spada.

Przedstawiaja to dane graflczne sporzadzone na podstawie informacji

uzyskanych z Powiatowego Urzedu Pracy w Parczewie oraz Wojew6dzkiego

UrzQdu Pracy \^/ Lublinie.

Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Gminie Parczew na tle

Powiatu Parczewskiego, Wojew6dztwa Lubelskiego i kraju przedstawia sie

nastepujqco:



Raporl o stanie Gniu.Parcz.\,za 2018 t'.

Wykres Darc Por'iato\itego Urz?d, Ptac)/ v' Porczewie

1o0o Liczba bezrobotnych w Gminie Parczew

01.01.2018

azarejestrowanrogolem rtobiett
31.12.2018

t mlodriei do 25 r i a powyzej 50 r.i

Poniiej zostala przeprowadzona zostala r6wnie2 analiza bezrobocia wedlug

nastEpuj4cych kryteri6w:
. wieku bezrobotnych
. uprawnienia do zasilku dla bezrobotnych
. przyczyny bezrobocia spowodowanej zwolnieniem pzez zaklad pracy.

Tab€|. z6stawienl€ bezrobotnych :.EJestrow.nych w gminie Parczew w mku 2018 wraz ze
strukturl wiekowe os6b be2robotnych

01.01.2018 .12E 22i 14 20 9 140 .ll) 101

3l.I:.2018 3',70 232 21 I] 6 ll? 97
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Rapon o shnie Cniny Parcze! zo 20lu t
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III. FINANSE GMINY

ROK 2018

lednym z naj! ,a2n iejszych czynnik6w wplywajecych na efektywn4

dzialalno6i samorzEdu sE flnanse gminy, kt6rych wielko(6 okresla bud2et gminy,

uchwalony na kazdy rok z uwzglednieniem uchwal okolo budietou,ych,

wskainik6w wzrostu cen towar6w i uslug konsumpcyjnych, planowanego

poziomu udzial6w samorzEd6w w podatku PIT iCIT oraz dotacji celowych

i subwencji otrzymywanych z budzetu padstwa zgodnie z ustawq bud2etowE ijej
zalo2eniami.

9



Rapofl o stonie Gniny Parczeh'za 2018 r.

LP

na 2018 r. na 31.12.2014 r
L 62 205 1a7,tO

57 OA3 a7A,7O

5 121 3Oa,4O

9r,,77

4,23

62 463 7r7,63
57 723 649,35
4 Ttltt L2a,2a

92,11
7,59

A. Stan linans6w Gminy

Struktura udzialu dochod6w bi€iecych a maiatkowych w dochodach ogaem z. 201a r,

Struktura udzialu wydatk6w ble2tcy.h I maretkowych w wydatka.h os6l.m za 201a..

Stan zadtu2enia Gminy Parczew z tytulu zaciEgnietych kredyt6w i poZyczek

dluqoterminowych w 2018 r. ta,ynosil:

, stan na 01 stycznia 2018 r. - 11O78 600,00 zl
. stan na 31 grudnia 2018 r. - 11 278 600,00 zl
Splata zobowi4zai z tytulu kredytow i poiyczek dlugoterminowych byla

zgodna z harmonogramami splat,

Wspolczynnik udzialu zadluienia cminy w stosunku do dochod6w ogolem

wykonanych za 2018 r. wynosil 18,05o/o.

Wspolczynnik udzialu kosztow obslugi zadluzenia (odsetek i rat) za 2018 r.
w stosunku do dochod6w ogolem wykonanych za 2018 r. wynosit 2,52Yo.

Wolne Srodki o kt6rych mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach

publicznych na dzief 31.12.2018 r. wynosily 4 t47 991,67 zl.

B. Wykonanie budzetu gminy

Bud2et Gminy na 2018 rok, zostal uchwalony przez Rade MiejskE

w Parczewie w dnlu 19 grudnia 2017 r. Uchwale Nr XA3O4l2Ol7.

W trakcie realizacji bud2etu cminy w 2018 r. nastepowaly zmiany

okreslonych kwot bud2etu, po stronie dochod6w iwydatk6w, zmian dokonywano

uchwalami Rady Miejskiej w Parczewie i zarzqdzeniami Burmistrza Parczewa

zgodnie z przyslugujqcymi tym organom kompetencjami. Szczegolowe

na 2018 r na 31.12.2014 r
1 67 llO 210,2r

56 369 710,60
10 740 499,61

83,99
16,OO

64 437 329,74
54 579 267,27

10 254 062,51

44,18

15,42

l0



Rapofl o stanie Gniny Parcze* zo 20 I 8 r

informacje w zakresie poszczeg6lnych pozycji realizacji budzetu przedstawione

zostaly w zalqcznikach do niniejszej informacji.

Zakres zmian w dochodach i wydatkach w 2018 r. prezentuje poniisze

zestawienie:

Lp.
Ol.O1.2O1a r.

zmiana

L 60 ?74 160,49 62 205 147,10

67 1r0 210,21

+ 1931026,61

2 63 937 251,32 + 3 172 958,89

3

3 663 090,83 4 905 023,11 + ! 24t 932,28

5 4 953 090,83 6 255 O23,tL + l 291 932,28

6 1 100 000,oo 1 350 000,oo + 50 000,00

Dochody majqtkowe 4 933 2t5,04 5121 308,40 + 188 093,36

8 9 814 586,25 to 74o 499,61 + 925 913,36

9 55 340 945,45 57 083 878,70 + I 742 933,25

10 + 2 247 045,53

31.12.20la r.

1. charakterystyka dochod6w i wydatk6w gminy

Dochody gminy dzielimy na dochody biez4ce i majEtkowe

biezEcych zaliczamy gl6wnie :

. podatki lokalne ioplaty

. udzialy w podatkach pahstwowych

. subwencje o96lne z budietu paistwa

. dotacje celowe na zadania zlecone

. dochody uzyskiwane pzez jednostki bud2etowe

. odsetki od nieterminowych wplat

Dochody majEtkowe dzielimy na:

. dotacje iSrodki przeznaczone na inwestycje

. dochody ze sprzedaiy maiEtku

Do dochod6w

Wydatki, kt6re ponosi Gmina sq ujQte w budzecie w rozbiciu na wydatki biezece

i maj4tkowe.

11

54 122 655,07 56 369 710,50



Raporr o stanie Cniny Parczew za 2018 t

Z kolei wydatki majetkowe slu24 powiekszeniu majetku Gminy. W tej kategorii

mieszcze sie wszelkie wydatki dotyczqce zakupu Srodk6w trwalych, jak i budowy

czy rozbudowy obiekt6w, modernizacja dr69 itp., czyli dzialania, dzieki kt6rym

moiliwy jest postep spoleczno - gospodarczy 9miny. Obejmuja m.in. wydatki na

inwestycje izakupy inwestycyjne oraz dotacje majEtkowe.

Realizacja bud2etu Gminy Parczew za 2018 roku peedstawia sie nastepujaco:

I 62 205 187,10 62 463 777,63 too,42
2 67 tro 2LO,2t 64 837 329,7A 96,61
3

4 905 023,11 2 373 552,75 48,39
5 6 255 023,11 6 026 146,87 96,34

1 350 000,00 1 350 000,00 100,00

Dochody maialkowe 5121 308,40

7A 74O 499,6r

4 740 t2A.2B 92,56

6 r0 258 062,51 95,51

9 57 043 878,70 57 723 649,35 101,12

t0 s6 369 710,60 54 579 267 ,27 96,42

1.1 Realizacia dochod6w bud:etu Gminv orzedstawia sie nasteouiaco:

Og6tem planowane dochody w wysoko6ci 62 2OS lA7,lO zrealizowane

zostaly na 31.12.2018 t. w lOO,42 o/o, tj. w kwocie 62 463 777.63 zl, w tymr
- dochody bie2qce zrealizowano w kwocie 57 723 649,35 zl

tj. toL,L2 olo

- dochody majetkowe zrealizowano w kwocie 474O 128,28 zl
tj. 92,56 9/o

t2

Wydatki bieiece sluiE bie2acej dzialalnosci gminy jakE jest m.in. utrzymanie
d169, gospodarka mieszkaniowa, o6wiata, pomoc spoleczna i ochrona 5rodowiska

oraz kultura flzyczna i sport.

| *"*o"."i. 
I



Raporl o stanie Gniny Parczew za 20)8 t.

Realizacje poszczeg6lnych ir6del dochod6w przedstawiajE poni2sze tabele:

Reallzacra dochod6w gminy za 2O1a rok ( w zl )
LP

1 Dochody na zadanra wlasne 23 tt3 564,47 24 tO2 020,25 104,28

10 244 465,00 10 938 029,00

Udzialy w CIT 370 000,00 552 102,10

2 Dotage celow€ i inne 4rodki na zadania *lasne 75 759,42 75 769,42 100,00

3 Dotac,e c€lovre z bud:etu padstwa na doflnanso$/anie 2 795 A7Z,OO 2 741274,39 98,0S

Subwencie z bud2etu panstwa 14 011 404,00 l4 011404,00 100,00

5 Dotade celow€ z bud:etu paistwa na realizacje 17 708 093,93 17 447 797,45 94,53

6 Dotacle ceowe na reahzacje zadah na podstawie
um6w lub oorozumiei miedzv tst

22 500,00 L9 055,00 s4,13

, Dotacle na rinansowanre prc9ram6w iprojektow z
udzialem irodk6w z budtetu Unii EuroDeisklei

4 477 982,94 4 066 446,72 90,81

RAZEM 62 2Os ra7,1O 62 463 777,63 100,42

gudiet Gminy Parczew za 2018 w podziale na dzialy:

DOCHODY (u, )

ozial

010 Rolnictwo i low ectwo 446 567 .AA 447 740,34 100,26

600 Transport i lEczno<a 625 277,0r 625 340,01 100,01

'too Gospodarka mieszkaniowa 2 7A5 615,22 2 443 342,46 89,15

720 6 000,0 29,44

750 Adrninistracla pubIczna 466 526.73 41r 038,55 88,11

751
UnQdy nacrelnych orqan6w wradzy paistwowel,

kontroli i och.ony prawa ordz s4down.twa
130 074,00 t24 734,4r 95,89

152 700,00 700,00 100,00

754 41 144,00 31085,01 75,48

756

Dodody od osdb prdwnychi od osob fi.yenydr r

od rnnych Jednostek nieposiadalE€ych osooowo<.r

prawnej oraz wydatki zwi4zane z lch poborem

19104 553,00 zo 149 540,26 L05,47

758 14 084 673,82 14 090 144,15 r00,01

801 O4wiata i wychowanie L 925 597,74 1838 579,18 95,48

85r 360,00 720,OO 200,00

13

I 766,40 
|



Rapon o shnie Gnity Parczze ,a 2018 .

452 2 959 115,87 2 9O7 79A,2t 94,26

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 253 450,00 244 204,2A 98,80

855 15 900 6r4,22 15 710 472,t1 98,80

900 Gospodarka komuna na I ochrona Srodowrska 3 085 081,44 3 017 745,13 97,42

925 385 796,17 374 A26,73 98,19

62 2O5 
'a7,tO

62 463 7r',53 too.42

Podatki i oplaty w cminie Parczew za 2018 (w zl)

Od dzlalalno6.i gospodareei os6b frzycznych, oplacany w fomie
15 000,00 to 977,54

Podatek od n eruchomoici 6 000 000,00 6 123 690,18

Wprwy z opiat za !2ytkowanie wieczyste 20 000,00 22 044,52

590 000,00 597 986,80

r21 000,00 132 110,88

od Srodk6w transportowych 440 000,00 461 189,00

Od spodk6w i da.owizn 70 000,00 56 289,00

Wplywy z oplaty targowel 180 000,00 158 914,00

Podatek od c2ynno<ci cywilnoprawnych 370 000,00 483 220,51

Wplywy z oplaty skarbowel 180 000,00 140106,40
Wplywy z oplaty eksploatacyjnej 12 000,00 tt 426,00

wprywy z oplaty produktowej 1500,00 2910,33
Wplywy z oOlat za zezwolenie na sozedaZ alkoholu 320 000,00 336 045,88

Odsetki od nietermlnowych yvplat podatk6w i optat 30 000,00 23 4t5,O2

Rekompensaty ukaconych dochod6w w podatkach I oplatach
80 088,00 80 088,00

Oplata za gospodarowanie oplatami komunalnymi 1 400 000,00 | 368 115,24

14



Rapon o sunie Gmiry Palcze$' za 20 I I t

1.2 Realizacia wvdatk6w qminv orzedstawia sie nasteouiaco:

WYDATKI
Plan - 67 LLO ZLOI2L zl

Wvkonanie - 64 837 329t7a zl

o/o wvkonania - 96,61 o/o

w tym!
- wydatki bieiece

PlaE - 55 359 710,602l
Wvkonanie - 54 579 267 t27 zl

o/o wvkonania - 96,42 o/o

- wydatki majetkowe
Plan - 10 74O 499,61 zl

Wvkonanie - 10 25a O62,5L zl

o/o wykonania - 95 ,5! o/o

Kwota zrealizowanvch wvdatk6w za rok 2018 wvniosla - 64 837 329.78

zl ti.96.61 o/o olanu.

1 Wydalki na zadanla wtasne 4t 3!2 904,O7 39 675 094,28 96,04

2
wydatki na zadania z uakresu administracl

eadowel i inne 2lecone ustawaml
17 708 093,93 t, 447 797,45 98,53

3 wydatki na realEacje zadai na podstawie um6w
r Dorozumiei mEdzv ist

35 883,57 24 870,54 69,31

Wydatki na finansowanie program6w lub projekt6w
z udzialem arodk6w z bud2etu Un I EuroDetskiei

7 ta5 372.60 6 895 732,07 95,97

5 wydatki na pomoc nnansow4 / ner2owq udz€lanq 867 956,04 793 435,44 91,46

RAZEX 67 l1(} 210,21 64 a3' 329,74 96,61

Budiet Gminy Parczew za 2()18 w podziale na dzaaly:

VTYDATXI (w rl )

Dzial

010 Rolnictwo i lowrcctwo 453 762,AA 453129,13 r00,65

600 Transpo( i hcznoja 2 952150.44 94,253132 957,aO

15



700 Gospodarka meszkaniowa 4 307 470,OO 4 156 056,55 96,49

7to Ozlala noia ustugowa 20 000,00 \4 434,92 12,t7

720 a6 791,57 74 90t,7t 86,30

750 Administracla publ czna 4 939 588,76 4 611 343,13 93,35

751 Uzedy naczelnych orqan6w wladzy pahstwowel,

kontro| ochrony prawa or?z sadownrctwa

1lo 074,00 t24 734.8t 95,89

752 700,00 700,00 100,00

754 publiczn€ I ochrona 417 273,7r 232 ?82,62 55,79

157 Obsluga dlugu publrc?nego 351 500,00 275 309,1t 78.32

758 257 755,OO 0,00 0,oo

401 Oswiata i wychowanre 21 678 551,08 21 355 658,82 98,51

851 320 000,00 294 979,50 93,43

852 5 510 328,60 5 419 870,05 98,36

454
Edukacyjna opleka wychowawcza

1018 912,49 995 092,81 97,66

855 76 r4t 023,22 15 916 362,22 94,57

900 Gospodarka komuna na ochrona &odowiska 5 775 r45,72 5 402 423,74 93,55

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 211471,33 1 205 316,69 99,49

926 1 350 464,05 t 346 473,4a 99.70

67 llO 210,21 64 437 329,7a 96,61

PODSUMOWANIE

LP
na 2O1a r. na 31.12.201a.

- bl.lace
62 205 187,10

57 043 874,70

5121 30a,40

62 45t 177,63
57 723 649,35
4 )4O \24,24

loo,42
101,12

92,56

2. - bl€ltcc
67110 210,21

56 369 710,60

LO 
'4O 

499,61

64 437 l,29,74
54 579 267,27

10 254 052,51

96,61
96,42

95,51

3 oencvt / Nadwyila - 4 9O5 023,11 - 2 373 552,15

I6
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Rapol o staaie Gminy Parc.er, .a 2018 t.

1.3.Fundusz Solecki

W solectwach realizowany jest corocznie fundusz solecki, dziQki kt6remu

mieszka6cy decyduje na co przeznaczye crodki z funduszu. W 2018 roku

zrealizowano wiele inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych i sportowych oraz

wykonano wiele zada6 inwestycyjnych, PrzedsiQwziQcia, kt6re zrealizowano

w ramach funduszu soteckiego na terenie Gminy Parczew to:
. doposa2enie Swietlic wiejskich,

. doposa2enie istniei4cych plac6w zabaw oraz budowa silowni

zewnetrznych,

. budowa oraz remont gminnych dr69 i chodnik6w,

. budowa punK6w o6wietleniowych,

. zakup wyposazenia dla ochotniczych stra2y poZarnych,

. wspieranie inicjatyw spolecznych m.in. organizacja festyn6w

. zagospodarowanie i wyposa2enie boiska

wysoko6a 6rodkow zaplanowanych w ramach runduszu sot€ckiego 262 544,66

Wysokoaa Srodk6w wykonanych w ramach fund!szu soleckiego 26t AA9,4Z

Wysokoid zwrotu z budletu paistwa cze6ci wydatt6w wykonanyci w ramach funcluszu 15 769,42

C. Wykonanie wydatk6w inwestycyinych (maj4tkowych)

ro 740 499,61 10 258 062,51 95,50

Wydatk na zadania wlasne 3 001 895,25 2 712 0A6,A9 92,34

wydatkl na zadania z zakr€su administracji 68 000,00 68 000,00 100,00

Wydatki na pomoc LrdzielonE dla innych jst 857 956,04 793 435,44 9r,46

Wydatki na flnansowanie projekt6tN z udzialem

Srodk6w UE

5 574 895,50 6 496 394,58 97,33

wydatkr na rundusz soleck L27 75t,42 t21 745,50 99,96

t'7



1,4. Inwestvcie w Gminie Parczew w 2018 roku

lp

I Modernizaqa drogi gminnel w Arudnie - f. sol€ckr 11 900,00 r1 900,00

2 llodernizacja drogi gminneJ w Buradowie f. soleckr a 143,89 8183,89

3 Modernizacja droqi gminnei w lasionce r.solecki 20 000,00 20 000,00

Modemizacja dmgi gmrnnej w Komamem poprre2 zakup i nawiezrenie 9 897,61 9 897 ,61

5 Mo.le.nlzacja drogigmrnnet w Pnewloce - f. soleckr 8 663,09 8 663,09

6 Modemi2acla drogi gminnej w Szytkach , f. soi€ckr a 883,37 I883,17

Modernrzacja d.ogi gminnet w ry3mrenicy f. soleckr 20 000,00 20 000,00

6 Dokumentacja pzebudowy ul. Zbozowej w Parczewie 68 000,00 67 867,00

9 Modernlzacja drogi gminnej w]asionce nr 103 859 L - naktadka 110 700,00 110 599,80

10 Modemlzaga dr69 gminnych ( profilowanie i wykonanie F,odbudowy) 61 700,00 35 77t,A6

11 Modemrzaqa !1. Slowackrego 151600,00 151 542,90

L2 l4odernizacja ulic: Agrestowa, Morelowa, Orzechowa, i4athow6 w
zakresie wykonania nawrez.hni asfaltowych

100 000,00 99 999,98

13 Opccowanre dokumentacli pojektowej na bud,owe ul. oNida 15 000,00 12 300,00

Poprawa dostepnoici spo[:czno-kultuEtnej i gospodarc2e popuez
pzebudowe ul. Piwonii w Parc.ew e

1 034 041,00 1 019 490,10

15 Utwardzenie czea.i ul. Nosalskego 27 000,00 20 090,72

r6 wykonanie podbuc,,owy ttuczntem kamiennym drogt nr r3712 e Erudnre 80 000,00 54 279,23

17 wykonanie drog dojazdowych oraz utwa,tzei
Polna 36 i 364

Pny wsp6lnoce ul 65 000,00 64 945,00

18 "Ulo2enie chodnika ? kostri brutowei o szeroko3c[ nr rdlugo<ct ZeO
m od ul. Kolejowel do zekl Ptwonii,,

67 000,00 65 788,00

r9 lJzupelnienie ciaq6w Dieszych na osiedtu za stadionem
(!1. Partrzant6w i ul. Spadodrroniarry)

65 000,00 54 680,35

20 Wykonanie .hodnika z kostkr brukowej pzy budynku ul. l4ickiew cza
59

40 000,00 3A ?64,93

2t Modernizacja tarasu wraz ze schodamr pny sati konferencyjnej
budy.ku poloZonego w Parczew e przy !1. WarszawskEt 24

40 000,00 33 882,38

22 Wykonanre B ura Obslugi Kllenta 90 0o0,oo 21544,2A

1E
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Rapot o stanie Gniny Parczen' z 2018 r.

23 Zakup klimatyzator6w do pomi€szczen UEedu 14iejskiego w Parczewie 32 400,00 31 239,08

24 Dokumentaqa techniczna na budowe straznicy OSP w WieEb6wce 25 000,00 22 632,00

25 Wymiana ogrodz€nia wokor Erenu Szkoly Podslawowej Nr 2 46 360,00 45 902,21

26 Moderoizacja dwdch laz enek na I pietze w Szkole Podstawowel Nr 3 50 000,00 50 o00,00

27 Wykonanie docjeplenia Scian hali i p6lnocnel 6.iany budynku Szkoty 120 000,00 116 450,00

28 Zakup pieca konwekcylno parowego w Szkole Podstawowet Nr 3 28 000,00 28 000,00

29 Modernizaq,a dw6.h sal pzedszkolnych wraz z wymranE kaloMer6w 22 000,00 zL 936,44

30 Oo*umentaga technlana na osusz€nre piyrnrc budynku MOPS przy ul
Ogrodowet w Parczewre

5 000,00 5 000,00

31 Budowa kanalizacl deszczowej na ulicy Nadwalnej - dokumentacja 12 000,00 12 000,00

32. Za9rojektowanie a wvkonanie przytaczy wod kan oraz wewnetrrnej
lnstalacjl wodociagowo-kanalizacyinet w budynku mleszkalnym pzy
ul. 11 Ustopada 111 w Parczewie

61 0O0,OO 60 a75,25

33 "Czysta energ a w Do inie Awon i" zwrot dotaclr a0 095,25 80 095,25

34. Ooawretleni€ Welina -r.soleck, 5 000,00 5 000,00

35 Dokumentacja technac?na na budowe o6wretlenE przy uL- Laskowskiej
oraz skEyiowania ul, KEywej i ul. Polnel

r8 000,00 6 765,00

35. Modernizacja o6wietlenia ulionego w Gminie PaEew 302 000,00 253 210,90

37 Budowa otwartej Skery AktywaoLi w lasionce 115 000,00 tt4 930,22

38. Remont kuchnr oraz modernrzacja <wretlLcy w Koczerqach f.solecki 14 499,45

39 Modemizacja Swietllcy wi€jskiej w Sowrnre-l.soteckr t4 724,O! t4 7Z4,OO

40. Inriestycra na nowa 6wietlic€ wa€jska w Wierzbowce zakup
material6w budowlanychnf .solieck

6 000,00 5 996,r0

Wymiana pokrycia dachowego w budynku Srodowiskowego Domu
Samopomocy w Laskach

68 000,00 68 000,00

42, Termomodernizacja budynk6w uzrtecrno6c publicznel w gminie 3 975 000,00 3 a91 651,42

43 Podwy2szenie standa.d6$/ e-adminislracji i e-uslug w gminach
wol€w6dztwa Lubelskiego

14 760,00 r4 760,00

52koha Akademia Kompetenqi Kllczowych 52 000,00 42 852,25

45 Kompleksowe m2wlezanie gospodark Sciekowei na terenie aglomeracji 45 000,00 12 915,00

l9
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Rapon o stanie Gniny Parhee za 2018 r

46 "Czysta ene.gia w Doln e Prwonri" 2150 135,50 2 098 856,00

Budowa Skateparku na terenie l'1OSiR w Parczewie 438 000,00 435 360,01

4a Pomoc ae(zowa - wykonanie dokumentacji te.hnrcznej na budowe
jednostronnego chodnika w2cflut drogi wojew6dzklej na odcinku od ut.
Tuwima do m. Siedliki

40 000,00 25 338,00

49 Pomoc rzeaowa - wykonanie doklmentacj technicznej na budowq
chodnika pzy drod2e wojewodzklej nr 813 w m. Laskr

30 000,00 12 669,00

50 wymiana systemu dziedzinowego - zakup 70 000,00 70 000,00

9.942 5!l3, 57 9,5{J2 234,07

D. Podatki i oplaty lokalne

W sprawie wysokosci stawek podatku od nieruchomoSci, rolnego, le6nego oraz

podatku od Srodk6w transportowych obowiazywaly nastQpujEce uchwaty:

Uchwala Nr XXVII/l96l2Ol6 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 30 listopada

2016 r, w sprawie okre6lenia wysokosci sta\ rek podatku od nieruchomo6ci

obowiEzuj4cych na terenie gminy Parczew na 2Ol7 rok,

- Uchwala Nr XXVII/198/2016 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 30 listopada

2016 r. w sprawie okreSlenia wysoko6ci rocznych stawek podatku od

6rodk6w trdnsportowych obowiEzujecych na terenie gminy Parczew na rok

2017 ,

- uchwala Nr IIl10/2018 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 30 listopada 2018

r. w sprawie obnizenia (redniej ceny skupu zyta przyjmowanej do obliczenia

podatku rolnego na 2019 rok.

Na terenie gminy Parczew w 2018 r. obowiqzywaly nastqpujEce uchwaly

w sprawie wprowadzenia zwolnieh od podatku od nieruchomoici stanowiEcych

regionalnq pomoc lnwestycyjna:

- Uch\,yala Nr XU296/2O14 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 20 lutego 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zwolnied od podatku od nieruchomogci

stanowiecych regionalnE pomoc inwestycyjne;

20
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Uchwala Nr lxl64l2015 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie wpror,ladzenia zwolnie6 od podatku od nieruchomosci

stanowiecych reqionalnE pomoc inwestycyjne.

Ze zwolnieh w podatku od nieruchomosci stanowiecych regionaln1 pomoc

inwestycyjne w 2018 roku skorzystaly dwa podmioty gospodarcze. Kwota

zwolnie6 w podatku od nieruchomo6ci wyniosla 175.439,OO zl.

Ponadto w odniesieniu do zwolnied i ulg w podatku rolnym z tytulu nabycia

grunt6w wydano 11 decyzji. Leczna kwota zwolniei w podatku rolnym wyniosta

8.198,65 zl. Z ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym w 2018 roku nie skozystal

zaden podmiot.

W 2018 roku w sprawie odroczenia terminu platnoici podatk6w: rolnego,

leinego, od nieruchomoeci, od 1rcdk6w transportowych lub rozloienia
wyzei wymienionych podatk6w na raty wydano 2 pozytywne decyzie.

LEczna kwota odroczei i rczlo2ei na raty podatku od nieruchomo6ci w 2018 roku

wyniosla 85.810,00 zl, odsetki od tych zaleglo6ci stanowily k',votq 58,00 zl.

Laczna kwota kwota odroczed i rozlo2ed na raty podatku od Srodk6w

transportowych w 2018 roku wyniosla 1,485,00 zl,

E. Wieloletnia prognoza finansowa

ZobowiEzania flnansowe Gminy Parczew na dziei 31 grudnia 2018 r. wyniosly

ogolem 11 278 600,00 zl i przedstawiaty siq nastepujaco:

2t

Raport o rtunie Gnin.v Parczat zo 2018 t.

W 2018 roku w sprawie umorzenia podatk6w. rclnego, leSnego, od
nleruchomo6ci, od 6roatk6w Eansportowych wydano 6 pozytywnych

decwii.
Leczna kwota umoze6 podatku od nieruchomogci w 2018 roku wyniosla

5.169,00 zl, odsetki od tych zalegto6ci stanowily kwote 223,00 zl.

LEczna kwota umorzei podatku rolnego w 2018 roku wyniosta 578,00 zl, odsetki

od tych zaleglo6ci stanowily kwote 2,00 zt.



kredyt z 2013 r. w BGK - 748 600,00 zl (termin splaty do 2020 r.

wl4cznie)

kredyt z 2014 r. w mBank - 1490 000,00 (termin splaty do 2024 t.

wlEcznie)

kredyt z 2015 r. w PKO BP - 3 580 000,00 (termin splaty do 2030 r.

wlqcznie)

kredyt z 2016 r. konsolidacyjny - 2 160 000,00 (termin sptaty do 2028 t.

wlaczn ie)

Wedyl z 2077 r w BPS wedfug planu 1 800 000,00 (termin sptaty do 2030

r. wlecznie)

kredyt z 2018 r. w PKO BP -plan 1 500 000,00 zl ( termin sptaty do 2031 r.

wlaczn ie).

W 2019 r. zaplanowano splate kredyt6w i po2yczek w kwocie 1 270 400,00

zl, z tytulu rat od kredyt6w zaciqgnietych w latach 2013-2018.

W 2019 r. zaplanowano uruchomienie nowego kredytu w kwocie

5 800 000,00 zl, co wynika z planowanego na 2019 r. ujemnego wyniku budzetu

tj. deficytu w wysoko(ci 4 6L4 783,32 zl otaz wlw splat rat kredytowych. Nowy

kredyt w kwocie 5 800 000, 00 zl wraz z wolnymi lirodkami w kwocie 236 483,32

zl pozwoli na pokrycie deficytu i planowanych rozchod6w.

Z k\/oty nowego kredytu planowanego na 2019 r. kwota 1 330 000,00 zl z tytulu
rat podlegalaby wleczeniom na podstawie art. 243 ustawy o finansach

publicznych. Przewidywane zadlu2enie na koniec 2019 roku to kwota

15 808 200,00 zl.

NajwiQksze zadanie inwestycyjne gminy Parczew na lata 2019-2021 to
projekt pn,,,Parczew-tradycja, pasja, nowoczesnose" na kt6ry Gmina uzyskala

doflnansowanie w ramach RPO WL 2014-2020 ze Srodk6w bud2etu Unii

Europejskiej (85o/o wydatk6w kwalifikowalnych) i budzetu paist\.{a (10%

wydatk6w kwalifikowalnych) tj. lEcznie w wysokoSci 95olo wydatk6w

kwalifikowalnych, czyli w kwocie 9 293 505,96 zl, przy wydatkach

kwalifikowalnych na poziomie 9 7A2 637,A7 zl i wartoEci og6lem zloionego
projektu 13 AI1. 867,67 zt.

W dniu 11 stycznia 2019 r, zostala podpisana umowa na dofinansowanie

projektu.
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IV. INFORMACJA
I STRATEGII

O REALIZACII POLITYK, PROGRAM6W

1, Strategia Rozwoju Gminy Parczew na lat3 2O14-2O2O

( https://u m parczew. bip.lubelskie.pllindex.php?id = 78&akcja =szczegoly&p2

Strategia rozwoju gminy jest kluczowym dokumentem planistycznym

zawieraj4cym dlugookresowy plan dziatania, okre6lajacym strategiczne cele

rozwoju oraz przyjmujecym takie kierunki i priorytety dzialania, kt6re se

niezbQdne dla realizacji przyjetych cel6w i zadai w oparciu o posiadane

zasoby irealne mo2liwoici finansowania przyjetych koncepcji rozwoju Gminy

Parczew.

Dokument zostal przyjety UchwalE Rady Miejskiej w Parczewie

Nr LII/358/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku.

W 2018 r. przeprowadzono monitoring i ewaluacje dzialad ujetych

w strategii. We wrze6niu 2018 r. Radni Rady l"'liejskiej przyjeli przedto2ony im

ra port.

2. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Parczew na lata 2017-2023
(https://u mparczew. bip.lubelskie. pl,/upload/pliki//l uchwala_XXXV-256-

77.pdr)

Lokalny Program rewitalizacji to dokument, kt6ry wskazuje dzialania

nastawione na kompleksowe wykorzystanie posiadanego potencjalu i zasob6w

w celu ograniczenia skali wystQpowania negatywnych zjawisk i proces6w na

obszarze rewitallzacji.

Dokument zostal przyjefy Uchwal4 Rady lviejskiej w Parczewie

Nr XXXV/256/2017 z dnia 29 maja 2017 t.

W 2018 r, Gmina Parczew podpisala umowe z Wojew6dztwem Lubelskim na

realizacje projektu rewitalizacji pt.,,Parczew - tradycja, pasja, nowoczesno6c".

Warto6i zaplanowanych inwestycji to 14 300 999,58 zlotych, w tym

otrz ymane dofinansowanie ze 6rodk6w UE to 9 782 637,87 zlotych.

Dziqki pozyskanym Srodkom zrealizowane zostanq poni2sze inwestycje na

obszarze rewitalizacji:

1. Rewaloryzacja Placu wolno6ci
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2. Rewaloryzacja parku miejskiego

3. Rewaloryzacja Pomnika NiepodlegloSci wraz z terenem przyleglym

4. Zagospodarowanie parku przy ul. Ogrodo\.rej i Ko6cielnej

5. Bezpieczny Parczew- studio wizyjne

6. Budowa parkingu przy szpitalu

7. Centrum Spotkai MiQdzypokoleniowych

8. f4todziezowy O6rodek Kultury,,Stard Kotlownia"

9. Rewaloryzacja jadlodajni miejskiej

Dzialania bedE prowadzone w latach 2019-2021,

Projekt realizowany bedzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojew6dztwa Lubelskiego na lata 2O74-2O2O, OS Priorytetowa

13 INFRASTRUKfURA SPOTECZNA, Dzialanie 13.3 Rewitalizacja obszar6w

miejskich

3. Program Rozwoiu Przedsiebiorczo6ci w Gminie Parczew na lata
20L7-2023

(https ://umparczew.bip.lubelskie. pl/upload/pliki//0uchwala_XLI-309-

2018.pdO

Program Rozwoju Przedsiebiorczosci to opracowanie, kt6rego celem jest

osiEgniQcie jak najwiQkszych korzyici spoleczno-gospodarczych dla Gminy,

przy jak najlepszym wykorzystaniu dostQpnych zasob6w finansowych,

organizacyjnych oraz ludzkich.

Dokument przyjety zostal uchwalq Rady Miejskiej w Parczewie

Nr XU/309/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r.

W 2018 r. zorganizowano spotkanie z przedsiebiorcami polEczone ze

szkoleniem na temat partnerstw publiczno-prywatnych, zainicjowano nab6r do

Parczewskiej Rady Biznesu, ponadto przedlo2ono Radnym Rady Miejskiej

sprawozdanie o podjetych dzialaniach w ramach realizacji PRP.

4. ,,Szkolna Akademia Kompetencji Kluczowych" - doposaZenie

3 szk6l podstawowych (SP Nr 1, SP Nr 2, ZPS w Przewloce) w pracownie

komputerowe, spftet elektroniczny i pomoce dydaktyczne, organizacja

pozalekcyjnych zajQi wyr6wnawczych i rozwijaj4cych dla uczni6w (452 os6b),

szkolenia dla nauczycieli (67 os6b).

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2018 - 30.06.2019.
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5. Program dla rodzin wielodzietnych KARTA DU2EJ RODZINY

( https ://parczew. com/ images I 20 7l I Li piec/akt. pdf )

Program zaklada wspieranie rodziny wielodzietnej, zwiekszanie

rozwojowych i 2yciowych dzieci oraz mlodzie2y wychowujEcej sie w

rodzinach, promowanie modelu rodziny wielodzietnej ijej wizerunku.

sza ns

tych

Aktualnymi dokumentem zawierajEcym zato2enia Programu dla rodzin

wielodzietnych KARTA DU'EJ RODZINY jest Uchwala Nr XXXVI/268/2017

Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 2L czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia

na terenie Gminy Parczew gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych KARTA

DUZEJ RODZINY.

Posiadanie kart uprawnia rodziny wielodzietne do:

1) 50 o/o znizki na korzystanie z obiekt6w i utz4dzed sportowo-rekreacyjnych

administrowanych przez N4iejski Ogrodek Sportu i Rekreacji w Parczewie;

2) 50 o/o zni2ki w obowi4zujEcych stawkach oplat na korzystanie z Kompleksu

Sportowo-Rekreacyjnego,,lelonek" w Parczewie;

3) 50 o/o zni2ki na korzystanie z posilk6w szkolnych i przedszkolnych w

plac6wkach, dla kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina Parczew;

4) 50 o/o zni2ki w oplacie za korzystanie z zajei 6wiadczonych przez wszystkie

publiczne przedszkola ponad czas przeznaczony na realizacje bezptatnego

nauczania, wychowywania i opieki.

W 2018 roku 47 todzinofi wydano 208 kart w ramach Programu. Z budietu

Gminy Parczew w 2018 r. udzielono dla 1831 os6b ulg na l4czn4 kwote

75.763,75 zl.

Informacja o realizacji w 2018 r. innych polityk, program6w istrategii przyjetych

przez Rade Miejskq w Parczeh,ie zawarta jest w kolejnych rozdzialach

tematycznych niniejszego opracowania.
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V. OSWIATA

Na terenie Gminy Parczew sied przedszkoli, szk6l podstawowych oraz oddzial6rr,/

gimnazjalnych funkcjonujqcych w Szkole Podstawowej nr 3 w Parczewie w pelni

zaspokaja potrzeby w zakresie spelniania obowiezku szkolnego przez uczni6w

zamieszka.tych na terenie Gminy. Wszyscy uczniowie objeci sq pomoca

psychologiczno-pedagogicznqr kt6rej udzielajE nauczyciele-specjali5ci zatrudnieni

w szkolach i przedszkolach podlegtych Gminie. Szczeg6lnE uwage Gmina jako

organ prowadzecy poiwieca uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

Dla nich zorganizowane sq klasy integracyjne oraz klasy terapeutyczne. Dla

uczni6w, kt6rym stan zdrowia uniemo2liwia lub znacznie utrudnia uczeszczanie

do szkoly, organizowane jest nauczanie indywidualne.

A. Wychowanie przedszkolne

Wychowaniem przedszkolnym objete se dzieci w wieku od 3-6 lat,

a w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach dzieci, ktore uko6czyty 2,5 roku.

ObowiEzek rocznego przygotowania przedszkolnego realizujE dzieci 6-letnie

\.r/ oddzialach przedszkolnych zorganizowanych przy szkolach podstawowych.

7) Dane statystyczne
W 2018 r. na terenie Gminy Parczew funkcjonowalo 3 przedszkola

samorzedowe, do kt6rych uczQszczalo 268 wychowank6w zapisanych do 11

oddzial6w. Ponadto 156 dzieci w wieku przedszkolnym uczeszczalo do

8 oddzial6w przedszkolnych funkcjonujEcych w 4 samorzadowych szkolach

podstawowych. Lqcznie wychowaniem przedszkolnym w samorzEdowych

peedszkolach i oddzialach przedszkolnych zloka lizo\ /anych w szkolach

podstawowych objQtych bylo 424 dzieci. Natomiast do przedszkoli prowadzonych

pzez osoby prawne oraz fizyczne uczeszczalo 140 dzieci.

2) Personel

Przy wychowaniu przedszkolnym lacznie zatrudnionych bylo 45 nauczycieli

posiadajacych kwalifikacje w zakresie r/vychowania przedszkolnego, specjalist6w

(logoped6w, peda9096w,) oraz pracownik6w administracji i obslugi. Wzrost

etatyzacji wynika z wydlu2enia czasu pobytu dzieci w przedszkolach oraz
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z powodu zwiQkszenia liczby oddzial6w przedszkolnych. NajwiQksza grupa

nauczycieli posiada stopiei awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

3) Dotacje

W 2018 roku Gmina Parczew z bud2etu Wojewody Lubelskiego na wychowanie

przedszkolne otrzymala dotacje w wysokodci 548 000,00 zl. Natomiast wydatki

wyniosly 4 327 034,36 zl i ksztaltowaly sie nastepujeco: przedszkola nie

samorz4dowe i oddzialy przedszkolne przy szkole podstawowej nie samorzqdowej

- 1 178 380,12 zl oraz przedszkola samorz4dowe wraz z oddzialami

przedszkolnymi przy szkolach podstawowych samorzEdowych - 3 748 654,24 zt.

B. szkoly podstawowe i gimnazjum

W szkolach podstawowych oraz oddzialach gimnazjalnych funkcjonujecych

w szkole podstawowej realizowany byl obowiEzek szkolny. Obowiazek szkolny

dziecka rozpoczyna sie z poczEtkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym,

w kt6rym dziecko ko6czy 7 lat, oraz trwa do ukoiczenia szkoly podstawowej, nie

dlu2ej jednak ni2 do ukoiczenia 18 roku 2ycia.

W zwiazku z przeprowadzana reformq oiwiaty, wynikajEce z ustawy z dnia 14

grudnia 2016 r. Prawo oewiatowe oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy

wprowadzajece ustawe - Prawo oiwiatowe, nadal trwa proces wydlu2ania czasu

nauki w szkolach podstawowych do o6miu lat, a takZe wygaszania gimnazj6w.

PoczEwszy od roku szkolnego 20161201,7 nie przeprowadza siq sprawdzianu

sz6stoklasisty, kt6ry odbywal sie na zakoiczenie sze6cioletniej szkoly

podstawowej, Z kolei egzamin gimnazjalny zostanie zastqlliony egzaminem

6smoklasisty, kt6ry po raz pierwszy przeprowadzono w k,./ietniu 2019.

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r, - Prawo oawiatowe

Gmina zapewnia bezptatny transport i opiekq do najbliiszej szkoly uczniom,

kt6rych odleglo(i z miejsca zamieszkania od szkoty przekracza 3 km (w
przypadku uczni6w klas I-IV szkol podstawowych) i4 km (w przypadku uczni6w

klas V-VIII szkol podstawowych i klas gimnazjalnych). R6wnorzednym sposobem

wypelnienia tego obowiEzku jest zwrot koszt6w przejazdu jrodkami komunikacji

prywatnej rodzicom tych uczni6w, kt6rzy sami dowoiE dzieci.

Gmina Parczew wywiezuje sie z tego zadania.
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7) Dane statFtyczne
W roku 2018 na terenie Gminy Parczew funkcjonowaly 4 samorzadowe Szkoly

Podstawowe i 1 prowadzona przez stowarzyszenie, Uczeszczalo do nich 1182

uczni6wr w tym 20 do szkoly stowarzyszeniowej. Natomiast do oddziat6w

gimnazjalnych przy szkole podstawowel uczeszczalo 136 uczni6w, skupionych

w 6 oddzialach.

W 2018 r. do egzaminu gimnazjalnego przyst4pilo 138 uczni6w. Egzamin

odbywa.l siQ na podobnych zasadach jak w latach popzednich, sklada siQ on z

trzech czQ(ci. W cze6ci pierwszej - humanistycznej - gimnazjalisci rozwiEzywali

zadania z jezyka polskiego oraz historii i wiedzy o spoleczefstwie (w dw6ch

odrQbnych arkuszach), a w drugiej cze6ci - matematyczno-prz yrodniczej -

zadania z przedmiot6w przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii oraz

z matematyki (r6wniez w dw6ch odrQbnych arkuszach). W tneciej czQici

egzaminu uczniowie rozwiazywali zadanta z wybranego jezyka obcego

nowo2ytnego tylko na poziomie podstawowym, albo na poziomie podstawowym i

rozszerzonym.

Wyniki egzamin6w gimnazjalnych:

Pr:edmiot
Pozlom
podstawowy/
poziom
rozszenaony

Sta nin Srednia
w powiecie

Srednia
w wojew6dztwie

Jezyk polski
68 0/. 5 67o/o 69o/o

Historii i wos 58 a/o 5 56o/o 59o/o

Pr.edmioty
pr.yrodnic2e 56 o/o 6 544/o

I'latematyka
51 0/o 5 4ao/o 52o/o

,ezyk obcy 73 o/o (podst.)
58 o/o (rozsz.\ 6

65010 (pods.)
48 o/o (tozsz.)

58 o/o ( pods.)
52 o/o (tozsz.\

2) PeBonel
W Szkolach Podstawowych zatrudniano nauczycieli posladajecych odpowiednie

kwalifikacje w zakresie nauczania poszczeg6lnych przedmiot6w, specjalist6w

(logoped6w, peda9o96yv,) oraz pracownik6w administracji i obslugi.

W Szkolach Podstawowych w 2018 roku lEcznie zatrudnionych bylo L72

nauczycieli. Wzrost etatyzacji wynika z wydluzenia czasu pobytu dzieci
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Razem
nauczycieli

bez
stopnia

sta2y6ci kontraktowi mianowani dyplomowaniTyp Szkoiy
/ stopie6
awansu Rok 2018
Szkoly

Podstawowe
i

Gimnazjum

t72 0 4 21 28 119

w szkolach, wiekszej liczby oddzial6w szkolnych oraz zwiekszenia nauczania

specjalnego.
1

3) Subwencia oewiatowa oraz wydatki Szk6l Podstawowych
i Gimnazium

Tabela nr 2

tl)

Nazwa
szkoty

Szkola
Podsta',Yowa

nrl
Szkola

Podstawowa
nr2

Szkola
Podstawowa

zespol
Plac6wek
Szkolnvch

Razem

wydatka 4 160 881,48 6 095 023,86 5 00L 792,42 16 743 560,71

Przyznana subwencja oswiatowa dla Gminy Parczew na realizacje zadai

oswiatowych w 2018 roku wyniosla 10 362 458,00 zl. R62nica pomiQdzy

faktycznymi wydatkami, a otrzymywana subwencje wyniosla

6 38t t02,77 zl.

C. Dane dotyczqce liczby zamieszkalych na stale rocznik6w
2003-2018 na terenie Gminy Parczew

Liczba urodzei w latach 2003-2018

200

150

100

50

0

164 151
146 141 141 t3o 132 146 147 141 84121

2C!3 2004 2005 2006 200/ 2008 2009 2C10 2!11201:20r12014 2015 2016 2017 20rE

! Liczba urcdzei

.o.n€ Uzedu ili€j.klcgo R.t. S9raw Obywat lsklch dln n dzieri 31grudnla 2ola..

Na przelomie lat 2003-2018 najwiecej dzieci urodzilo sie w roku 2012, natomiast

najmniejszq liczbe urodzed odnotowano w roku 2004. Srednia liczba urodzei na

2r)
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przelomie 15 lat ksztaltuje siq na poziomie 146 urodzeir. Zapewnia to
kontynuowanie nauki w 6 r6wnoleglych oddzialach w ka2dym z rocznik6w.

VI. MIENIE KOMUNALNE

Warto6i poczqtkowa majetku Gminy Parczew na dzief 1 stycznia 2O1B r.

wynosila 96 536 204,47 zl, natomiast na dziei 31 grudnia 2018 r. stanowila

kwote 106 805 563,12 zlt co oznacza wzrost o 1O,64 o/o w stosunku do

31 grudnia roku poprzedzajEcego. W sktad majEtku wchodza Srodki trwale

wedlug grup rodzajowych oraz akcje iudzialy w spolce prawa handlowego.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dziei 31.12.2018 r. uwzgledniajEca

zmiany w trakcie roku:

Stan na
O1,O1.2O1ar.

Stan na
31.12.201ar,

Zwlekszono
w 2018 r.

Zmn ieiszono
w 2018 r.

IloSt
dzialel lhal

Ilo6t
Czialel Ihaj

IloSa
dzialek Iha]

Ilo6e
dzialek lhal

Ogrody dzialkowe 38 19,1956 38 19,7956
Przemysl
dopuszczeniem
budownictwa

z
14 16,6355 2 1,4919 12 15,1436

Przeznaczenie

30

D. In$,cst_vcie, r'eDron tv imodernizacic

Corocznie prowadzone remonty i modernizacje sprawiajfu ie wszystkie
plac6wki o6wiatowe podlegle Gminie Parczew zapewniajA bezpieczne i higieniczne

warunki dla dzieci i mlodzie2y przebywajecej w naszych szkolach. Poszczeg6lne

plac6wki posiadaj4 nowoczesny sprzet i wyposa2enie dydaktyczne pozwalajqce

na pelnE realizacje program6w nauczania. Sukcesywnie dokonwane byly tez

remonty plac6wek w celu podniesienia ich estetyki i funkcjonalnosci. .cmina parczew

w roku 2018 w Szkole Podstawowej nr 3 w Parczewie oraz w Zespole plac6wek

Szkolnych w Przewloce pzeprowadzila termodernizacjQ budynk6w szkolnych,

natomiast w Szkole Podstawowej nr 1 w Parczewie - docieplone zostaly Sciany

hali sportowej.
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sklad6w

Bulwary,
zieleni, Darki

place
46 1o,2464 46 10,2464

Parkinqi, bazar 24 2,9944 24 2,9944
lednorodzinne,
wielorodzinne,
budowlane

50 6,497 7 21 0,9531 3 0.1256 68 1 ,3246

Rolne 66 45,3896 66 45,3895
zaqrodowo - rolne 36 8,828 5 36 8.8285
zabudowane 65 15,5301 0,0050 65 15.5 251
U2ytkowane kopalne 6 5,57 2 1,0608 5 4,2424 5 2,4508
Ulice, drogi, ciqgi
piesze 644 224,3459 2L2 83,1888 1 0,0128 853 307,4591

R62ne 43 27,8437 2 4,5200 41 17,3237

Urytkowanie
wieczyste

pod budynkami
wielorodzinnymi 29 1,13 35 29 1, 13 35

zabudowane
qara2ami 12 0,0480 2 0,0050 10 0,0430

zabudowane rolne 2 0,8945 2 0.8945
Zabudowana stacja
tranformatorowa 5 0,0523 0,0523

zabudowa na cele
szkoleniowe 1 o,2174 1 0,21t4

zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna

27 0,9840 2L 0,9840

zabudowa ustuqi 2a 6,7 297 1 0,1585 29 6,8882
Razem 1130 347 ,7 3O2 236 85,3612 15 10,4031 1351 462,6883

W roku 2018 na stan mienia komunalnego przyjQto 236 dziaiek o pow. 85,3612

ha i wartogci inwentarzowej 3.476.727,66 zl w tym 208 dzialek w wynlku

komunalizacji mienia,

Aktualnie w u2ytkowaniu wieczystym pozostaje lecznie 10,2069 ha grunt6w.

29 dzialek o pow. 1,1335 ha i warto6ci inwentarzowej 455.040,00 zl

zabudowanych budynkami wielorodzinnymi,

- 10 dzialek o pow. 0/0430 ha i warto6ci inwentarzowej 15.080,00 zl

zabudowanych garaZami,

- 58 dzialek o pow. 9,0304 ha i wartolici inwentarzowej 1.061.866,49 zl

zabudowanych:

21 dzialek - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

2 dzialki - rolne zabudowane

5 dzialek zabudowanych stacja transformatorowa

l dzialka (PZf4) teren zabudowany na cele szkoleniowe
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29 dzia+ek zabudowanych pod uslugi.

13 dzialek o powierzchni 0,7669 ha stanowi4 nieruchomogci, gdzie oplata

roczna zostala splacona w calo6ci za okres u2ytkowania wieczystego.

Zas6b mienia gminy wg stanu na dzied 31.12.2018 r. stanowi 1351 dzialek

o powierzchni 462,6883 ha o warto6ci inwentarzowej 19,896.466,51 zl

W roku 2018 obowiEzywal Plan wykorzystania

zatwierdzony Zarzqdzeniem Burmistrza Parczewa

31.12.2075 t.

zasobu nieruchomo6ci

Nr 2494,/15 z dnia

Zgodnie z art.24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o gospodarce

nieruchomoiciami do gminnego zasobu nieruchomogci naleze nieruchomoSci,

kt6re stanowiE wlasnosi gminy i nie zostaly oddane w u2ytkowanie wieczyste

oraz nieruchomo6ci bedEce przedmiotem u2ytkowania !,/ieczystego gminy,

lvlienie komunalne, zgodnie z ustawe o samorzedzie gminnym, to wlasno6i i inne

prawa majEtkowe nale2ece do poszczeg6lnych gmin iich zwiEzk6w oraz mienie

innych gminnych os6b prawnych, w tym przedslebiorstw.

Zgodnie z obowiqzuj4cym planem wykorzystania zasobu gminy gl6wnymi

kierunkami gospodarowania nieruchomo6ciami byla komunalizacja, sprzedaz,

zamiana, przeksztalcenie u2ytkowania wieczystego w prawo wlasno6ci,

dzierzawa, najem, u2yczenie.

Podmioty gospodaruj4ce mieniem komunalnym gminy w 2018 r. to:
Zesp6l Plac6wek Szkolnych w Przewloce - dzialka nr 1059/1 o pow.0,37 ha

- zabudowana budynkami, dziaika nr 7O2Ol7 o pow. 0,6500 ha powstala w

wyniku podzialu nieruchomogci 1020, wydzielona dzialka 1020/2 o pow.

O,O739 ha zabudowana Domem Nauczyciela z dniem

1 stycznia 2018 r. zostala przekazana w zanedzanie do ZUK sp6lka z o.o.

w Parczewie,

- Szkola Podstawowa Nr 1 ul. 11 Listopada - dzia.lka nr 2704,240,247 o pow.

0,9964 ha

Szkola Podstawowa Nr 2 w Parczewie ul. Polna -dzialka nr 663 o pow.

1,4106 ha
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- Gimnazjum w Parczewie - dzialka nr 1886 o pow. !,2494 ha, przeksztalcone

w SzkolQ PodstawowE nr 3 \ry Parczewie

- Przedszkole nr 1 - dzialka nr 652 o pow. 0,8393 ha

- MOPS Parczew ul. Ogrodowa 16- dzialka 1501,/2 o pow. 0,2125 ha

- MOPS Konsumy- dzialka nr 804 o pow. 0,1472 ha

- Srodowiskowy Dom Samopomocy w Laskach- dzialka nr 654/1 o pow. 0,62

ha

Przedmiotem dzietiawy sa nieruchomo6ci stanowiace wtasno5i gminy Parczew na

podstawie um6w:

- umowy dzieiawy na okres do 3 lat obejmuje grunty przeznaczone pod

garcie, ogtody, teren zabudowany, schody do lokali, podworka

przydomowe, tereny inwestycyjne, rolne - miasto w tym 2 umowy na 10

lat.

umo'r'vy dzier2awy na grunty rolne do 3 lat,

umowa dzier2awy na grunty rolne zabudowane na okres 7lat.

umowy dzierzawy na stanowiska handlowe na Targowisku miejskim.

WysokoSd stawek czynszu za dzier2awione grunty gminy Parczew reguluje

zaruEdzenie Nt 7OU77 Burmistrza Parczewa z dnia 28 grudnia 2017 r.

W celu realizacji zadai wynikajEcych z dyspozycji art.21 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy

z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokator6w, mieszkaniowym zasobie

gminy io zmianie Kodeksu cywilnego, Rada Fliejska w Parczewie uchwala

nr U.l375l2o7a Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 27 wrze6nia 2018 r. peyjela

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Parczew na lata

2078-2022.

zarzqdcE nieruchomo6ciami - lokalami i budynkami stanowiacymi wlasnoSa

Gminy Parczew jest Zaklad Uslug Komunalnych sp6lka z o.o. w Parczewie,

w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty iobejmuje:

- lokale mieszkalne gminy - 100o/o wlasnoici

lokale mieszkalne gminy we wsp6lnotach mieszkanio'dych

- lokale uiytkowe.
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Wyszczeg6lnienie 2018 r.

Lokale mieszkalne og6lem
Liczba 104

4036,55

Lokale mieszkalne w budynkach 10070
wlasno6ci gminy

Liczba 91

PU M' 3488,6

Lokale mieszkalne gminy w budynkach
wsp6lnot mieszkaniowych

13

547 ,95

St 6 z.lobu mles:kranlowego na dziei 31.12.2(,1ar.

Dla mieszkaniowego zasobu Gminy Parczew ustalono nastepujEce rodzaje

czYnsz6w:

\) czynsz za lokale komunalne,

2) czynsz za lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe,

WysokoSi stawek czynszu najmu za 1m2 powieechni u2ytkowej lokali

komunalnych oraz wysokosd stawek czynszu najmu lokali socjalnych i

pomieszcze6 tymczasowych ustala Burmistrz Parczewa w drcdze zarzEdzenia.

Wysokoie czynszu w latach 2014 - 2018
2,OO

1,80

1,60
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+STAWKA CZYNsZU Lokal roctalny i tymc2asowe pomievczenie

+sTAWKA aZYNSZu ttawka bazowa

Podwyzka czynszu dokonywana byla 1 lipca kaidego roku.

Umowy na wynajem lokali uiytkowych gmina Parczew zawiera

samodzielnie, wysokos6 czynszu w poszczeg6lnych lokalach uZytkowych zostala

ustalona w wyniku przeprowadzonego przetargu.
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Majatek komunalny 2018 r.

Lokale u2ytkowe powierzchnia m2 959,14
Srodki uzyskane z wynaimu lokali uzytkowych 163.497,16
Lokale mieszkalne powierzchnia m2 4,036,55
Srodki uzyskane z wynajmu mieszka6 komunalnych 99.tO2,42
Koszt utrzymanla zasobu lokaloweqo qminy oq6tem 47.952,47
Remonty mieszkania komunalne t32.075,29
Sprzeda2 mieszkah komunalnych szt, 2
Sprzeda2 qrunt6w komunalnych szt 5
Sorzedaz qrunt6w komunalnych ha 1,5 390
Srodki uzyskane ze spzeda2y grunt6w komunalnycf,i i nieruchomo6d 289.52a,20

W okresie objetym informacjE dokonano miedzy innymi, sprzedaZy

w przetargu nieograniczonym 2 nieruchomoici przy ul. Polnej, o l4cznej pow.

1,4919 ha, 2 nieruchomo6ci w trybie bezprzetargowym, 1 dzialkQ w trybie

przetargu ograniczonego, spneda2E objeto 2 lokale mieszkalne w budynku

wielorodzinnym po.lo2onym w Parczewie przy ul. 11 Listopada 9 na rzecz

najemc6w lokalu wraz z przynale2nym udzialem w prawie wlasnogci czeici

wsp6lnych budynku oraz oddanie w uzytkowanie wieczyste udzialu w gruncie

oznaczonego numerem ewidencyjnym dzialki 1096/1, 4 dzialki wniesiono jako

aport do Zakladu Uslug Komunalnych spolka z o.o. w Parczewie (przedmiotowe

nieruchomosci stanowi4 teren nieczynnego skladowiska

Sprzeda2 mieszkai nastqleila zgodnie uchwa.lA Nt V12612015 Rady Miejskiej

w Parczewie z dnia 27 lutego 2015 r. ,i! sprawie warunk6w udzielania bonifikat i

wysokosci stawek procentowych przy sprzedazy lokali mieszkalnych (Dz. Urz.

Woj. Lubelskiego poz.1099).

i5
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Rapon o stunie Cminy Parczcw za 2018 t.

Struktura dochod6w z majqtku gminy
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Najwa2niejszym ir6dlem dochod6w gminy w tej grupie jest sprzeda2 mienia.

Gmina Parczew jest jedynym wsp6lnikiem sp6lki Zaktad Uslug Komunalnych

sp6lka z ograniczonE odpowiedzialnoicie z siedzibE w Parczewie oraz wykonuje

wszystkie upra!,ynienia przyslugujEce Zgromadzeniu Wsp6lnik6w zgodnie z art.

156 Kodeksu Sp6.lek Handlowych.

Zestawienie udzial6w Gminy Parczew w sp6lce prawa handlowego na dziei
31.12.2018 r.

Udzialy w sp6lce Wartosi udzialow

Zaklad Uslug Komunalnych sp. z o.o. w Parczewie

Wklad niepienieiny (6rodki trwale)

70 937,OO udzial6w po 100 zl
7 093 700,00

36
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Raport o stanie Gminy Parczew za 2018 r-

Do Zaktadu Uslug Komunalnych sp6lka z o.o. w Parczewie, Gmina Parczew

wniosla w 2018 r. n/w aport:

Rok Przedmiot
aportu Wartos6 aportu

4 dzialki o
powierzchni

7 ,64 ha
66 020,00

Dokumentacja
projektowa
dotyczqca

rekultywacji
wysypiska
5mieci w

miejscowogci
Kr6lewski Dw6r

25 830,00

Razem

9l a50,oo:

- kapital zakladowy 91 8OO,OO
- kapital zapasowy - 50 0OO,0O

Poprzez wniesienie prawa wlasno6ci przedmiotowych nieruchomosci oraz

dokumentacji projektowej zwiqkszony zostal kapital zakladowy sp6lki z kwoty

7 001 900,00 zl do kwoty 7.093 700,00 zl. Podwy2szenie kapitalu zakladowego

nastalilo poprzez utworzenie nowych udzial6w w sp6lce, kt6re zostaly objete

w calo6ci przez GminQ Parczew.

VII, GOSPODARKAPRZESTRZENNA

Gmina Parczew posiada obowiezujqce studium uwarunkowai ikierunk6w

zagospodarowania przestrzennego gminy.

Rada N4iejska w Parczewie podjela uchwale o Nr XXIII,/169/2016 z dnia 28 lipca

2016 r, w sprawie przysta)ienia do sporzadzenia studium uwarunkowai

i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy Parczew.

Na poczetku 2018 r. oraz na koniec 2018 r. miejscowymi planami

zagospodarowania przestrzennego objQtych bylo 100 o/o powierzchni Gminy.

3',7
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Rapo o stanie Gmin! Parczew za 20II r.

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r, zostaly uchwalone

dwa plany miejscowe :

- uchwa.la ff XLll372/2O18 z dnia 25.01.2018 r. w sprawie uchwalenia

zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

w granicach administracyjnych miasta Parczew (d2.1927 ul. Zofii

Walencow),

uchwala Nr XLVII/358/2018 z dnia 26.06.2018 r., w sprawie uchwalenia

zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

w granicach administracyjnych miasta Parczewa (d2,772/2,774,c2.358/1,

360/1,363 ul. Polna).

W 2018 r. podjeto uchwale nr XLIV/340/2018 z dnia 24 kwietnia 2018r.

o przysta3ieniu do sporzqdzania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego w granicach administracyjnych miasta Parczewa.(dz.A36ll

ul. Bema).

W roku 2018 obowiazywala uchwala w sprawie aktualnosci studium

uwarunkowai i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy Parczew

oraz miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego obowiazuj4cych

na obszarze Gminy Parczew, podjeta w popftedniej kadencji rady w roku 2016.

W roku 2018 wydano 372 wypis6w iwyrys6w z mpzp miasta iGminy
Parczew oraz zadwiadczefi o przeznaczeniu terenu w mpzp.

VIII. INFARSTRUKTURAKOMUNALNA

A. Drogi gminne na terenie gminy Parczew

Infrastruktura drogowa w Gminie Parczew na dziei 1 stycznia 2018 r.
obejmowala 103,6 krn. Dlugolia dr69 gminnych na terenie gminy Parczew na

dziei 31 grudnia 2018 r. nie ulegla zmianie.
Siea dr6g gminnych w granicach administracyjnych miasta na dziei

31 grudnia 2018 r. posiada dlu9o56 35,5 km, z czego:
. 26,6 km (90,6%) sE to drogi o nawierzchni twardei,
. natomiast 8,9 km (9,4o/o) to drogi gruntowe wzmocnione 2wirem lub

zu2lem.

3{t



Drogi gminne na obszarze wiejskim posiadajE laczna dlugo6i 68,1 km,
z tego 16,1 km (23,60/o) sa to drogi o nawierzchni twardej natomiast 52,0 km
(76,40/o) to drogi gruntowe.

Spo6r6d dr6g gruntowych na obszarach wiejskich 16,6 km (32olo) stanowia

drogi wzmocnione 2wirem lub zu2lem, natomiast 35,4km (680/0) to drogi
gruntowe z gruntu rodzimego.

096lny stan d169 na terenie w granicach administracyjnych miasta na dziefi

31 grudnia 2018r. przedstawia sie nastepujqco:

stan dobry - 90o/o

stan niedostateczny - 10Vo

Og6lny stan dr6g na terenach wiejskich na dziei 31 grudnia 2018r. jest

nastQpujEcy:

stan dobry -24olo

- stan niedostateczny - 760/0

B. Oswietlenie ulic

Z 19 solectw na terenie gminy Parczew 18 jest cze6ciowo lub w calo6ci

o6wietlonych, poza so.lectwem Kr6lewski Dw6r z uwagi na rozproszon4 zabudowQ

w tej wiosce,

Stan techniczny infrastruktury o6wietlenia ulicznego oraz teren6w publicznych

jest dobry na terenie gminy wymieniono 100o/o opraw na oprawy sodowe.

Gmina na bie2Eco monitoruje zu2ycie energii elektrycznej oraz koszt6w

ponoszonych na utrzymanie sieci, oSwietlenia ulic i miejsc publicznych.

Prowadzona jest elektroniczna ewidencja sieci o6wietlenia ulic i miejsc

publicznych.

W corocznych wydatkach budzetowych zabezpieczane sa srodki na oplaty

biez4ce, zwi4zane z poborem energii elektrycznej dla oswietlenia ulic gminnych,

powiatowych, wojew6dzkich na terenie Gminy oraz na konserwacjQ

39
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W 2018 r. Gmina Parczew zrealizowala inwestycje dotyczEce przebudowy dr69
gminnych na laczne kwotQ 1.734 000,00 zl, z czego flnansowanie z Programu

rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktu.y drogowej wynioslo 606 000,00, zl.

W ramach tych inwestycji przebudowano i wyremontowano ok. 3,8 km dr6g
gminnych.



Raporl o sbnie Gniny tu)roe$' za 20 I E r.

i eksploatacje o6wietlenia ulicznego, a takie na budowQ nowych odcink6w

o6wietlenia ulicznego i monta2 dodatkowych punkt6w Swietlnych.

W celu optymalizacji koszt6w energii elektrycznej Gmina Parczew corocznie

wylania dostawce energii w przetargu nieograniczonym, zar6wno dla Gminy jak

i jednostek podleglych. Z Wykonawc4 wybranym w przetargu Gmina zawiera

umowe sprzedaiy energii elektrycznej. W wyniku przeprowadzonych dzialai
stawka 1 kwh jest ni2sza ni2 ta kt6rq moina bylo uzyskat podczas

indywidualnych negocjacji Gminy i podleglych jej jednostek. Konserwacja

o6wietlenia drogowego w 2018 r, objela 1990 szt. opraw o6wietlenia drogowego.

Wydatki na energie oraz na konserwacje i eksploatacje o6wietlenia ulicznego

w 2018 r:

1. Konserwacja o6wietlenia drogowego na terenie Gminy Parczew - 167 918,93

zl

2. Peesyl i energia czynna na potrzeby o6wietlenia dr69 i teren6w publicznych -
585 910,12 zt

Wydatki na budowq nowych odcink6w o!6wietlenia ulicznego i montaz

dodatko\ryych punkt6w 6wietlnych zako6czonych w 2018 r.:

1. Budowa wydzielonego o(wietlenia ulicznego ptzy ul. Lipowej w Parczewie -
50851,91 zl

2. Budowa ogwietlenia ulicznego ul. Deszczowa i osiedle pey Aleje Jana Pawla II
- montai 12 szt. stup6! / o6wietleniowych z oprawami i lampami o mocy 100W

wraz z szafkE oSwietleniowq - 56 418,13 zl

3. Budowa ogwietlenia ulicznego na osiedlu. przy ul. Broniewskiego iul. Herbefta

- montai 14 szt. Stup6w oswietleniowych z oprawami ilampami o mocy 70W

wraz z szafk4 oswietleniow4 - 83 638,59 zl

4. Budowa oswietlenia ulicznego przy ul. Harcerskiej - montai 4 szt, slup6w

ogwietleniowych z oprawami i lampami o mocy 7OW wraz z szafkq

ogwietleniowE - 25 999,63 zl

5. Budowa oSwietlenia ulicznego w Przewloce (Welin) - monta2 13 szt, slup6w

ogwietleniowych z oprawami i lampami o mocy 100W wraz z szafk4

o6wietleniowa - 60 599,70 zl.
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C. Wodociqgi i kanalizacia

W 2018 r. Rada Miejska w Parczewie podjqla uchwale Nr XLII/320/2018

z dnia 22 lutego 2018 r, w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju

ltodernizacji urzedzei wodociEgowych iurzEdzei kanalizacyjnych Zakladu Uslug

Komunalnych sp. z o.o. w Parczewie na lata 2018-2021 dla Gminy Parczew

(https://umparczew.bip.lubelskie.pllupload/pliki//luchwala_XLII-320-2018.pdf).

Niniejszy Plan uwzglednia zro,/vnowa2ony i systematyczny rozw6j,

a takie modernizacje urzedzed wodociagowych i kanalizacyjnych.

W ramach w/w Planu w 2018 r. wykonano nastQpujEce inwestycje:

wykonanie ptzylEczy i instalacji wew, wod.- kan. w budynku

ul. 11 Listopada,

budowa sieci ,,yodno - kanalizacyjnej ul. 11 Listopada,

przebudowa sieci wodnej ul. Wojska Polskiego/ ul. Aleje lana Pawla II
( rondo),

realizacja projektu,,Kompleksowe rozwiqzanie gospodarki 6ciekowej na

terenie aglomeracji Parczew". W wyniku zako6czenia projektu

zmodernizowana zostanie oczyszczalnia Eciek6w. zgodnie z zaloieniami

projektowanymi modernizacja oczyszczalni Sciek6w w Parczewie zapewni

osiqgniecie efekt6w zgodnych z wymaganiami okre6lonymi w rozporzqdzeniu

Ministra ochrony Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. zmieniajece

rozporz4dzenie w sprawie warunk6w, jakie nale2y spelnii przy wprowadzeniu

Sciek6w do w6d lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie

szkodliwych dla 6rodowiska wodnego (Dz.U. poz. 1800) dla RLl.4 w zakresie

15.000 + 99.999. Termin zakoiczenia inwestycji planowany jest na 2019r.

Realizowana inwestycja poprawi istniejEcy stan gospodarki Sciekowej

iumo2liwi dalszy rozw6j Gminy Parczew.

.11

W stosunku do lat poprzednich rezerwy mocy istniejecych stacji

transformatorowych nadal w pelni zabezpieczaje poteeby energetyczne Gminy.

Rozw6j sieci SN i NN na rozpatrywanym obszarze Jest determinowany poteebami

istniejqcych inowo przyleczanych odbiorc6w. Jak wynika z informacji od PGE

Dystrybucja S.A. wszystkie stacje dysponujq mo2liwo6ciami zwiQkszenia mocy.



Rapoft o stanie Gniny Patczew za 2018 r.

Na koniec 2018 r. ZUK sp. z o,o, w Parczewie obslugiwal siei wodociEgow4

o lecznej dlugo6ci 101,8 km oraz przylacza wodociEgowe w ilodci 3.059 szt.

o lecznej dlugo6ci 56,9 km. Siet kanalizacyjna 2018 r. liczyla 81,7 km, przylqcza

kanalizacyjne w ilo6ci 2.164 szt. o lEcznej dtugo6ci 23,4 km.

Tabela Przyl1cza wody i kan.tiz.dl

Rok wod Sie6/Przylqcza Przylecza - na
koniec roku

m3 m3 wod ks wod wod
uiecia oczyszczalnia km km szt szt. szt./ mb

31.12.2018

460 000 440 000 101,8/56,9 at,7/23,4 3 059 2 t64 2s/430

Przyl cza
w roku

ks
szt. mb

18/390

D. Gospodarka odpadami

Od dnia 1 lipca 2013 roku na terenie Gminy Parczew funkcjonuje tzw. nowy

system gospodarowania odpadami komunalnymi, kt6rym zgodnie z podjetymi
przez Rade MiejskE w Parczewie uchwatami objete zostaly wszystkie

nieruchomolici zamieszkale. Nieruchomo6ci niezamieszkale np. firmy czy

plac6wki oiwiatowe zobowiqzane sa do zawarcia indywidulnych umow na

odbieranie odpad6w z jednostkq wywozowa, W Gminie Parczew wedlug stanu na

dziei 19.02.2019 r. liczba mieszka6c6w segregujqcych odpady wynosita 11.755

natomiast 170 mieszkaic6w gromadzi odpady w spos6b nieselekty,xny. Wedlug

danych zawartych w sprawozdaniu Burmistrza Parczewa z realizacji zadad

z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Parczew w 2018 roku

osiEgnQla wszystkie wymagane przepisami prawa poziomy odzysku irecyklingu
odpad6w komunalnych,

t-Eczna masa odebranych odpad6w komunalnych na terenie Gminy parczew

w 2018 roku wynosila 35L4,275 Mg, z czego masQ 2191,055 l.4g stanowily

odpady komunalne odebrane selektywnie. N4asa odpad6w dostarczonych do

PSZOK-u - 114,415 149.

W roku 2018 poziom masy odpad6w komunalnych ulegajAcych

biodegradacji zeskladowanych wynosil 4,26 o/o w stosunku do masy tych

odpad6w wytworzonych w 1995 roku (7937,67 [49). Gmina Parczew osiEgnQla

42
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96,64 0/o poziom recyklingu i pzygotowania do ponownego uzycia papieru,

metali, tworzyw sztucznych iszkla, liczony tqcznie dla wszystkich podanych

frakcji odpad6w komunalnych.

Liczba zlo2onych deklaracji o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadow

komunalnych w roku 2018 r. wynosila 611, w tym:

liczba pierwszych deklaracji - 98,

- liczba korekt deklaracji - 513, w tym zamknietych kont wymiarowych 92.

TabGla Rozllcz.nl. wyd.tk6w I dochod6w z tltrru oplaty za gospodarowanle odpadami

Wydatki ponoszono na organizacje zadafi nalo2onych ustawE o utrzymaniu

czysto6ci i potzEdku w gminach, w tym na odbi6r i zagospodarowanie odpadow

komunalnych, obstugQ punktu selektywnej zbi6rki odpad6w komunalnych,

kampanie edukacyjno-informacyjne zwiqzan4 z gospodarke odpadami, zakup

material6w biurowych, wynagrodzenia i szkolenia personelu.

E. Azbest

W 2010 r. Rada Nliejska w Parczewie podjqla dnia 26 paidziernika 2010 r

uchwalQ Nr U/3l2l2OlO w sprawie przyjecia Programu usuwania wyrob6w

zawierajecych azbest z terenu miasta i gminy Parczew na lata 2010 -2014

z perspektywe do roku 2032.

W 2015 r. na terenie Gminy Parczew sporzadzono Raport z aktualizacji

inwentaryzacji miejsc wystepowania wyrob6w zawierajEcych azbest.

Tabcla Phaty azbcatowo-c.mcntowe st nowir.6 pokrycia da.howe obaekt6w budowlanych

Lp. Tvp Kod
wyrobu

Powierzchnia
lm'l

Masa
tMsl

1
plyty azbestowo-cementowe
orasowane tvpu karo

w01 38 735 426

2 plyty azbestowo-cementowe faliste w02 369 510 4 065

Razem 408 245 4 49L

rok Dochody
planowane

Dochody
wykonane

wydatki
planowane

Wydatki
wykonane

Proc€nt
wykonania

planu
2014 I 4OO OOO,OO t 365 t? 5,24 I 442 500,OO 1 45O 471,44 97,460/0

.1i
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Rapoi o sta k Cniry l,ark- za 20)8 r.

Zinwentaryzowane plyty azbestowo-cementowe faliste stanowiq okolo 91yo

lqcznej powierzchni p.lyt azbestowych na terenie Gminy, a pl/ty plaskie - ponad

9olo. tEcznie spisanych zostalo 4.491 Mg plyt stanowiqcych pokrycia dachowe

obiekt6w budowlanych.

Na terenie Gminy Parczew nie wystepuja plyty azbestowo-cementowe

w elewacjach budynk6w.

Na terenie cminy zostalo zidentyflkowanych zostalo 3.016 budynk6w

mieszkalnych, gospodarczych, produkcyjnych i innych, w kt6rych

wykorzystywane sq plyty azbestowo-cementowe jako pokrycia dachowe.

W celu realizacji Programu usuwania wyrob6w zawierajecych azbest Gmina

Parczew w 2017 roku podpisala umowQ o wsp6lpracy dotycz4c4 realizacji
projektu pn. ,,System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie

wojew6dztwa lubelskiego" realizowany w ramach Regionalnego programu

Operacyjnego Wojew6dztwa Lubelskiego na lata 2074 - 2O2O.

Na mocy tej umowy w 2018 roku ogloszono dwa nabory Zglosze6
lokalizacji na usuwanie wyrob6w zawierajqcych azbest od os6b fizycznych. W

ramach w/w nabor6w do gminy Parczew wpiyneto 171 wniosk6w z czego !!3
wniosk6w przeszty pozytywne weryfikacjE w Urzedzie t'4arszalkowskim

Wojew6dztwa Lubelskieqo a 58 jest w trakcie weryfikacji. Realizacja wszystkich

zgloszei potrwa do kohca 2019 roku.

F. Program opieki nad zwierzqtami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomno5ci zwierzAt na terenie Gminy Parczew na 2018 rok

W 2018 r. Rada Miejska w Parczewie podjeta uchwale Nt XLIIL/327l2OtA

z dnia 2l marca 2018 r, w sprawie Programu opieki nad zwierzQtami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno(ci zwiezqt na terenie Gminy parczew

na 2018 rok. W wyniku realizacji Programu odlowiono i umieszczono

w schronisku 9 sztuk bezdomnych ps6w.

Rozmieszczenie przestrzenne ptyt azbestowo-cementowych,
stanowiqcych pokrycia dach6w obiekt6w budowtanychl
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rok
Procent

wykonania
planu

2018 51 OO0TOO 23 250,00 45,58o/o

Wydatki obejmuja realizacjq umowy dotyczacej ochrony peed

bezdomnoScie zwierzEt oraz umowy dotyczqcej czynno3ci lekarsko-

weterynaryjnych w wyniku zdarzefi drogowych z udzialem zwierzqt. Poziom

wydatk6w wynika z realizacji zgtoszeh mieszka6c6w, policji istra2y pozarnej.

Wydatki na ten cel byly realizowane na biezEco w miarQ naplywajEcych zgloszei

do Urzedu Miejskieqo w Parczewie.

rx. sRoDowtsKo

A. Program Ochrony Srodowiska na lata 2O1B-2021

(https://umparczew. bip.lu belskie. p l/ u pload/ pliki/ lPtogrcm_ochrony_Srodowlska_

na-lata-2018-2021.pdf)

Zgodnie z ustawq z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Erodowiska

(Dz.U. z 2018 t. poz. 799, z p626. zm.) w 2018 roku wszczeto procedurQ

opraco,,vania Programu Ochrony Srodowiska dla Gminy Parczelv na lata

2018-2021 wraz z prognozE oddzialywania na Srodowisko. W/w dokumenty

uzyskaly pozytywnE opiniQ Lubelskiego Paistwowego Wojew6dzkiego Inspektora

Sanitarnego w Lublinie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska

w Lublinie.

Stosownie do wymagad okre6lonych w art. 17 ust. 2 pk 3 ww. ustawy

projekt Programu zostal przekazany w dniu 19 paidziernika 2018 r. do

zaopiniowania przez organ wykonawczy Powiatu. Zarzed Powiatu Parczewskiego

wyrazil pozytywn4 opinie dotyczEcq tre6ci projektu dokumentu.

Niniejszy program stanowi podstawowe narzedzie prowadzenia polityki

ochrony Srodowiska w Gminie, ustala cele i zadania Srodowiskowe

usystematyzowane w9 priorytet6w. Realizacja Programu ma doprowadzii do

poprawy stanu Srodowiska przyrodniczego oraz efekty'a/nego zaftEdzania

Srodowiskowego.

.15

Wydatka
planowane

Wydatki
wykonane
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B. PIan Gospodarki Niskoemisyinei cminy Parczew n a lata ZOIS-ZOZO

(https://umparczew. bip.lubelskie. pllupload/pllki//Plan_gospdodarki_niskoemisyj

nej_22.10.2015.pdD

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument strategiczny, koncentrujEcy sie na

zwiqkszeniu efektywno6ci energetycznej, wzrogcie wykorzystania odnawialnych

2r6del energii oraz redukcji emisji gaz6w cieplarnlanych w Gminie parczew.

Dokument zostal przyjQty UchwalE Rady Miejskiej w parczewie

Nr XX/145/2016 z dnia 26 kwietnia 2016r.

W 2018 r. przeprowadzono monitoring dziala6 ujqtych w programie -

raport z monitoringu realizacji zada1 oraz ewaluacji PGN przedlo2ono

Radnym Rady Miejskiej w listopadzie 2018 r.

X. POLITYKA SPOLECZNA

A. Miejski Osrodek Pomocy Spolecznei w Parczewie

1.1. Zatrudnienie

Miejski OSrodek Pomocy Spolecznej w Parczewie jest jednostk4

organizacyjnq Gminy Parczew powolan4 do realizacji zadai pomocy spolecznej.

Stan zatrudnienia pracownik6w na dziei 31,12,2018 r. peedstawial sie

nastepujaco:

- liczba etat6r,: 32

- liczba os6b zatrudnionych: 32

. kierownicze stanowiska urzednicze, w tym Dyrektor i Z-ca Dyrektora:

4 osoby (4 etaty)
. stanowiska urzednicze: 11 os6b (11 etat6w)
. stanowiska pracownicze: 17 os6b (17 etat6w)

razemi 32 osoby (32 etaty)

1.2. Klienci Mieiskieoo Osrodka Pomocv Soolecznej ry Parczewie

,+6
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1.3. Wydatki zrealizowane przez MOPS w 2018 r.

Og6lny bud2et Miejskiego o5rodka Pomocy Spolecznej w 2018r. wynosil

21.153.108,0021. Wydatki natomiast wyniosly 20.812.819,6821 w tymi z zadai

zleconych 15.828.837,5621, natomiast z zadai wlasnych 4.9a3.9a2,12 zt.

Zestawienie wydatk6w Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w roku 2018 r:

Lp. Ro2dzial Rodzai wydatku Kwota wydatk6w
w 2OlE r.

1 85153 zwalczanie narkoman 79.533,64

2 Przeciwdzialanie alkoholizmowi 219.445,86

3 85202 Domy pomocy spolecznej 600.610,15

4 85508 Rodziny zastepcze 158.129,98

W Gminie PaTczew w roku 2018 (dane GUS), zamieszkiwalo 14.549 os6b.

Spo6r6d nich system pomocy spolecznej w 2018 roku objAl wsparciem 572

rodziny, w kt6rych 2ylo 1380 os6b.

Analizujec ilo6i os6b objetych wsparciem systemu pomocy spolecznej w stosunku

do liczby mieszkaic6w Parczewa, przyjE6 nale2y, i2 pomocq zostalo objetych

9,49o/o ogAu ludno6ci Gminy, lj. o O,4! o/o mniej ni2 w roku 2017.

W roku 2018 dominujqcym czynnikiem przyznawania 6wiadczei pomocy

spolecznej byla dlugotrwala lub ciQ2ka choroba (359 rodzin), ub6stwo (328

rodzin).

Kolejnym powodem udzielania Swiadczeh bylo: bezrobocie (253 rodziny),

niepelnosprawnosi (189 rodzin), bezradno56 w sprawach opiekuiczo-

wychowawczych (70 rodzin),

W 2018 r. og6lna liczbe klient6w Miejskiego O6rodka Pomocy Spolecznej

stanowily rodziny otrzymujace wsparcie w ramach:

1) ustawy o pomocy spolecznej -572 todziny, (592 rodziny w 2017 r.),

2) ustawy o 6wiadczeniach rodzinnych - 840 rodzin, (875 rodzin w 2O\7 r.)

3) ustawy o pomocy osobom uprawnionym do aliment6w - 80 rodzin (90 rodzin

w 2017 r.)

4) ustawy o dodatkach mieszkaniowych - 132 rodziny (151 rodzin w 2Ol7 t.)

5) ustawy prawo energetyczne - 11 rodzin (11 rodzin 2017 r.)

6) ustawy o pomocy pahstwa w wychowaniu dzieci - 984 rodziny (1032 rodziny

20L7
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5 85504 Wspieranie rodziny-asystent rodziny 57 .445,97

dotacja bud2etu paistwa

14.319,00

dotacja z Funduszu Pracy

5.631,00

6 8 5213 Skladka zdrowotna od zasilk6w stalych 38.134,49

dotacja

pafistwa:38.134,49

bud2etu

7 45274 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w
naturze oraz skladki na ubezpieczenie

emerytalne i rentowe

497.744,73

dotacja

pa6stwa:826.000,40

budzetu

8 85215 Dodatki mieszkaniowe 189.205,31

9 85216 Zasilki stale 442.3!3,22

dotacja

paistwa | 442.313 ,22

budzetu

10 85219 O6rodek Pomocy Spolecznej 1 .652.530 ,97

dotacja bud2etu

pafistwa:311.303,00

11 85228 Uslugi opiekuficze i specjalistyczne ustugi

opiekuicze

264.7A1,93

72 85230 Pomoc pahstwa w zakresie do2ywiania 383.625,87

dotacja bud2etu

pa istwa:289.0OO,00

RAZEM ADANIA WLASNE

4,943.942,t2
w tym
dotacia bud2etu
paistwa:7,927.O7O,77

dotacla 2 Funduszu Pracy,

5.637,OO

1 85501 Swiadczenie wychowawcze 9,533.528,82

8 5502 Swiadczenia rodzinne, 6wiadczenia z

funduszu ahmentacyjnego oraz skladki na 5.547.686,33

48
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ubezpieczenie emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spolecznego.

3 8 5213 skladka zdrowotna

pielegnacyjnych

od <wiadczei 81.793,12

4 85215 Dodatek energetyczny 1,573,09

5 Specjalastyczne uslugi opieku6cze 138.669,05

6 85503 Karta Du2ei Rodziny 450,00

Wspieranie rodziny 525.137,15

RAZEM ZADANIA ZLECONE Gt'tINIE 75.424.437,56

WYDATKI RAZEM

w tym: 20.a12.819,68

77.755,538t67

AUDiET GMINY

2. Programy i strategie,

W 2018r. Niiejski O6rodek Pomocy Spolecznej w Parcze\rvie realizowal

nastepujEce programy i strategie:

1) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych,

2) Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii,

3) Gminny Program Wspierania Rodziny,

4) Gminny Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar

Przemocy w Rodzinie.

5) Strategia Rozwiqzywania Problem6w Spolecznych w Gminie Parczew,

6) Wieloletni program oslonowy w zakresie do2ywiania ,,Pomoc Aminy

w zakresie do2ywiania" na lata 2074-2020.

2.1, cminny Program Profilaktyki i Rozwierywania Problem6w

Alkoholowych na rok 2Ol8 zostal przyjQty do realizacji Uchwale Rady l'liejskiej

w Parczewie Nr xv306l20t7 z dnia 19 grudnia 2Ol7 r.

(httos ;//umoarczew. bip.lubelskie,ol/uoload/olikill-q chwala XL-30 -2077 )

2r6dlem finansowania zada6 zawartych w GPPiRPA byly 6rodki finansowe

pochodz4ce z oplat za korzystanie z zezwolei na sprzeda2 napoj6w alkoholowych
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zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 26 paidziernika 1982 r. o wychowaniu

w trzei!/o6ci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi.

Na realizacje Gminnego Programu w 2018 r. przeznaczono kwotQ 236.000,00 zl,

z czego wydatkowano kwotQ 219.445,86 zl, co stanowi wykonanie Programu

w 92,99o/o.

Gl6wnym celem Gminnego Programu bylo konstruowanie i realizacja lokalnych

zadafi polityki spolecznej poprzez podelmowanie dzialad zmterzajqcych do

ograniczenia spozywania alkoholu, przeciwdzialania powstawaniu i usuwaniu

nastepstw jego naduZywania, promocjq zdrowego stylu 2ycia oraz ochrona przed

przemocE w rodzinie.

Wszystkie zadania realizowane byly zgodnie z zatwierdzonym Programem.

2.2. Gminny Program Przecivydzialania arkomanii na rok 2018 przyjety

zostal Uchwalq Rady Miejskiej w Parczewie M XU3O7 /2017 z dnia 19 grudnia

2017r. (zmieniony UchwalE Nr Ln/38U2018 z dnia 17 paidziernika 2018r.)

httos://umoarczew. b lskie.pl/upload/pliki//uclube hwala XL-307-2017.Ddf

2r6dlem finansowania zada6 zawartych w GPPN byly Srodki flnansowe

pochodz4ce z oplat za korzystanie z zezwolei na sprzedai napoj6w alkoholowych

zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 26 paidziernika 1982 r. o wychowaniu

w trzeiwo6ci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi.

Na realizacjQ Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii na 2018r.

przeznaczono kwote 84,000,00 zl, z czego wydatkowano kwotQ 79.533,64 zl,

co stanowi wykonanie programu w 94,6ao/o.

Celem Gminnego Programu Prz eciwdzialania Narkomanii byla realizacja lokalnych

zasad polityki spolecznej poprzez podejmowanie dziala6 zmierzajqcych do

ograniczenia za2ywania narkotyk6w, przeciwdzialania powstawaniu iusuwaniu
nastepstw ich naduzywania.

Wszystkie zadania realizowane byly zgodnie z zatwierdzonym programem.

2.3. Program lvspierania Rodziny w cminie Parczew na lata 2O17-2O2O

(httpsi//umpar!4ev\1.bio.lubelskie.olluoload/pliki//luchwala XLIII-326-2018. odf)

zostal pzyjety na podstawle Uchwaly nr XLIII/326/2OLA Rady lvliejskiej

w Parczeftrie z dnia 2l marca 2018 r, Gt6wn4 podstawE prawnA do realizacji
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Programu jest ustawa z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie

pieczy zastQpczej (D2.U.2018 poz. 998), kt6ra nakazuje samorzqdowi

podejmowanie dziala6 wspierajqcych wobec rodzin przezywajqcych trudno6ci

w wypelnianiu funkcji oplekuiczo -wychowawczych. Program wyznacza kierunki

dzialai wszystkich podmiot6w dzialajEcych na rzecz rodziny w celu efektywnej,

wieloaspektowej pracy z rodzinq oraz rozwoj specjalistycznego wsparcia rodzin,

Program Wspierania Rodziny adresowany jest do rodzin zamieszkujEcych Gmine

Parczew a w szczeg6lno6ci do:

1) rodzin, w tym niewydolnych wychowawczo, niezaradnych Zyciorro;

2) rodzin 2yjqcych w ub6stwie, w tym dotknietych bezrobociem;

3) rodzin dotkniQtych przemocE;

4) dzieci i mlodzieiy zagro2onej niedostosowaniem spolecznym;

5) rodzin z problemem dtugotrwalej choroby i niepelnosprawnoici.

Celem gl6wnym Programu ustanowiono skuteczne wspieranie rodzic6w

w wype.lnianiu ich funkcji opiekuiczo - wychowawczych oraz tworzenie

warunk6w sprzyjajqcych poprawie sytuacji rodzin na terenie Gminy. Zaloiono

nastQpuj4ce cele szczegAowe: wspieranie prawidlowego funkcjonowania rodziny,

wsparcie w opiece iedukacji dzieci i mlodziezy, wsparcie w opiece nad rodzinami

jako profllaktyka zdrowotna na rzecz poprawy jako6ci iycia, wspieranie form

organizacji wolnego czasu slurecy umacnianiu wiezi rodziny, wspieranie kadry

zajmuj4cej sie pomocE rodzinom oraz zabezpieczenie Srodk6w finansowych.

W roku 2018 wszystkie zaloione wskainiki zostaly osiagniete. Na przestrzeni lat

mozna zauwa2y(, i2 sprostanie wyzwaniom staje siq moiliwe dzieki

doskonaleniu niesionej pomocy oraz ci4glym dostosowywaniu sie do potrzeb

mieszkaic6w przez pracownik6w instytucji dzialaj4cych na terenie Gminy.

Realizacja Programu Wspierania Rodziny przynosi oczekiwane rezultaty,

a podejmowane dzialania na rzecz wspierania rodziny w Gminie Parczew nale2y

kontynuowaC w przyszloici,

2.4. Program Przeciwdzialania Przemocy w R.odzinie oraz Ochrony Otiar

PEemocy w Rodzinie dla cminy Parczew na lata zou - 2O2O

([t-tlsjllu mpa rczew. bip. ]u bels k ie. o l/u p load/pliki//2 uchwa la XXXVII 282-

2a)-7-pl) zaktadal zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie poprzez

dzialania profilaktycznet oraz zapewnienie pomocy osobom dotknietym przemoc4

5t
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cel gtowny programu:

przeciwdzialanie zjawisku przemocy w rodzinie w Gminie Parczew,

zwiQkszenie skutecznosci dzialad i zmniejszenie skali zjawiska przemocy

realizowany byl poprzez zadania zawarte w celach szczegolowych.

W oparciu o wskainiki wynikajEce z realizacji programu w Gminie Parczew

w 2018 r. wykonane zostaly zadania wynikaj4ce z cel6w szczegolowych:

utworzony zostaly Gminny Punkt Konsultacyjny dla os6b dotknietych

przemocE w rodzinie, w kt6rym z poradnictwa psychologicznego skorzystalo

6 rodzin, z poradnictwa pedagoga skorzystaly 4 todziny, We wsp6lprdcy

z organizacjE pozarzEdowE Stowarzyszeniem Wspierania Aktywnoici BONA

FIDES z poradnictwa specjalistycznego w O6rodku Specjalistycznego

Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej Centrum Pomocy

Interdyscyplinarnej skorzystalo 119 os6b, 096lnie w cminie Parczew

udzielono 613 porad prawnych, 653 porady psychologiczne, 156 porad

rodzinnych, 14 porad terapeutycznych,2S porad doradcy zawodowego i 131

porad socjalnych;

upowszechniono i rozdysponowano 676 material6w informacyjnych przez

czlonk6w Zespolu, podjeto 166 dziatarl informacyjno-ed ukacyjnych;

- przeprowadzono 308 zajei pronlaktycznych i zrealizowano 14 programow

edukacyjno-wychowawczych z podzialem na dzieci, mlodziez i osoby

dorosle, w kt6rych uczestniczylo lEcznie 1700 uczni6w;

- zorganizowano 135 spotkari z rodzicami;

52

domowq. Program ten skierowany byl do wszystkich mieszkaicow Gminy

Parczew, do os6b zaqroZonych przemoc+ os6b doSwiadczajecych przemocy i

os6b stosujEcych przemoc w rodzinie, jak r6wnie2 do (wiadk6w przemocy i os6b

zawodowo zajmujEcych siQ przeciwdzialaniem przemocy w rodzinie.

Realizatorami programu se jednostki samorzqdu terytorialnego przy wsp6lpracy

z jednostkami organizacyjnymi realizujqcymi zadania z zakresu przeciwdzialania

przemocy w rodzinie, z podmiotami lub organizacjami pozarzEdowymi,

z ko6ciolami i zwiqzkami wyznaniowymi, z Prokuraturq i sedem powszechnym,

Zesp6l Interdyscyplinarny w Parczewie podejmuje dzialania wynikajqce

z realizacji w/w programu.
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czlonkorvie Zespo.lu uczestniczyli w 44 szkoleniach 2 konferencjach,

w 1 superwizji, w lokalnej prasie ukazaly siQ informacje na temat dy2ur6w

specjalist6w w trakcie trwania Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

Przestqpstwem oraz informacje dotyczEce wynik6w konkursu plastycznego

dotycz4cego przeciwdzialania przemocy w rodzinie;

skierowano 19 os6b na zajecia korekcyjno-edukacyjne dla sprawc6w

pzemocy w kt6rych uczestniczylo 7 os6b;

w zwiEzku z aft. 2O7 kk. zatrzymano w powiecie parczewskim lqcznie

65 os6b, w Gminie Parczew skierowano 38 wniosk6w do S4du w zwiqzku

z przemocE domowE, Srodkiem zapobiegawczym, karnym i probacyjnym

objeto 28 os6b .

Fakt powotania Zespolu Interdyscyplinarnego w Gminie Parczew wzmocnil

iusprawnil dzialania zmierzajEce do przeciwdzialania przemocy w rodzinie,

nadal im odpowiedniE procedure. Mieszkahcy Gminy otrzymujq

zindywidualizowanq/ specjalistyczne pomoc zwiekszajqc4 poczucie wlasnej

wartogci i wplywu na swoje 2ycie, dostrzegajq siebie jako osoby waine dla

,,pomagajEcychl zmniejszajq poczucie osamotnienia w pzezwyciQ2aniu

trudnej sytuacji 2yciowej.

zesp6l Inspektor6w Lubelskiego Urzedu Wojew6dzkiego analizujEc

dokumentacjQ Zespo.lu Interdyscyplinarnego w Parczewie w 2018 r.

stwierdzil, ie na terenie Gminy Parczew zadania zawarte w RozporzEdzeniu

w szczeg6lno6ci w zakresie realizacji indywidualnego planu pomocy dla

osob, co do kt6rej istnieje podejrzenie, 2e jest dotknieta przemocq

w rodzinie realizowane sa na bardzo wysokim poziomie. Osoby

doswiadczaj4ce przemocy iich rodziny na terenie Gminy Parczew majE

zapewnione pomoc i wsparcie szerokiej, interdyscyplinarnej grupy

specjalist6w.

2.5. Strategia Rozwiezywania Probaem6w Spolecznych w Gminie

Parczew na lata 2016-2023 przyjqta zostala Uchwala Nr XXI/155/2016 Rady

MleJskiej w Parczelyie z dnia 31 maja 2016 r.

httos://umoarczew.bip.lubelskie.olluoload/oliki//1zal. 1. do uchway XXI-155-

?! !6..Ldo.
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Odbiorcami Strategii se mieszkadcy PaTczewa, w szczeg6lnogci osoby

i rodziny poteebujace pomocy i wsparcia z powodu: ubostwa, bezrobocia,

uzale2nie6, problem6w opiekudczo - !/ychowawczych, bezradnogci (Zyciowej,

spolecznej, rodzinnej), niepelnosprawnosci, dlugotrwalej choroby, starocci czy

przemocy w rodzinie.

Realizacja cel6w Strategii mo2liwa byla dzieki integracji i wspolpracy wielu

podmiot6w, kt6re przyczyniajE sie do lr,/zrostu jakogci 2ycia oraz spadku liczby

os6b zagro2onych wykluczeniem spolecznym.

Analiza informacji uzyskanych od instytucji i organizacji zaanga2owanych

w realizacje Strategii, pozwala uznai, i2 dzialania realizolrane w ramach Strategii
przynoszq systematyczne efekty. Dzialania przewidziane w Strategii umozli\/iajE
podniesienie jako6ci Zycia dzieki oferowanym wla6ciwym formom wsparcia,

terapii, rehabilitacji i aktywizacji w 6rodowisku lokalnym.

Na terenie Gminy Parczew istnieje du2y potencjal podmiot6w 2ycia

spolecznego, kt6re w mo2liwie najszerszym zakresie wykorzystuj4 wlasne zasoby

kadrowe i mo2liwo(ci materialne niezbedne do rozwi4zywania problem6w

spolecznych i osiEgniecia cel6w strategicznych.

Gmina dysponuje juz szeregiem zasob6w, kt6re stwazaja szanse na rozwiqzanie

wielu wystepujqcych ju2 lub dopiero spodziewanych problem6w spolecznych,

Istotne jest jednak skoordynowanie i intensyfikacja dziala6 nakierowanych na

wykorzystanie zar6wno catego potencjalu samej Gminy, jak i szans

zewnQtrznych.

2,6, Wieloletni program oslonowy w zakresie doiywiania .,pomoc
gminy w zakresie doiywiania" na lata 2014-202O.
httDs: / /um r h uh.lskie-nl I uoload I oliki I ILUCHWALA xxxlx-(

288-14 -o.ogram oslonowv.pdf)
l4iejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Parczewie w 2018 r. realizowal program

oslonowy w zakresie doiywiania ,,Pomoc gminy w zakresie do2ywiania na lata

2OL4-2O2I", kt6ry pnyjQty zostal Uchwalq Nr XXXIX/288/2014 Rady

Mlejskiej w Parczewie z dnia 30 stycznia 2014 r.zsxzqwsdfx program ma na

celu ograniczenie zjawiska niedozywienia dzieci i mlodzie2y, umoiliwia
pruyznanie posilku bez wydawania decyzji administracyjnej oraz bez

przeprowadzenia wywiadu 3rodowiskowego na wniosek dyrektora szkoly lub

przedszkola.
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Pomoc w formie posilku nie wymagaj4ca przeprowadzenia wywiadu

Erodowiskowego w 2018 r, udzielona zostala w nastepujAcej wysokogci;

- liczba dzieci 52,

- liczba posilk6w 5.714,

- koszt posilk6w 20.749,OO zl, w tym 6rodki wlasne gminy 4.150,00 zl, dotacja

z bud2etu Pa6stwa 16.599,00 zl.

3. MajEtek trwatv Mieiskieoo O6rodka Pomocv Sooleczne w Parczewie

Wartoii ksiegowa majEtku trwalego Miejskiego O6rodka Pomocy

Spolecznej w Parczewie wg stanu na dziei 31.12.2018r. wynosila 66A.53A,34 zl.

W sklad majqtku trwalego wchodz4: nieruchomoSi przy ul. Ogrodowej 16

(siedziba MOPS) o wartosci ksiQgowej 379.800,00 zl, nieruchomosi przy ul.

Kolejowej 58 (siedziba Jadlodajni) o wartoaci ksiegowej 75.000,00 zl,

wyposazenie kuchni w Jadlodajni, serwery, komputery, kopiarki i inne.

W por6wnaniu do roku poprzedniego warto66 poczatkowa majatku trwalego nie

ulegla zmianom,

Na dzie6 31.12.2018 r. z uslug domu korzystalo 38 os6b, w tym 17 os6b

z zaburzeniami psychicznymi i 21 os6b z niepelnosprawnosciq intelektualnq.

Dom 6wiadczyl uslugi dla os6b z Gminy Parczew - 29 os6b, z Gminy Sosnowica -
7 os6b oraz Gminy DQbowa Kloda - 2 osoby.

wiek uczestnik6w: 18-30 lat - 7,37 - 40 lat - 8,41 -50 lat - 6, 51 -60 lat - 8,

61 -70 lat-8,71 -80 lat - 1.
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i3. Srodowiskorly Dom Samopomocy'rv Laskach

Srodowiskowy Dom Samopomocy w Laskach zostal utworzony 15 pa2dziernika

2002 r. Do 1 stycznia 2012 r. Dom dzialal w strukturach Miejskiego O6rodka

Pomocy Spolecznej w Parczewie. Od 1 stycznia 2012r. jest jednostkE

organizacyjne gminy Parczew. 11056 miejsc statutowych - 35. Dom swiadczy

specjalistyczne uslugi opieku6cze dla os6b doroslych z zaburzeniami

psychicznymi oraz niepelnosprawno6ci4 intelektualn4. Typ domu - AB. Gl6wnym

celem domu jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejetno6ci uczestnik6w

potrzebnych do jak najbardziej samodzielnego 2ycia,



Rapoi o stank Cniny Parczetr n 2018 t-

Uczestnicy dowozeni byli z i do miejsca zamieszkania pod opiekE wyznaczoneqo

opiekuna. Z uslug domu korzystalo 6 os6b z niepelnosprawnosciE sprzQionq

(szerokim spektrum schorzei ), kt6re kwalifikowaly siQ do podwy2szonej dotacji

z kompleksowego programu ,,Za iyciem". Srodki na dzialalno6i statutowq
pochodzE z bud2etu padstwa i przekazywane sa za posrednictwem Wojewody

Lubelskiego. Jednostka realizuje zadania zlecone,

W 2018 r. zwiQkszone zostaly Srodki flnansowe na kwote 2.280,00 zl, kt6re
pozwolily na zakup wyposazenia, w tym: mebli, stol6w, krzesel oraz wymiane

zu2ytej wykladziny podlogowej na plytki w sali terapeutycznej.

Wysoko66 odplatno6ci ustalana jest na podstawie art. 51 b. ust. 1 Ustawy

o pomocy spolecznej tj. odplatno66 miesiQcznE za uslugi 6wiadczone w o6rodkach

wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi ustala siQ w wysokogci 5olo kwoty

dochodu osoby samotnie gospodarujEcej lub kwoty dochodu na osobe w rodzinie,
je2eli doch6d osoby samotnie gospodarujEcej lub doch6d na osobe w rodzinie

przekracza kwotQ 300 yo odpowiedniego kryterium dochodowego.

Na dziei 31.12.2018 r. odplatno6i ponosilo 5 os6b. Na dzied 31.12.2018 r.

w domu zatrudnionych bylo 10 os6b na umowq o prace i l osoba zatrudniona na

umowQ zlecenie. Liczba etat6w os6b zatrudnionych wynosila 8,50.

Formy prowadzonej dzialalno(ci :

1. trening funkcjonowania w codziennym 2yciu

2. trening umiejetno6ci interpersonalnych i rozwiEzywania problem6w

3. trening umiejetno6ci spQdzania czasu wolnego

4. poradnictwo psychologiczne

5. pomoc w zalatwianiu spraw urzedowych

6. pomoc w dostQpie do niezbQdnych 6wiadczei zdrowotnych

7. terapie zajeciowq

8. zajecia sportowe, turystyke irekreacje

f. inne formy postepowania przygotowujace do uczestnictwa w warsztatach

terapii zajeciowej lub podjQcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy

chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.

Pracownicy, kt6rych zakres obowiqzk6w obejmuje prowadzenie trening6w

umiejQtno6ci spolecznych posiadaje odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie.
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W 2018 r. Dom pozyskal dodatkowe 6rodki z rezerwy celowej budietu padstwa

w kwocie 68 000,00 zl na wymianQ pokrycia dachowego w budynku

Srodowiskowego Domu Samopomocy w Laskach,

Wainiejsze imprery i wydarzenia w 2018 r.!
l. Udzial w XVI Balu karnawalowym organizowanym przez SDS w Bialej

Podlaskiej.

2. Wsp6lne wyjScie do kina z okazji Dnia Kobiet.

3. Wizyta dzieci z Publicznego Przedszkola im. J. Korczaka w Parczewie z okazji

,. Dnia czekolady".

4. Udziat w Przegl4dzie Teatrow ,, W 6wiecie niepelnosci" w Kodniu.

Przygotowanie sztuki ,, Romeo iJulia,,

5. Nawiqzanie wspolpracy z GminnE BibliotekE w Parczewie. Zajecia dla

uczestniko!,v z biblioterapii.

6. Udzial w XIX Pielgrzymce Srodowisk pomocy spolecznej do Sanktuarium

Btogoslawionych MQczennik6w Podlaskich w Pratulinie.

7. Udzial w obchodach Swiatowego Dnia Godnogci Os6b Niepelnosprawnych

w Milanowie.

8. Wyjazd nad jezioro Bialka.

9. Udzial w IV Maj6wce Integracyjnej,, Jestem - wiec taiczQ" w MiQdzylesiu.

10. Obejrzenie spektaklu w wykonaniu aktor6w scen krakowskich, nawi4zujacego

do rocznicy odzyskania przez Polske niepodleglosci.

11. Udzial w III Powiatowym Przegl4dzie Os6b Niepelnosprawnych i Senior6w.

Przygotowanie parodii piosenki ,, Milo6i w Zakopanem.,

12. Wycieczka do Bialowiezy. Zwiedzanie Muzeum Przyrodniczo -Leinego oraz

rezerwatu pokazowego ,ubr6w z przewodnikiem.

13. Udzial w V Pikniku Integracyjnym Razem Rainiej w SDS w Anielinie.

Przygotowanie plakatu,,2yjq zdrowo - nie ulegam nalogom" izdobycie I
miejsca na podium,

14. Obejrzenie spektaklu ,, Piraci" w wykonaniu aktor6w z Agencji Artystycznej ,,

Galana"

15. wycieczka do Koiskowoli, Pulaw i Naleczowa.

16. Udzial w Pzegladzie Kabaretowym ,, Kabaretowy Zawr6t Glowy" w

9awatyczach.

17. Udzial w II Pikniku Integracyjnym ,, W rytmach disco,, w SDS w lamach.
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18. Udzial w IV Przegledzie wystQp6w kabaretowych organizowanym przez

Srodowiskowy Dom Samopomocy w Dorohusku.

19. Wsp6lny wyjazd do stadniny koni w Makoszce oraz zajecia prowadzone przez

instruktor6w nauki jazdy konno.

20. Wycieczka do Centrum Nauki ,, Kopernik" w Warszawie.

21. Udzial r,{ I Konkursie Plastycznym Os6b Niepelnosprawnych Literackie

Pejzaie, zorganizowanym przez Gminne Biblioteke w Parczewie. Spotkanie z

parczewskim regionalistE Panem Lechodawem Plowasiem.

22. Wyjazd do ,, Krainy Rumianku" do Holowna. Zalecia z wykonywania

samodzielnie mydel glicerynowych oraz gry terenowe.

23. Udzial delegacji uczestnik6w Domu w Andrzejkach zorganizowanych przez

Dom Pomocy Spol,ecznej Kalinka.

24. Udzial w jubileuszowym XX Przegledzie Malych Form Teatralnych w Opolu

Lubelskim. Przygotowanie wystepu teatralnego.

25. Inne wydarzenia.

XI. OCHOTNICZE STRAZE POZARNE

Ochrona przeciwpo2arowa jest zadaniem wlasnym samorzedu terytorialnego.

Gmina Parczew zadanie to wypelnia poprzez wspieranie dzialalnoSci statutowej

Ochotniczych Stra2y Pozarnych. Dziatalno5i w zakresie ochrony
prz eciwpo2arowej finansowana jest z budietu Gminy, ze Srodk6w wlasnych

Ochotniczych Stra2y Pozarnych oraz z dotacji zewnetrznych.

Na ternie Gminy w 6 soledwach dzialajE Ochotnicze Stra2e Poiarne oraz
jedna OSP w mie6cie Parczew:

1, OSP lasionka

2. OSP Laski

3. OSP Koczergi

4, OSP Parczew

5. OSP Przewloka

6. OSP Ty6mienica

7. OSP Wierzb6wka
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Zadania inwestycyjne - dokumentacja
techniczna na budowe stra2nicy w OSP
w Wierzb6wce z zapleczem

Jednostki OSP z terenu Gminy Parczew zTzeszone se w Zwi4zkach Ochotniczych

Stra2y Pozarnych RP i na szczeblu gminy tworza Zwiazek Ochotniczych Strazy

Pozarnych RP.

Tebela Budiet przGznaczony na ochmne przeciwpoiarowa (w zl)

Rok 2018

Budiet zaplanowany 234.084.00

208.985,39
/31.085,01/

Wykonanie budietu gminy
/dotacja z lYinisterstwa Sprawiedliwo<ci /
Dotacja z MSWiA, 6rodki wlasne OSP 14.213,73

22.632,00

2018

IloSa udzialu w zdarzeniach
- w tym zabezpieczenia

90
2A

W 2018 roku Gmina Parczew przystqpila do realizacji Programu

ogloszonego przez Ministerstwo Sprawiedliwosci. W ramach dofinansowania

2 Funduszu Sprdwiedliwo6ci zakupiono wyposazenie oraz sprzet ratownictwa

medycznego dla jednostek OSP.

Dotacja z Funduszu Sprawiedliwosci wyniosla 99olo - 31.085,01 zV,

za$ wklad wlasny gminy Lo/o - 373,99 zV.

W zwi4zku z powy2szym jednostki OSP z terenu Gminy Parczew zostaly

wyposazone w nastepujEcy sprzet medyczny :

- Automatyczny Defibrylator ZewnQteny (AED) szt. 2

- Wysokoci6nieniowe poduszki pneumatyczne do podnoszenia o no3no6ci od

50 kN do 300 kN

- Butla na sprezone powietrze do poduszek pneumatycznych pojemno6ci

min. 6 I

- Osprzet do zasilania z butli sprQ2onego powietea wysokoci6nieniowych

poduszek pneumatycznych,

- Przenoiny zestaw oswietleniowy szt. 2

- Parawan do oslony miejsca wypadku izaslaniania oFiar wypadk6w szt. 2

- Os.lona zabezpieczaj4ca poszkodowanego
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Zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasaiera

Pilarka do drewna

Zestaw uniwersalnych podp6r i klin6w do stabilizacji pojazd6w

Torba rato\4rnicza OSP R1 szt.4

Ponadto w ramach bie2Ecego zapewnienia gotowo5ci bojowej jednostek

zakupiono ze Srodk6w budzetu gminy Parczew dla OSP 6rodki indywidualnego

wyposaienia stra2ak6w: ubrania ochronne, mundury straZackie, buty stra2ackie,

rekawice strazackie, kominiarki niepalne, helmy bojowe oraz sprzQt tj. weie
pozarnicze, latarki, straiackie z uchwytem, bosa, smok ssawny oftiz halogen

akumulatorowy na lEczn4 kwotQ 25,342,29 zl.

lednostkom wleczonym do Krajowego Systemu Ratowniczo-GaSniczego,

tj. OSP lasionka iOSP Laski przyznane zostalo dofinansowanie z bud2etu

paistwa w wysokogci 10.780,00 zl, w tym OSP Jasionka - 5.9OO,OO zl i OSP

Laski - 4.880,00 zl. W ramach tych Srodk6w oraz 5rodk6w bud2etu gminy

zakupiony zostal sprzet i wyposa2enie pozarnicze do prowadzenia dzialad

ratowniczo-gainiczych.

Dodatkowo w ramach donnansowania z llSWiA jednostka OSP Koczergi zakupila

weze stra2ackie oraz radiotelefon na kwote 3.050,00, natomiast jednostka OSP

Parczew zorganizowala ob6z dla Mtodziezowych Druzyn Po2arniczych oraz

zakupila weZe na kwote 9.927,00 zt.

W 2018 r. straZacy z jednostek OSP czynnie uczestniczyli w zawodach sportowo

- po2arniczych, kt6re gwarantowaly nale2yte przygotowanie straZak6w na

wypadek zagroienia pozarowego lub innych dziala6 ratowniczych.

Celem realizacji doskonalenia zawodowego dnia 27 maja 2018 r, jednostki OSP

z terenu Gminy Parczew braly udzial w gminnych zawodach sportowo

poiarniczych, zajmujec kolejno czolowe miejsca: OSP Koczergi druryna kobieca

- I miejsce, OSP Parczew druzyna kobieca - II miejsce oraz dru2yny meskie:

OSP Koczergi - I miejsce, OSP TySmienica - II miejsce, OSP Parczew-

III miejsce.
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Ponadto w dniu 12 czerwca 2018 r. przeprowadzono powiatowe zawody

sportowo-po2arnicze Mlodzie2owych Dru2yn Po2arniczych wedtug regulaminu

CTIF, w kt6rych udzial wziela druzyna dziewczet, zajmujac II miejsce. W turnieju

wzie.ly tez udzial druzyny dzieciQce z klas I-1II ze Szkoly Podstawowej nr 3 oraz

Szkoly Podstawowej nr 1w Parcrewie.

XII. KULTURA

A. Mieisko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie jest samorzadowa

instytucj4 kultury, z siedzib4 przy ul. 11 listopada, dla kt6rej organem

zalo2ycielskim jest Gmina Parczevt. Przy bibliotece pracujq dwie fllie biblioteczne

zlokalizowane w m iejscowoSciach : Przewloka i Tylimienica. PodstawowE funkcjE

tej instytucji jest gromadzenie, przechowywanie i publiczne udostepnianie

zgromadzonych zbiorow bibliotecznych.

Ksiegozbi6r:

Zbiory biblioteczne na koniec 2018 roku, por6wnujac do roku poprzedniego,

nieco siQ zmniejszyly i obejmowaly 23989 wolumin6w w tym: w Przewloce -

2054 oftz w Ty6mienicy - 3697. Nowych ksie2ek w roku sprawozdawczym,

og6tem przybylo 719 i sa to przewa2nie nowo6ci wydawnicze. Natomiast

z biblioteki jako zniszczonych, zaczytanych inie nadajece sie do dalszego

korzystania ubylo 1567 pozycji. Zapewniono prenumerate 10 czasopism oraz

wydawnictw regionalnych dla czytelnik6w biblioteki.

Czytelnictwo:
W roku 2018 liczba czytelnik6w zarejestrowanych w bibliotece wynosila 873,

wypo2yczenia ogolem stanowily - 14162 pozyc)i, udostqpniane prezencje (ksi4Zki

i czasopisma) na miejscu stanowily og6lem - 9209 pozycji. W bibliotece dla

czytelnik6w udostepniono 18 stanowisk komputerowych z dostQpem do

internetu (w tym po 3 stanowiska w Przewloce i Ty6mienicy). Z tej formy

czytelnictwa w roku 2018 skorzystalo 3819 os6b.

Biblioteka prowadzi r6wnie2 dzialalno56 kulturalno-oswiatowE promujEcE

i upowszechniaj4cE czytelnictwo na terenie Gminy Parczew. W plac6wce
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bibliotecznej odbywaly siQ liczne spotkania czytelnicze, prelekcje oraz

prezentacje multimedialne dotyczEce czytelnictwa. Zorganizowano: 13 spotkad

z osobami niepelnosprawnymi, 17 z seniorami oraz 23 spotkania z dzieemi

ze szk6l podstawowych i przedszkoli.

W 2018 r, pracownicy biblioteki zorqanizowali;

096lnopolski Konkurs Literacki ,,Pod Poetyckim zawolaniem Rocha Seczawy"

Konkurs Plastyczny Os6b Niepelnosprawnych,,Literackie PejzaZe"

Ponadto w 2018 roku zorganizowano lekcje biblioteczne, wycieczki edukacyjne,

konkursy czytelnicze i plastyczne, wystawki bibliotecznet zajgcia plastyczne,

spotkania integracyjne.

Zrealizowano w caloici wszystkie zaplanowane zadania na 2018 rok.

B. Parczewski Dom Kultury

Parczewski Dom Kultury jest samorzadow4 instytucj4 kultury, kt6rej

organizatorem jest Gmina Parczew. Podstawowym zadaniem plac6wki jest

upowszechnianie kultury, edukacja kulturalna i wychowanie przez sztuke,

Ww zadania PDK realizuje poprzez organizowanie r62norodnych form

zespolowego i indywidualnego uczestnictwa w kulturze. Organizuje zajecia

o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i rozrywkowym, kt6re dajE mo2liwoEd

realizacji pasji artystycznych i poznawczych. Przygotowuje do aktywnego

uczestnictwa w kulturze oraz rozwija uzdolnienia artystyczne.

Wydarzenia artystyczne:
W 2018 roku PDK byl organizatorem 48 wydarzef kulturalnych i21
wsp6lorganizatorem, w tym:

Imprezy kulturalno-rekreacyjne / plenerowe/ - 5

przeglEdy , koncerty - 10

Warsztaty, wernisa2e, pokazy - L2

Wystawy - 11

Konkursy -10

Ponadto w PDK odbylo sie 10 spotka6, oraz brali6my udzial w 10-ciu

przegl4dach/ konkursach iprezentacjach organizowanych przez inne plac6wki.
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Stale formv pracv PDK:

W 2018 roku przy PDK dzialalo 22 kola zainteresowai w 34 grupach.

Zajecia odbywaty sie przez caly rok z 2-miesiecznq przerwE wakacyjn4.

Tygodniowo w zajeciach stalych uczestniczylo ok. 448 os6b: dzieci, mlodzie2y i

doroslych.

1. Balet - 3 grupy - 30 os6b

2. Taniec nowoczesny dla poczetkujacych - 2 grupy - 40 os6b

3. Tani€c nowoczesny zespolowy - 5 grup - 100 os6b

4. Taniec towarzyski - 1 grupa dorostych - 14 os6b

5. Taniec ludowy - 16 os6b.

6. zaiecia wokalne- emisja glosu - 20 os6b

7. Kolo plastyczne- 2 grupy - 20 os6b

8. Kolo rekodziela artystycznego - 10 os6b

9. Kolo modelanskie - 2 grupy- 20 os6b

lo.Nauka gry na gitarze - 10 os6b

11.Kolo teatralne- 2 grupy - 20 os6b

12.Kolo szachowe - 30 os6b

13.Zumba - 3 grupy - 30 os6b

14.Pilates - 2 grupy -16 os6b.

15.Klubu Seniora -Zlota,esier(" - 18 os6b

16.Kolo Regionalne - 25 os6b

17.Klub Hobbystczny - 12 os6b

l8.Kapela Podw6rkowa "TAAKA PAKA" - 7 os6b.

19.zesp6l poezji Spiewanej ,, Alegoria" - 5 os6b

2o.zesp6 rockowy -Progress'L 5 os6b

2!.zesp ludowy z TySmienicy - 8 os6b

zz.zesg Parczewiacy -10 os6b

We wskazanych wydarzeniach w 2018 r. wzielo udzial 32 O5O os6b, tj.: stale

formy pracy - 14800 os6b, wystawy -1500 os6b, konkursy - 400 os6b, imprezy

w sali PDK - 1400 os6b, imprezy zorganizowane poza plac6wka - 2300, imprezy,

kt6rych byligmy wsp6lorganizatorami - 1300 os6b, spotkania, szkolenia 350

os6b, imprezy plenerowe - 10 tys, os6b.

6i



XIII. SPORT

A. Mieiski OSrodek Sportu i Rekreacii w Parczewie

Do realizowania swoich cel6w w zakresie kultury fizycznej N4OSiR w Parczewie

dysponuje obiektem o lEcznej powierzchni 5 ha, w sklad kt6rego wchodzq:

budynek administracyjay z 2 szatniami, pawilon sportowy (sala do tenisa

stolowego i silownia), boisko gl6wne do pilki noznej, bie2nia, boisko boczne, mini

boisko, 2 boiska do pilki plazowej, 2 korty tenisowe, silownia na powietrzu,

boisko asfaltowe, kt6re zim4 slu2y jako lodowisko. Do wydarzei kulturowo-

sportowych sluzy scena widowiskowa z zapleczem socjalnym.

W 2018 roku dzieki projektom skladanym przez Gmine Parczew oraz N4iejski Klub

Sportowy ,,Victoria" Parczew powstaly dwa nowe obiekty tj. pumptruck

iskatepark.

Gl6wnym i pierwszoplanowym celem bylo organizowanie i wsp6lorganizowanie

imprez sportowo-rekreacyjnych oraz kulturalnych. IYOSiR wsp6lpracuje !r,r ramach

tych zadai z Gmin4 Parczew, MKS,,Victoria", szkolami, Parczewskim Domem

Kultury, szkolnym Zwi4zkiem Sportowym, paistwowe Stra2a Po2arn+

Ochotniczymi Stra2ami Po2arnymi, Policjq/ zakladami pracy, uczniowskimi

klubami sportowymi oraz 162nego rodzaju stowarzyszeniami dzialajEcymi na

terenie Gminy, Powiatu Parczewskiego oraz wojew6dztwa lubelskiego, MOSiR

udostepnia r6wnie2 bezplatnie sale do imprez taneczno-integracyjnych dla

.,KLUBU SENIORA" w Parczewie.

W ramach tej wsp6lpracy MOS|R udostQpniat obiekt oraz bral czynny udzial jako

organizator i wsp6lorganizator w imprezach na r62nym szczeblu i o r62nym

zasiqgu. W 2018 r. na obiekcie odbylo sie okolo 164 imprez. Udzial w nich wziQlo

ponad kilka tysiecy uczestnik6w, a o wiele wiecej bylo ich obserwatorami.

Od wiosny do jesieni na obiekcie odby.ty siq treningi i zajecia sportowe dla 5 grup

wiekowych Miejskiego Klubu Sportowego ,,Victoria", natomiast w soboty

iw niedzielq mecze mistrzowskie na r62nym poziomie.

W czasie wiosennym i letnim treningi przeprowadzaly r6wnie2 r62ne wiekowo

druiyny OSP oraz PSP z Parczewa.
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Z silo,,vni, bilarda oraz sprzetu w \/ypo2yczalni skorzystalo w 2018 r okolo 6000

os6b. W okresie zimowym z lodowiska mino s.labych warunk6w atmosferycznych

(wypoiyczalnia dzialala 4 dni) skorzystalo 271 os6b.

l"lOSiR popeez swoje wielokierunkowe dzialania na 162nych plaszczyznach staral

sie stworzyi w miare swoich mo2liwo6ci najlepsze warunki do rozwoju masowej

rekreacji i uslug w zakresie kultury fizycznej isportu amatorskiego popzez

nastQpujqce dzialania w 2018 r: wykonano projekt termomodernizacji budynku

biurowego, wyremontowano ipowiekszono silowniq na hali sportowej, wykonano

kompleksowe zabiegi na gl6wnym boisku pilkarskim, konserwowano na biezaco

boiska pilkarskie, bieznie, skocznie, rzutnie LA/ odnowiono i pomalowano

pomieszczenia pod scene widowiskowq, na bie2aco konserwowano i naprawiano

sprzEt i urzqdzenia bedece w zaeqdzaniu MOSiRu.

- Rekreacyiny ,,Jelon ek

Kompleks Sportowo-Rekreacyjny,,JELONEK" funkcjonuje przy Szkole

Podstawowej Nr 2 mieszczacej siQ przy ul. Polnej 34 w Parczewie, posiada wlasny

parking dla autokar6w oraz parkingi dla samochod6w osobo\,/ych.

Na terenie obiektu znajduje siq basen sportowy o dlugo6ci 25 m

i szerokodci 12,5 m, z sze6cioma torami wodnymi o gleboko6ci od 1,35 m do 1,8

m, w tym jeden tor wyplycony do nauki plywania o glQbokogci 0,9 m.

Powiezchnia basenu wynosi 312,5 m2, jego kubatura to 498 m3, Basen

rekreacyjny z atrakcjami wodnymi: przeciwpred, masaZ karku, bicz wodny,

gejzer - posiada powiezchnie 84 m2, o kubaturze 75,6 m3. Na obiekcie znajduje

sie zjezdialnia z rurq o dlugo6ci 42 m, jacuzzi, sauna sucha, sala fitness

isilownia. Powierzchnia uzytkowa budynku krytej plywalni wynosi 2026,2O m2,

natomiast jej kubatura to 12 830 m3. Obiekt przystosowany jest dla os6b

niepelnosprawnych, posiada podjazd dla w6zk6w inwalidzkich, ciq! szatniowy,

natryski i toalety, W wydzielonej czeSci sq zamontowane dwa przewijaki

utatwiajqce skorzystanie z obiektu osobom z malymi dzieimi. Obiekt posiada

Elektroniczny System Obslugi Klienta, jest monitorowany przez certyfikowane

laboratorium w szerokim zakresie i wymaganej czQstotliwoSci badai wody
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basenowej zgodnie obowi4zuj4cym rozporzadzeniem lvlinistra Zdrowia w sprawie

wymaqarl, jakim powinna odpowiadai woda na plywalniach.

W 2018 r. wykonany zostal remont kapitalny sauny, zostala powiQkszona

jej kubatura oraz poprawione bezpieczefistwo. Przy saunie wymieniona tarakota
pozwolila na likwidacjQ zastoin wody, W pomieszczeniu filtrowni zostala

wymieniona instalacja oraz zbiornik przelewowy jacuzzi. W miesiAcu paidzierniku

na sali fitness wymieniono uszkodzonE bie2nie na nowszy model.

W 2018 roku zostaly zorganizowane r62ne imprezy i promocje, m.in.

w czasie ferii zimowych, w Dniu Kobiet, w czasie Dni Otwartych Funduszy

Europejskich, z okazji Dnia Dziecka i Mikolajek. Na obiekcie odbyly sie Powiatowe

Igrzyska Dzieci, Igtzyska Mlodziezy Szkolnej, Licealiada, prowadzony byl

14inisterialny Program Nauki Plywania realizowany ptzez LKS LUBART6W

iUKS DYSTANS. W ramach stalych, cyklicznych zajei na naszym obiekcie

prowadzona byla nauka plywania, ponadto Aqua-Areobik i Jumping-Frog,

Dodatkowe zajecia prowadzil Uczniowski klub Plywacki ,,Barakuda" iMKS
,,VICTORIA" oraz odbywaly sie zajecia pozalekcyjne dla uczni6w szkol. FUNDACJA

STELLA prowadzila zajQcia w ramach projektu ,,USPRAWNIANIE W WODZIE".

W 2018 roku zanotowano 103 927 ewidencjonowanych wejse na ptywalniq,

w ramach zajei szkolnych bylo 64 2A2 wej66, z Karty Duzej Rodziny

obowiEzujqcej w Gminie Parczew, uprai/vniajEcej do 51o/o zni2ki skorzystano 1546

fazy.

Dbaloii o obiekt pod kEtem technicznym, sanitarno-epidemiologicznym

i higienicznym pozwolilo wszystkim bezpiecznie korzystai z Kompleksu

Sportowo-Rekreacyjnego w 2018 roku.
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Kompleks Sportowo-Rekreacyjny ,,JELONEK" w 2018 r. pracowal

w systemie ciEgtym, 7 dni w tygodniu. Od poniedzialku do piEtku obiekt byl

czynny od godz. 6.30 do 21.30, w soboty, niedziele idni Swieteczne od

9odz,7,3O do 21.30. Zatrudnienie na obiekcie: na stanowisku recepcji

zatrudnione byly trzy osoby, na stanowisku sprz4taczki-piea os6b, na stanowisku

konserwatora szkolno-basenowego - piei os6b, na stanowisku ratownika

zatrudnione byly trzy osoby, o6miu ratownik6w pracowalo na umowe zlecenia

w miare potzeb, na stanowisku Kierownika KSR byla zatrudniona Jedna osoba.
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XIV. PROMOCJA GMINY I DZIALALNOS' GOSPODARCZA

\. P|'zedsiervziccia i uv(larzenia l)r'{rnoc}'il(' (;rnint' Pilr'cze'-{:

t. Trop€m Wilczym. Bieg Pamieci 2olnierzy Wykletych. Ide4 projektu

biegowo-edukacyjnego jest oddanle holdu 2olnierzom Wykletym oraz

promocja wiedzy na temat polskiego podziemia zbrojnego. W wydarzeniu

wzielo udzial ponad 300 uczestnik6w.

2, Dziel6 Kobiet - to wydarzenie rodzinne, w ramach kt6rego organizowane se

wystaw, warsztaty, porady kosmetyczne oraz wystepy artystyczne

i poczestunek. Dla Paf przygotowano iyczenia i kwiaty. W wydarzeniu wzielo

udzial ok 300 uczestnik6w.

3. Orszak Trzech Kr6li - Mieszkaicy PaTczewa, rodzinnie, uczestniczyli

w przemarszu 6piewajac wsp6lnie koledy i pastoralki. Uczestnikom

przekazane zostaly korony i6piewniki oraz zapewniony gor4cy poczQstunek.

W wydarzeniu wzielo udzial ponad 800 os6b.

4, Dni Otwarte Funduszy Europejskich - Gmina Parczew bierze cyklicznie

udzial w og6lnopolskiej akcji Dni OFE. W roku 2018 event zostal

zorganizowany na terenie parczewskiej plywalni.

5. Miejskie Obchody Swieta Konsq ucji 3 Maja, Po uroczystej Mszy Swiqtej

w intencji Ojczyzny odbyl sie przemarsz ulicami miasta oraz zto2enie kwiat6w

pod Pomnikiem Niepodlegtosci oraz Pomnikiem Marszalka J6zefa Pilsudskiego.

Uczestnicy uroczysto6ci otrzymali kokardy narodo\,ye (rozdano 200 szt.

kokard).

6. Dzie6 Flagi 2 Maja. Burmistrz Parczewa rozdawal mieszkaicom flagi

narodowe, zachecajac wszystkich do wsp6lnego 6wiQtowania nie tylko

2 maja, ale takze Swieta Konstytucji 3 Nlaja i 1Oo-rocznicy Odzyskania przez

Polske Niepodleglo(ci. Rozdano 500 flag narodowych.

7. Rowerowy Rajd Niepodleglosci - Parczew 2018. Celem rajdu byto

uczczenie setnej rocznicy Odzyskania przez PolskQ Niepodlegloici, promocja

walor6w turystyczno-krajobrazowych, a takre dziedzictwa kulturowego

i historycznego ziemi parczewskiej. W wydarzeniu wzielo udzial ok.40 os6b.

8. Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Parczewie z okazji jubileuszu 100-lecia

Odzyskania przez PolskQ Niepodlegloaci- Podczas sesji mialy miejsce wyklady

naukowc6w z Instytutu Historii Ui"|SC, uroczyste przem6wienia Burmistrza
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i Przewodniczacego RM oraz zaproszonych goici. Po sesji posadzony zostal

,,DEb Niepodleglodci" z kapsulq czasu jako symboliczne podziekowanie

i oddanie holdu rodakom, kt6rzy ,,alczyli o przywr6cenie niepodleglo6ci

Polski. W kapsule zostalo umieszczone stanowisko Rady Miejskiej oraz listy

dzieci ImlodzieZy do swoich 16wiegnik6w w przyszloSci.

Deby Niepodleglo6ci zostaly r6wnie2 posadzone w solectwach i szko.lach

Gminy Parczew.

9. Wigilia Swieta Niepodlegtosci 10 listopada, podczas kt6rego odbyl sie

koncert ,,NiepodlegloSi niejedno ma imie - historia Polski piegnia pisana..."

oraz zaplonal Ogiei Niepodleglo6ci.

10. Obchody Swieta Niepodleglosci w Parczewie - 11 listopada odbyl siq

uroczysty poch6d mieszkaic6w Parczewa oraz przedstawicieli samorzqd6w

i ich jednostek organizacyjnych, instytucji publicznych i poczt6w

sztandarowych, ktorzy zlozyli kwiaty i wiedce przy Pomniku NiepodlegloSci.

W Bazylice lvlniejszej odprawiono uroczysta Msze Swiet4 w intencji Ojczyzny

oraz odbyt sie koncert pie6ni patriotycznych.

ll. Biznesowe spotkanae z przedsiebiorcami Tematem przewodnim

spotkania bylo partnerstwo publiczno-prywatne jako forma wspolpracy

pomiedzy sektorem publicznym i prywatnym na rzecz realizacjl zada6

publicznych. Zaproszono przedsiebiorc6w do utworzenia Parczewskiej Rady

Biznesu pzy Burmistrzu Parczewa.

12. Google Int€rnetowe Rewolucje. Wspolnie z LGD lagiellodska Przystai

zoTganizowano szkolenie dla przedsiQbiorcow z Parczewa i okolic, kt6re jest

czescie progrdmu wsparcia przygotowanego specjalnie z my6lq o flrmach

z sektora MSP

13. Miedzynarodowe Targi Turystyczne World Travel Show 2ola
w Nadarzynie, Podczas 3 dni wystawowych stoisko Gminy Parczew

reklamowalo oferte turystycznE i kulturowq/ a tak2e promowalo lokalne

przedsiqbiorczo6d. To najwieksze targi turystyczne w kraju, w 2018r byto

ponad 66 ty6 odwiedzajEcych i 724 wystawc6w. Wydarzenie bylo szeroko

reklamowane !r,/ telewizji krajowej, portalach internetor ych i social mediach.

B. Wydane publikacie i materialy promocyine

1, Mapa turystyczna Pojezierze LQczydsko-W.lodawskie - naklad 2 250 szt.
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2. Foldery informacyjne/ulotki o atrakcjach turystycznych Gminy Parczew -
naklad 5 000 szt.

3. Zbi6r przepis6w kulinarnych "Tradycyjnie Smacznie" (wydane pzez

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wierzb6wka iWA dziQki udzielonej po2yczce

z Gminy Parczew) - naklad 4 000 szt.

C. Podmioty gospodarcze

wedlug stanu na dziei 31 grudnia 2018 r. na terenie Gminy Parczew

zarejestrowanych bylo 876 podmiot6w gospodarczych (osoby fizyczne,

prowadzqce dzialalnosi gospodarcza), kt6re figuruje w Centralnej Ewidencji

i Informacji o DzialalnoSci Gospodarczej.

rabGl. struktura podmiot6w Eospodarczych wedlsg brani (kod PKo)

Rodzaj dzirlaltroici Udzial Yo

Przetw6rstwo prz emysloue 67 +8

Budownictwo 126

253Handcl hurtowy, detaliczny, naprawa pojazd6w

Transport

Zakwatero'*anie i ustugi gastronomiczne

Informacja i telekomunikacj a

DzialalnoSi filansowa i ubezpieczeniowa

Dzialalnoi6 naukou'a i techliczna

Uslugi w zakesie administro*ania i dzialalnosi wspomagaj4ca

Edukacja

Opieka zdrowotna i pomoc spoleczna

l-

a t4

+6

+3
+2

19

20

26

t7

8l

2t

23

t2
L2

a 10,588

105Pozostala dzialalnoii +12

100,00%Razcm li76
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Gl6wnym kierunkiem dzialalnosci gospodarczej w Gminie jest handel - 253

jednostki w 2018 r UwagQ zwraca duiy udzial podmiot6w \/ budo!/nictwie.

W formie tabelarycznej struktura podmiot6w gospodarczych przedstawia sie

nastepujEco:

l

Szt.

r29
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Rok

2017 83

2018 102 55 173

XV, REALIZACIA UCHWAL RADY MIEISKIEI

Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie

gminnym Burmistrz Parczewa jest organem wykonawczym Gminy, do kt6rego

zada6 nalery m.in, wykonywanie uchwal lvliejskiej w Parczewie. Realizuj4c

obo,a/iEzki nalo2one przepisami ustawy samorz4dowej Burmistrz Parczewa przy

pomocy UtzQdu Miejskiego realizowal uchwaly podjete przez Rade Miejskq

w Parczewie VII i VIII kadencji w 2018 roku !/ spos6b jaki zostal okreslony

w uchwalach.

W 2018 roku Rada lYiejska w Parczewie obradowala i podejmowala stosowne

uchwaly zgodnie z planem pracy rady przyjQtym uchwalq nr XL/3O5/2O17 z dnia

19 grudnia 2017 r.

Zgodnie z planem pracy Rada Miejska w Parczewie obradowala na 14 sesjach

zwyczajnych i 2 sesjach nadzwyczajnych.

W oparciu o aft. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostQpie do informacji publicznej,

wszystkie uchwaly opublikowane zostaly w Biuletynie Informacji Publicznej, za6

uchwaly stanowiqce akty prawa miejscoweqo w Dzienniku UrzQdowym

Wojew6dztwa Lubelskiego - 38 uchwal.

W 2018 r. Rada Miejska w Parczewie podjQla 97 uchwat, w tym:

Rada Miejska VU kadencji 2O74-2O|A - 79 uchwal

Rada Nliejska VIII kadencji 2Ola-2O23 - 18 uchwal.

Na podstawie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o samorzEdzie gminnym Burmistrz

Parczewa pzekazal w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organ6w nadzoru

llo66 wpisriw
dzialalnosci

gospodarczej

IloSd wykre6lei
dzialalnoSci

gospodsrczej

llosd aktywnych
podmiot6w
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podjgte uchwaly (w zakresie zgodno6ci z prawem - Wojewoda Lubelski,

w zakresie spraw flnansowych - Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie).

Uchwaly przekazane zostaly do organ6w nadzoru:

50 uchwal objetych by.to nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Lublinie

47 uchwal objetych bylo nadzorem Wojewody Lubelskiego.

Organy nadzoru tj, Wojewoda i Regionalna Izba Obrachunkowa nie

wszczely zadnego postepowania nadzorczego oraz nie stwierdzily nier,,aino6ci

uchwal podjQtych przez Rade t'liejsk4.

Nie stwierdzono r6wnie2 niewaznosci iadnej uchwaly Rady Nliejskiej

w Parczewie przez sEd administracyjny.

W 2018 r. nie wystdlily przeszkody, kt6re uniemo2liwilyby wykonanie

uchwal podjetych pr2ez Rade 14iejska.

Problematyka spraw podejmowanych w uchwalach Rady 14iejskiej w Parczewie;

> 29 uchwal z zakresu finans6w publicznvch;

> 15 uchwal z zakresu inwestvcii:

> 13 uchwat z zakresu planow i Drooram6w;

> 4 uchwalv z zakresu oosoodarowania mieniem komunalnvm;

> 36 uchwal z zakresu innYch soraw.

1)
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nie2realizowane
L%

w trakcie
realizacii

40%

59%

Stan realizacii uchwal podjqtych przez Rade Miejskq
w Parczewie Vll i Vlll kadencii 2018 r.

.w !.akc e realzacti azrea rzowane . niezrea izowane

Uchwala, kt6ra nie zostala zrealizowana w 2018 r. to uchwafa nr XLVll344/2OlA

z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyra2enie zgody na wsp6ldzialanie Gminy

Parczew z Powiatem i innymi Gminami Powiatu Parczewskiego przy realizacji

wsp6lnego zadania,,Organizacja dozynek Gmin Powiatu Parczewskiego",

Na Konwencie Starosty Parczewskiego, Burmistrza i W6jt6w Gmin Powiatu

Parczewskiego podjeto decyzje o odstapieniu od organizacji w 2018 r. dozynek

gmin powiatu parczewskiego.

xvt. WSP6LPRACA Z TNNYMI SPOTECZNOSCTAMI SAMORZ4DOWYMI

A. Wsp(ilpraca z zagranicE

W 2018 r. do Parczewa pzybyla 50 osobowa delegacja z partnerskiego miasta

Bressuire (Francja). Wizyta zorganizowana zostala w 20 rocznice podpisania

umowy o wzajemnym partnerstwie i wsp6lpracy.

B. Wsp6lpraca z organizacjami pozarziidowymi

Gmina Parczew na bie2qco wsp6lpracuje z organizacjami pozarz4dowymi oraz

jest czlonkiem organizacji :
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Organizacja Turystyczna 
"Szlak 

Jagielloiski",

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka .,W dolinie Tyimienicy

i Wieprza",

- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania,,Jagielloiska Przystai",

- Europejskie Centrum Integracji i Wsp6lpracy SamorzEdowej .,Dom Europy".

W ramach wsp6lpracy Gminy Parczew z lokalnymi organizacjami pozarz4dowymi

Gmina Parczew pomagala stowarzyszeniom przy pozyskaniu dofinansowania ze

Srodk6w krajowych i UE na realizacjQ projekt6w:

l. ,,gudowa pumptracka w Parczewie" W ramach projektu wybudowano

obiekt sportowo-rekreacyjny w Parczewie. Inwestycja powstala dzieki

udzielonej poiyczce z budzetu Gminy dla llKS Victoria. Projekt

wsp6lfinansowany z PROW na lata 2014-2020. Warto66 in,,yestycji 213.689,93

zl ( 100o/o dofinansowania ze 6rodk6w PROW).

2. .Budowa dw6ch plac6w rekreaLyino-edukacyiaych w Parczewie".

W ramach projektu powstaly 2 place zabaw z silowniami na powietrzu przy

ul. Sienkiewicza i ul. Prostej. Inwestycja powstala dzieki udzielonej po2yczce

z budzetu Gminy Parczew dla Stowarzyszenia Razem dla Parczewa. Projekt

wsp6lflnansowany z PROW na lata 2014-2020. Warto6i inwestycji L84.778,37

zl (1000/0 dofinansowania ze Srodk6w PROW).

3. Festyny wiejskie w 6 sotectwach Gminy Parczew (wierzb6wka, Jasionka,

Tygmienica, Koczergi, Przewloka, Laski) - festyny finansowane w ramach

Wojektu -Lokalne traatycje oat kuchni..." realizowanego dziQki udzielonej

po|yczce z Gminy Parczew dla Stowaeyszenia Rozwoju Wsi Wierzb6wka IWA.

Wartos6 przedsiqwziecia 50 000,002t (100o/o dofinansowania ze Srodk6w

PROW).

zasady wsp6lpracy z organizacjami pozarz4dowymi okreSla ustawa o dzialalno6ci

pozytku publicznego i wolontariacie, kt6ra naklada na samorzad coroczny

obowiEzek uchwalanla programu wsp6lpracy jednostek samorzedu terytorialnego

z organizacjami pozarzqdowymi.

Roczne programy wspolpracy okre6laja obszar i zasady wsp6lpracy oraz

podmioty odpowiedzialne za jego opracowanie i realizacje. Wspdpraca Gminy

PaTczet/y z organizacjami pozaeadowymi oraz innymi podmiotami w 2018 r.

miala charakter finansowy, jak i pozaflnansowy,

13
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Do wsp6lpracy o charakterze finansowym nalezalo zlecenie organizacjom

pozarz4dowym realizacji zada6 publicznych w formie wspierania zadai
publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Formy pozaflnansowe to dzialalno66 promujeca organizacje pozarzadowe

przez gminq Parczew, dzialalno6i informacyjna w postaci informowania

organizacji pozarzEdowych o 2r6dtach pozyskiwania pozabud2etowych 6rodk6w

finansowych oraz wsparcie organizacyjne przy prowadzonych przedsiQwzieciach,

nO, popzez udostepnianie gminnych obiekt6w czy te2 sprzetu.

W ramach realizacji Programu wspolpracy Gminy Parczew z organizacjami

pozarzEdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art, 3 ust. 3 ustawy

o dzialalno6ci po2ytku publicznego io wolontariacie przyjetym na 2018 r. przez

Rade [4iejskq w Parczewie uchwal4 Nr XXXVlIll294l2Ot7 z dnia 27 paidziernika

2017r. ogloszono otwarty konkurs ofert. W odpowiedzi siedem organizacji

pozarzadowych podpisato umowy na realizacje zadai ujetych w Programie.

Zadanie 1r Wspierania i upowszechniania kultury fizycznejt

- organizowanie szkolenia w zakresie dyscyplin sportowych - wysoko6(

6rodk6w publicznych przewidzianych na realizacjQ zadania - 81.OOO,OO zt. -
wykonano 81.000,00 zl.

- organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych na terenie gminy Parczew -

wysoko66 5rodk6w publicznych - 10.000,00 zl. - wykonano 9.998,48 zl.

Zadanie 2: Wspierania rodziny i systemu piecry zastepczej:
wspieranie dzialalnosci plac6wek opiekuiczo-wychowa\/czych wsparcia

dziennego - wysokogi Erodk6w publicznych - 30.000,00 zl. - wykonano

28.458,34 zl.

Zadanie 3: Dzialalnos6 na rzecz os6b w wieku emerytalnyml

- promowanie i wspieranie aktywnych form spQdzania czasu wolnego przez

osoby starsze - 5.OOO,OO zl. - wykonano 5.000,00 zl.

'74

Ogolem na wsparcie zadai publicznych realizowanych przez organtzacje

pozarzEdowe w budzecie Gminy Parczew na 2018 r. przeznaczono kwotQ

w wysokosci 126 000,00 zl. Wykorzystano 724.456,A2 zt.
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XVII. PODSUMOWANIE

Strategia rozwoju samorzEdu zaklada wizje: ,,Gmina Parczew to miasto

i miejscowo'ci wiejskie, kt6re tworze wsp6lnote poprzez realizacjQ wyznaczonych

cel6w: rozwoju, edukacji, innowacyjnego zarzAdzania zasobami przyrodniczymi

oraz budowanie atrakcyjnego produktu turystycznego opaftego na ir6dlach

historycznych ito2samoeci regionalnej. Dzialania te Gmina Parczew realizuje

w partnerstwie z innymi JST, uczelniami, plac6wkami oEwiatowymi,

organizacjami oraz pzedsiebiorcami, kt'rzy realizujq zaloienia innowacyjnej

gospodarki iwykorzystujE narzedzia komercjalizacji wiedzy. W ten spos6b

osiEgnie sie rozpoznawalnoii ponadlokaln4 i optymalne warunki wzrostu

gospodarczego w tym biogospodarki oraz aktywnoici potencjalu spotecznego.".

wizjijest stala dbalogt o atrakcyjno6a osadniczq gminy.

Rozw6j Gminy Parczew opiera na m4drym wyborze priorytet6r/ i skutecznej

stymulacji Srodowisk lokalnych. Atrakcyjnost osadnicza to przede wszystkim

dobrze roz\,viniQta infrastruktura drogowa, techniczna i wodno - kanalizacyjna.

Dlatego inwestycje to jeden z gl6wnych priorytet6w Gminy Parczew.

Na inwestycje w gminie przeznaczono znaczne naklady finansowe, kt6re w 2018

roku wyniosly ai L4,66 o/o budzetu. Wydatki inwestycyjne w latach 2016-2018

przedstawia poni2szy wykres:

2016 R. 2017 R. 2018 R.
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Ponadto Gmina Parczew !r 2018 r. udzielita pomocy finansowej otaz rueczowej

innym jednostkom samor2edu terytorialnego !y kwocie 793.835,44 zl, w tymi
Powiatowi Parczewskiemu - 755.a2A,44 zl

- Wojew6dztwu Lubelskiemu - 38.007,00 zl.

Istotne se r6wnie2 uslugi spoleczne i system o6wiaty. Na terenie Gminy wspiera

sie rozw6j kultury i sportu. Rozw6j spoleczny i gospodarczy nie jest jednak

moiliwy bez inwestycji - szczeg6lnie tych z sektora prywatnego. Dlatego Gmina

Parczew wspiera lokalny biznes poprzez zachety podatkowe isystem wsparcia dla

przedsiebiorstw, kt6re tworzq nowe miejsca pracy. W Gminie Parczew obowiqzujq

miedzy innymi zwolnienia od podatku od nieruchomoici stanowiece regionalne

pomoc inwestycyjnq, kt6re przyslugujtr na okres od roku do trzech lat i

powiEzane sE z wysoko6ci4 naklad6w poniesionych na nowE inwestycje.

ChlubE Gminy Parczew sE budiety soleckie, na kt6re przeznacza siQ z roku na

rok coraz wiEksze fundusze/ aby mieszkadcy sami mogli decydowai o tym, co

jest dla nich najwazniejsze i jakie inwestycje powinny zostat zrealizowane

w pierwszej kolejnogci. Wysokosi wydatk6w na bud2et so+ecki w latach

2016 - 2018 przedstawia ponizszy wykres:

16

Gmina Parczew moze poszczycii sie r6wniez jednym z najni2szych w regionie

podatkiem od budynk6w zwiazanych z prowadzeniem dzialalno(ci gospodarczej

oraz od budynk6w mieszkalnych lub ich cze6ci przeznaczonych na prowadzenie

dzialalno6ci gospodarczej, kt6re wynosi tylko 18 zt za m2. Na przestrzeni lat

2O74-2OLA podatek ten r,rzr6st tylko o 1,03 zl. Podobnie sytuacja wygleda

w przypadku podatku od grunt6w zwiazanych z dzialalno6ciE gospodarczE - na

przestrzeni lat wysokoga podatku wzrosla o 5 gr, obecnie wynosi 0,70 zl za m2.



Rapoft o stMie Gnin! Porczew ta 2018 t-

Budiet solecki w latach 2016-2018 w Gminie Parczew

2016 r 2017 t 2018 r

Raport niniejszy jest dobrym momentem na podsumowanie najwiekszych

sukces6w Gminy Parczew, kt6re realizuje wizjQ, jake wypracowano w Strategii

Rozwoju Gminy Parczew. Podsumowujec 2018 rok mozna stwierdzii, 2e byl to

dla Gminy Parczew okres owocnej pracy nad realizacje biezecych zadai oraz

wzmo2onych przygotowa6 do realizacji inwestycji zaplanowanych na najblizsze

lata. Odpowiednio realizowana polityka i konsekwentne da2enie do zmian

umozliwily przeprowadzenie w ciEgu ubiegtego roku wielu kluczowych zadai

inwestycyjnych, poprawiajEcych standard ijako6i 2ycia w Gminie.

Z powodzeniem w 2018 roku zostaly wykonane wszystkie zaplanowane

inwestycje.

Gmina Parczew przeprowadzila w 2018 roku termomodernizacje budynk6w

uzyteczno6ci publicznej. Inwestycja byla realizowana w ramach projektu pn.

,,TermomodernizacJa budynk6w u2yteczno6ci publicznej w gminie Parczew"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Lubelskiego na

lata 2014-2020. Dzialanie 5.2 Efektywno6i energetyczna sektora publicznego.

W ramach projektu przeprowadzone zostaly, m.in. takie prace, jak: docieplenie

stropodachu, ician zewnQte nych i fundament6w, wymiana instalacji

elektrycznej, o6wietlenia wewnetrznego oraz wymiana instalacji cieplej wody

u2ytkowej. W cze6ci budynk6w wymieniona zostanie stolarka okienna idrzwiowa

oraz nastalila modernizacja kotlowni. W czQSci budynk6w zainstalowane zostaly

panele solarne, Wytworzona energia z OZE wykorzystana jest na potrzeby

aag,a2
214949
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wlasne jednostek. Zadat\ia Gminy Parczew w ramach projektu dotyczyty

budynk6w:

Zadanie nr I ,,Termomodernizacja Zespolu Plac6wek Szkolnych w przewtoce"

Zadanie nr 2 ,.Termomodernizacja budynku administracyjnego MOSIR

w Parczewie"

- Zadanie nr 3 .,Termomodernizacja Szkoly Podstawowej Nr 3 w Parczewie"

WartoSd projektu wyniosla 3 073 921, 58 zl. Kwota dofinansowania wyniosla

2 069 469,35 zl,

I
Kolejnym istotnym projektem realizowanym na terenie Gminy w 2018 r. i 2OL7 r,

byl projekt ,.Czysta energia w Dolinie Piwonii" wsp6lfinansowany ze Srodk6w

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Warto6i

calego zadania wyniosla 4 964 170,00 zl, a dofinansowanie ze 6rodk6w EFRR 3

627 952,03 zl.

Dostawa i monta2 instalacji solarnych obejmowala w szczeg6lno6ci:

1. dostawq i monta2 w oparciu o posiadanq dokumentacje technicznq 455

zestaw6w kolektor6w plaskich do przygotowywania c. w. u. wraz

z konstrukcjE dostosowanE do miejsca monta2u, w tym:

78
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TermomodernizacJa Szkoty Podstawowej nr 3 w Parczewae
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Zestaw Pompowo Sterowniczy Panele solarne
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. 230 instalacji 2-kolektorowych z zasobnikiem c.w.u. o pojemnosci 200

dm3.

. 190 instalacji 3-kolektorowych z zasobnikiem c.w.u. o pojemnoSci 300

d m3.

. 35 instalacji 4-kolektorowych z zasobnikiem c.w.u, o pojemno6ci 400 dm3.

Laczna moc zaloionych zainstalowanej energii cieplnej slonecznej -1,90 MW.

Inne wa2ne zadanie inwestycyjne zrealizowane przez Gmine Parczew to zadanie

pn. .,Poprawa dostepnosci spoleczno-kulturalnej igospodarczej poprzez

pzebudowe ul. Piwonii w Parczewie" zlo2one w ramach Rzqdowego Programu na

rzecz rozwoju oraz konkurencyjnolici region6w popEez wsparcle lokalnej

infrastruktury drogowej.

Warto6i koszt6w kwalifikowanych poniesionych w roku 2018 - 1 017 800 zl.

Dotacja: 606 247,OO zl

Przebudowa ukladu ulic wplynela na podniesienie parametr6w technicznych

nawierzchni, dostosowanie parametr6w u2ytkowych drogi do prognozowanej

wielko6ci ruchu pojazd6w i zminimalizowaniu zagro2ef\ bezpieczedstwa ruchu

drogowego, zwiekszeniu szybkogci ikomfortu przemieszczania siQ ludzi, znacznie

poprawil siQ komfoft dojazdu do obiekt6w, dla os6b niepelnosprawnych,
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uporzqdkowana zostala sieci dr6g, segregacja ruchu lokalnego, integracja ukladu

ulic miejskich z drogami powiatowymi iwojewodzkimi.

Ponadto w 2018 r. Gmina Parczew zrealizowala inwestycjQ w ramach operacji

,,Budowa skateparku w Parczewie". Celem operacji bylo rozwijanie infrastruktury

turystycznej i rekreacyjnej na obszaTze objetym LSR poprzez budowQ skateparku

w Parczewie ' 
/ 2018 r, oraz jego udostQpnienie.

Wartogi operacji; 446 l84,Ol zl. Wartosd dofinansowania inwestycji; 300 000,00

zl. Operacja wsp6lfinansowana byla ze Srodk6w Europejskiego Funduszu

Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

,,Rybactwo i Morze".

Obiekt znajduje sie na terenie Miejskiego Oirodka Sportu i Rekreacji, przy Al.

Jana Pawla II 1 w Parczewie. Dzieki specjalnym urzadzeniom zarowno

zaawansowani, jak r6wnie2 ipoczetkujacy mito6nicy 4lub 8 kotek bedE mogli

podszkoli6 swoje umiejQtno6ci. W sklad toru wchodzq:

- Bank z Murkiem, Grindbox'y;

- Bank, Hubba, Porecz, Piramida;

- Murek lukowy, Barcelona bank z PorEczfu Manualpad'y;

- Quoter, G6rka.

Skatepark w Parczewie

Wszystkie dzialania dokonane na terenae Gminy Parczew \,y 2018 roku byly

efektem wsluchiwania sie w potrzeby lokalnej spolecznoSci, a dobrym
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przykladem mo2e by( kwestia dowozu dzieci do szkd i ich do2ywiania, budowa

dr6g, modernizacja oswietlenia ulicznego czy zamontowanie instalacji solarnych

na budynkach mieszkalnych polozonych na terenie Gminy Parczew.

Ka2da z inwestycji, chocia2by ta najmniejsza, pzyczynia siQ do poprawy zycia

lokalnej spolecznogci i jest waina, gdyZ male rzeczy prowadzq do

zr6wnowa20nego rozwoju calej Gminy.

Serdecznie dziekuje wszystkim N4ieszkadcom, organizacjom,

stowarzyszeniom dzialaj4cym na terenie i na rzecz Gminy Parczew. To dzieki

Waszej pracy, dzieki Waszemu zaangazowaniu zar6wno nasze miasto, jak i wsie

stajq sie z dnia na dziei coraz ladniejsze i przyjemniejsze do codziennego

zamieszkania i 2ycia.

Dziekujg wszystkim Radnym Gminy Parczew, Soltysom iczlonkom Rad

Soleckich, pracownikom samorzEdowym UrzQdu lvliejskiego w Parczewie oraz

jednostek podleglych Gminie. DziQkuje za pracE spoleczn4 i zaangazowanie

stra2akom, pracownikom kultury, Stowarzyszeniom oraz wszystkim osobom

aktywnie uczestniczqcym w 2yciu spoleczno -kulturalnym igospodarczym Gminy

Parczew.
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