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I. Wstęp 

Szanowni Państwo! 

Przedkładam Państwu pod obrady pierwszy w historii naszego miasta Raport o stanie gminy 

za 2018 rok. Dokument ten został opracowany na podstawie art. 28 aa ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W myśl tego przepisu Burmistrz, co roku do 31 maja 

przedstawia Radzie Miasta raport, który podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku 

poprzednim.  Przedkładany dziś  dokument  obejmuje sprawozdanie z  prac władz samorządowych 

VII oraz VIII kadencji, która rozpoczęła się w listopadzie 2018 r.  Przedstawiona w nim 

charakterystyka poszczególnych obszarów działalności samorządu oddaje cele i zakres 

podejmowanych w tym okresie działań oraz wskazuje kierunki, w jakich miasto może się dalej 

rozwijać. Na kartach niniejszego dokumentu znajdziecie Państwo dane statystyczne, obrazujące 

demografię, stan mienia komunalnego i realizowane w tym okresie inwestycje, koszty 

funkcjonowania szkół i przedszkoli czy pracę spółek i jednostek miejskich. Cykliczność raportu, 

który będzie nam towarzyszył  co roku, pozwoli w kolejnych latach na wychwycenie trendów  

w realizowanej polityce i zobrazowanie postępów w rozwoju miasta, nad którym wspólnie  

z Państwem pracujemy. Wiele zadań ujętych w raporcie będzie miało swoją kontynuację  

w bieżącym roku, a także w  latach następnych. Ich progres, przedstawiany przy pomocy narzędzi 

zastosowanych przy tworzeniu raportu, pozwoli nam zilustrować stan realizacji poszczególnych 

zadań, składających się na działalność naszego miasta oraz określić ich dynamikę. Przed nami 

wiele wyzwań, wyznaczenie nowych  kierunków i podjęcie  dotychczas nierealizowanych działań, 

będących odpowiedzią na potrzeby zmieniającego się środowiska społeczno-gospodarczego 

naszego miasta. 

Przedkładając Państwu  ten dokument wyrażam  nadzieję, że będzie on stanowił dobrą bazę 

wyjściową dla rozpoczęcia dyskusji o rozwoju Lubartowa i przyszłości naszego miasta. Zbliżająca 

się nowa perspektywa budżetu unijnego, w której programowanie aktywnie się włączamy, otwiera 

przed nami możliwości dalszego korzystania ze środków zewnętrznych, ułatwiających  realizację  

potrzebnych  naszemu miastu zadań. Aby efektywnie wykorzystać te możliwości, w najbliższym 

czasie zaproszę Państwa do dyskusji o kluczowych obszarach  istotnych dla przyszłości 

Lubartowa, której efektem będzie stworzenie strategii rozwoju na kolejne lata.  

Życzę owocnej lektury! 

 Burmistrz Miasta Lubartów 
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II. Informacje ogólne 

 Ogólna charakterystyka Gminy Miasto Lubartów 1.

 

Lubartów jest miastem położonym w południowo-

wschodniej części Polski w województwie lubelskim,  

w granicach administracyjnych powiatu lubartowskiego, nad 

rzeką Wieprz, 24 km na północ od Lublina. Przez jego teren 

przebiegają dwa ważne szlaki komunikacyjne: drogowy - łączący 

Suwałki z Rzeszowem (przyszła trasa s19) i kolejowy Lublin  

-Łuków. Odległość do najbliższego lotniska wynosi 37,3 km 

(Port Lotniczy Lublin).  

Miasto jest siedzibą Powiatu Lubartowskiego oraz innych 

urzędów i instytucji ważnych dla życia mieszkańców. 

Od 2011 roku na terenie Lubartowa funkcjonuje Specjalna 

Strefa Ekonomiczna Euro – Park Mielec, Podstrefa Lubartów.  

Stabilny rozwój gospodarczy miasta, dostępność dobrze przygotowanych terenów inwestycyjnych 

oraz atrakcyjny rynek pracy i bliskość Lublina przyciągają kolejnych przedsiębiorców 

zainteresowanych rozwijaniem swojego biznesu w Lubartowie. Atutami miasta są między innymi:  

 - bliskość Lublina, 

 - dostęp do jednolitego rynku europejskiego, 

 - bliskość wschodniej granicy państwa: przejście· 

          w Dorohusku - granica z Ukrainą (110 km) oraz  

          w Terespolu – granica z Białorusią (134 km), 

 - chłonny rynek pracy. 

W połączeniu z aktywnością samorządu w pozyskiwaniu 

inwestorów pozwolą one w najbliższych latach pozyskać 

kolejne firmy tworzące nowe miejsca pracy. Biorąc pod 

uwagę dynamiczny rozwój już funkcjonujących  

w Lubartowie przedsiębiorstw miasto wyrasta na lokalnego 

lidera rozwoju gospodarczego zdecydowanie wyróżniając 

się na mapie powiatu i województwa. 

 

 

  

Mapa nr 1 Lubartów 

Mapa nr 2 Strefy inwestycyjnej 
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Na terenach inwestycyjnych przygotowanych przez miasto przy ul. Strefowej powstały: 

- Centrum Dystrybucyjne Jeronimo Martins ,  

- Motyl S.C. Zakład Produkcji Narzędzi Ściernych, 

- Drukarnia Pegwan, 

- Sewiler Spółka z o.o. – Fabryka okien, 

- Zalfon Daniel Zalewski, 

- Termoprofi (PPH Oksan) Andrzej Tabała, 

- Wolco Sp. z o.o., 

- GJK Property Sp. z o.o., 

 - PSB Mrówka Lubartów. 

 

 

Kolejnym czynnikiem rozwojowym miasta jest turystyka. W otoczeniu Lubartowa znajduje się 

Kozłowiecki Park Krajobrazowy oraz prawdziwa perła Lubelszczyzny - Muzeum Zamoyskich  

w Kozłówce, które odwiedza ponad 150 000 osób rocznie. Dodatkowo w sąsiedztwie znajdują się 

liczne miejsca przeznaczone do wypoczynku i rekreacji, między innymi: rezerwat przyrody Kozie 

Góry, lasy kozłowieckie z licznymi trasami rowerowymi, domek myśliwski "Stary Tartak".  

W niedalekiej odległości jest Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie (m.in. jeziora: Krasne, Piaseczno, 

Rogóźno) i Jezioro Firlej z bazą noclegowo-wypoczynkową. Lubartów jest także gospodarzem 

największej w Polsce i Europie imprezy rowerowej realizowanej w otwartej formule, jaką jest Święto 

Roweru (www.swietoroweru.pl) .  

Zdjęcie nr 1 Obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro- Park Mielec, Podstrefa Lubartów oraz  terenów 

sąsiadujących przy ul. Strefowej w Lubartowie (marzec 2019 r.) 

 

http://www.swietoroweru.pl/
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 Demografia 2.

 W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkańców zmniejszyła się o 171 osób, 

przez co na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 21 626 osób, w tym 11 469 kobiet i 10 157 mężczyzn. 

 

 

Tabela nr 1 W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

 Stan na 01.01.2018 r. Stan na 31.12.2018 r. 

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni 

wiek przedprodukcyjny 1895 1953 1960 2035 

wiek produkcyjny 6326 6781 6271 6673 

wiek poprodukcyjny 3324 1512 3238 1449 

 

 

W 2018 roku odnotowano 184 urodzeń, w tym 97 dziewczynek i 87 chłopców, natomiast 

zmarły 204 osoby, w tym 107 kobiet i 97 mężczyzn.  
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 Lubelski Obszar Funkcjonalny  3.

Gmina Miasto Lubartów wraz z 14 sąsiadującymi gminami oraz miastem Lublin tworzy 

Lubelski Obszar Funkcjonalny. Współpraca realizowana jest na podstawie zawartego porozumienia. 

Porozumienie Gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego zostało podpisane w dniu 30 marca 2015 r.  

i dotyczy współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie 

finansowej 2014-2020. Zgodnie z postanowieniami porozumienia: Lublin został Liderem LOF, 

reprezentującym wszystkie 16 gmin wchodzących w skład Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz 

przyjął funkcję Instytucji Pośredniczącej.  

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to instrument przyczyniający się do realizacji strategii 

rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych, poprzez realizację zintegrowanych projektów 

współfinansowanych z funduszy UE w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Przy 

pomocy tego instrumentu, partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego i obszarów powiązanych  

z nimi funkcjonalnie mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, łączące działania finansowane  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Ideą 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jest współpraca samorządów na rzecz maksymalnego 

wykorzystania wspólnych atutów i rozwiązywania problemów, które dotyczą obszaru funkcjonalnego 

miasta. 

Funkcję programowo – opiniodawczą w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym pełni Rada ZIT 

LOF, która  składa się z szesnastu przedstawicieli organów 

wykonawczych gmin LOF (po jednym z każdej gminy)  lub 

osób ich reprezentujących.  

Do zadań Rady należy w szczególności: 

1. Opiniowanie projektu Strategii ZIT LOF,  

2. Opiniowanie zmian Strategii ZIT LOF, 

3. Opiniowanie zmian kierunków realizacji ZIT LOF, 

4. Składanie propozycji w zakresie kierunków rozwoju LOF. 

Cele rozwojowe Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego zostały 

zdefiniowane w Strategii ZIT. Należą do nich: 

1. Podniesienie poziomu i dostępności edukacji, rynku pracy, 

włączenia społecznego oraz innowacyjności w LOF. 

2. Poprawa mobilności transportowej, niskoemisyjności oraz 

zachowanie i promowanie dziedzictwa naturalnego  

w LOF. 

3. Przyspieszenie zrównoważonego rozwoju poprzez rewitalizację przestrzenną i społeczną  

z uwzględnieniem Technologii Informacji Komunikacyjnej w LOF. 

W 2018 r. realizowana była współpraca w ramach LOF oraz wdrażany instrument ZIT. 

Projekty realizowane w ramach ZIT na terenie Lubartowa zostały opisane w części raportu dotyczącej 

inwestycji.  

Mapa nr 3 Lubelskiego Obszaru   

                     Funkcjonalnego 
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III. Realizacja polityk, programów i strategii 

W Gminie Miasto Lubartów w 2018 roku obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

1. Lokalny Program Rewitalizacji Lubartowa na lata 2017-2023 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023 został przyjęty uchwałą  

Nr XXV/161/2017 Rady Miasta Lubartów z dnia 18 maja 2017 r., zmienioną uchwałami  

Nr: XXIX/187/2017 z dnia 12 października 2017 r., XXXIV/216/2018 z dnia 17 maja 2018 r.  

 Dokument przedstawia aktualną sytuację w gminie w sferach: społecznej, gospodarczej, 

przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej. Scharakteryzowane zostały  

w nim również czynniki i zjawiska kryzysowe, a także skala i charakter potrzeb rewitalizacyjnych. 

Celem programu jest wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu oraz stworzenie 

warunków do ich zrównoważonego rozwoju. Stanowi on narzędzie planowania, koordynowania  

i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. 

Uchwalony program został wpisany do Wykazu gminnych programów rewitalizacji województwa 

lubelskiego. Wpis jest równoznaczny ze stwierdzeniem, że program spełnia wymogi Wytycznych 

Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, a tym 

samym odpowiada zapisom Umowy Partnerstwa, umożliwiając korzystanie z funduszy unijnych  

na realizację projektów w nim 

zawartych. 

Do rewitalizacji wyznaczono 

obszar, na którym ma miejsce 

największe nagromadzenie i kumulacja 

zjawisk kryzysowych. Wyodrębniony 

obszar charakteryzuje się 

zdegradowaniem funkcji społecznych, 

gospodarczych  

i infrastruktury technicznej, przestrzeni 

publicznej oraz zmniejszonym 

potencjałem aktywności społeczności 

lokalnej.  

Obszar rewitalizacji w 2018 r. 

zamieszkiwało 6332 osób, co stanowiło 

29,75% wszystkich mieszkańców 

Lubartowa. Powierzchnia obszaru 

natomiast zajmowała 1,13 km
2
, co stanowiło 8,12% powierzchni całego miasta. 

Mapa nr 4 Obszar rewitalizacji 
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Nadrzędnym krokiem służącym wyprowadzeniu obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego 

jest określenie jego wizji w perspektywie czasu. Wizja obszaru rewitalizacji po zakończeniu działań 

wynikających z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa brzmi następująco:  

„Dzięki zrealizowanym przedsięwzięciom, podobszary rewitalizacji stały się rejonami atrakcyjnymi, 

charakteryzującymi się wysoką jakością przestrzeni publicznej oraz zadowalającym stanem 

infrastruktury technicznej i mieszkaniowej. Ograniczony został odsetek osób wykluczonych 

społecznie, zagrożonych wykluczeniem oraz korzystających ze wsparcia pomocy społecznej. 

Społeczność lokalną obszaru rewitalizacji tworzą osoby aktywne i w pełni wykorzystujące swój 

potencjał, który w przyszłości przyczyni się do dalszego rozwoju terenu”. 

Tabela nr 2 W celu realizacji założonej wizji zakłada się następujące cele i kierunki działań do   

roku 2023 

Cele strategiczne Kierunki działań 

Ograniczenie zjawiska wykluczenia 

społecznego i wysoki poziom integracji 

społecznej oraz zawodowej mieszkańców 

Zmniejszanie poziomu uzależnienia od korzystania  

z pomocy społecznej, 

Ograniczanie poziomu ubóstwa wśród mieszkańców 

obszaru rewitalizacji, 

Zwiększanie poziomu bezpieczeństwa, 

Rozwijanie i dostosowywanie oferty spędzania czasu 

wolnego do potrzeb różnych grup mieszkańców, 

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i zdolności do 

podjęcia pracy wśród mieszkańców obszaru 

rewitalizacji, 

Tworzenie warunków do integracji społecznej 

mieszkańców, 

Wzrost aktywności gospodarczej na 

obszarze rewitalizacji 

Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości 

na obszarze rewitalizacji, 

Dostosowanie przestrzeni do rozwoju konkurencyjnych 

form prowadzenia działalności gospodarczej, 

Infrastruktura techniczna i przestrzeń 

publiczna spełniająca oczekiwania 

mieszkańców 

Zagospodarowywanie i poprawa estetyki oraz 

funkcjonalności przestrzeni publicznych (w tym 

międzyblokowych), 

Tworzenie oraz modernizacja istniejących miejsc 

spotkań i rekreacji dla mieszkańców, 

Budowa, remonty i modernizacja infrastruktury pieszej, 

drogowej oraz sieciowej, 

Adaptacja budynków i pomieszczeń na cele społeczne. 
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Poniżej zostaną przedstawione główne projekty rewitalizacyjne wpisane do programu oraz ich 

realizatorzy. Wszystkie przedsięwzięcia zlokalizowane są na obszarze rewitalizacji oraz oddziaływać 

będą na zamieszkujące na nim osoby. Choć część projektów wskazuje na działania infrastrukturalne, 

wszystkie z nich wpływać będą na rozwój i poprawę sytuacji w sferze społecznej, m.in. poprzez: 

poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego, stworzenie miejsc spotkań, stworzenie placówki 

opiekuńczej, poprawienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, umożliwienie dostępu do 

infrastruktury społecznej  

i kulturalnej czy też integrację i aktywizację. 

1. „NIE CHCĘ BYĆ BIERNY – ROZWIJAM SIĘ AKTYWNIE”. Program aktywizacji  

      i integracji długotrwale bezrobotnych lubartowian  

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie, 

 Projekt w trakcie oceny – w grudniu 2018 r. został złożony wniosek o dofinansowanie. 

2. Rewitalizacja terenów przy Osiedlu Cmentarna-Szaniawskiego  

 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie, 

 Partnerzy: MAJECZKA Jacek Bednarski, Gmina Miasto Lubartów, Powiatowy Urząd Pracy  

     w Lubartowie, 

 Działanie realizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja terenów Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Lubartowie – sposobem na aktywizację społeczną mieszkańców”, 

 W 2018 r. projekt był w trakcie realizacji. 

3. Zmiana sposobu użytkowania oraz rewitalizacja terenów przy ulicy Zielonej  

 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie, 

 Partnerzy: MAJECZKA Jacek Bednarski, Gmina Miasto Lubartów, Powiatowy Urząd Pracy  

w Lubartowie, 

 Działanie realizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja terenów Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Lubartowie – sposobem na aktywizację społeczną mieszkańców”. 

4. Rewitalizacja terenów przy Osiedlu Garbarskim  

 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie, 

 Partnerzy: MAJECZKA Jacek Bednarski, Gmina Miasto Lubartów, Powiatowy Urząd Pracy  

w Lubartowie, 

 Działanie realizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja terenów Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Lubartowie – sposobem na aktywizację społeczną mieszkańców”. 

5.Rewitalizacja terenów przy Osiedlu Chopina  

 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie, 

 Partnerzy: MAJECZKA Jacek Bednarski, Gmina Miasto Lubartów, Powiatowy Urząd Pracy  

w Lubartowie, 
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 Działanie realizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja terenów Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Lubartowie – sposobem na aktywizację społeczną mieszkańców”. 

6. Przebudowa zdegradowanych budynków przy ul. Kościuszki w celu nadania im nowej funkcji  

    gospodarczej  

 Gmina Miasto Lubartów/Przedsiębiorca, 

 W 2018 r. projekt nie był realizowany. 

7. Zagospodarowanie terenów przy ulicy Lipowej i wzdłuż torów kolejowych oraz odwodnienie   

    Osiedla 3 Maja 

 Gmina Miasto Lubartów, 

 W 2018 r. projekt nie był realizowany. 

8. Rewitalizacja terenów przy ulicy Słowackiego  

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Lubartowie, 

 Projekt zrealizowany. 

9. Rewitalizacja terenów przy ulicy Nowodworskiej  

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólny Dom” w Lubartowie, 

 Projekt zrealizowany. 

10. Odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich na terenie Samodzielnego Publicznego      

      Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie  

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie, 

 W 2018 r. projekt nie był realizowany. 

11. Poprawa estetyki i zagospodarowania przestrzeni wokół Sanktuarium Świętej Anny  

 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Anny w Lubartowie, 

 W 2018 r. projekt nie był realizowany. 

12. Utworzenie multimedialnej sieci światłowodowej  

 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie, 

 Partnerzy: MAJECZKA Jacek Bednarski, Gmina Miasto Lubartów, Powiatowy Urząd Pracy  

w Lubartowie, 

 Działanie realizowany w ramach projektu pn. „Rewitalizacja terenów Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Lubartowie – sposobem na aktywizację społeczną mieszkańców”. 

13. Szczęśliwy Dom  

 Fundacja „Stella” im. Agaty Orłowskiej, 

 W 2018 r. projekt nie był realizowany. 

14. Azymut na zatrudnienie  

 NS Konsulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

 W 2018 r. projekt nie był realizowany. 
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Dodatkowo do programu wpisano 7 projektów komplementarnych, które mają na celu dopełnienie 

przedsięwzięć wyszczególnionych na liście głównej oraz wpisują się w definicję projektów miękkich, 

tj. działań nieinwestycyjnych, obejmujących szkolenia, organizację wydarzeń i imprez kulturalnych, 

aktywizację członków społeczności lokalnych itp. 

 

2. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Lubartów 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Lubartów opracowany został w 2015 roku  

i przyjęty Uchwałą Nr X/53/2015 Rady Miasta Lubartów z dnia 18 września 2015 r., zmieniony 

uchwałą Nr XV/82/2016 z dnia 22 marca 2016 r. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny szczebla lokalnego, który 

koncentruje się na działaniach zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno- 

energetycznego Unii Europejskiej do 2020 roku, tj.: 

 redukcji emisji gazów cieplarnianych, 

 zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 

 redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie 

    efektywności energetycznej, a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których   

    odnotowano przekroczenia dopuszczalnych norm. 

Niniejszy Plan został opracowany w celu przedstawienia strategii rozwoju miasta Lubartów  

w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Kluczowymi elementami Planu są: cele strategiczne  

i szczegółowe oraz planowane działania (inwestycyjne i nieinwestycyjnie) realizujące wyznaczone 

cele. 

Cele główne Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Lubartów pokazano w dwóch 

horyzontach czasowych, tj. do roku 2022 i 2020 w brzmieniu:  

1. Miasto Lubartów do 2022 roku ograniczy poziom emisji dwutlenku węgla o około 22%  

w stosunku do roku 1999 (zakładana redukcja emisji CO2 wyniesie około 36 tys. Mg).  

2. Miasto Lubartów do 2020 roku:  

 ograniczy poziom redukcji dwutlenku węgla o około 21% w stosunku do roku 1999 (zakładana 

redukcja emisji CO2 wyniesie 34,8 tys. Mg), 

 poprawi efektywność energetyczną poprzez zmniejszenie zużycia energii finalnej  

w stosunku do roku bazowego o około 13% (zakładana redukcja zużycia energii finalnej 

wyniesie około 55 884 MWh), 

 zwiększy udział wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii finalnej do 

poziomu około 8,4% (30 984,9 MWh). 
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W dokumencie przedstawiona została diagnoza obszaru objętego opracowaniem, która 

obejmuje opis uwarunkowań społeczno-gospodarczych z rozbiciem na dziedziny istotne  

dla Programu Gospodarki Niskoemisyjnej, m.in. takie jak: demografia, struktura gospodarki, zasoby 

budowlane, sektor energetyczny, infrastruktura transportowa. 

Działania przewidziane do realizacji przez miasto koncentrują się na:  

 ograniczeniu strat ciepła w budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnych i działalności 

gospodarczej poprzez usprawnienie termomodernizacyjne, 

 wzroście liczby zmodernizowanych systemów grzewczych we wszystkich sektorach 

użytkowników energii – dążenie do ograniczenia „niskiej emisji” i poprawy efektywności 

energetycznej, 

 rozbudowie miejskiego systemu ciepłowniczego wraz z poprawą parametrów eksploatacyjnych,  

 poprawie mobilności transportowej, 

 wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, 

 wprowadzaniu energooszczędnych technologii, 

 kształtowaniu świadomości ekologicznej. 

Dzięki uchwaleniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Lubartów miasto  

i powiat mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie zadań inwestycyjnych, ujętych  

w planie, z funduszy zewnętrznych. 

W 2018 roku przez Gminę Miasto Lubartów realizowane były następujące zadania inwestycyjne: 

 Usprawnienie termomodernizacyjne budynków – projekt pn.: „Termomodernizacja obiektów 

użyteczności publicznej w Lubartowie”, 

 Wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w sektorze mieszkaniowym – projekt  

pn.: „Czysta energia dla Lubartowa”, 

 Modernizacja w kierunku nowoczesnego i inteligentnego oświetlenia ulic – projekt  

pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubartowie”, 

 Ograniczenie niskiej emisji – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych. Wsparcie 

mieszkańców w zakresie wymiany przestarzałych źródeł ciepła. 

 Projekt pn.: „Mobilny LOF” 

Uszczegółowienie ww. projektów znajduje się w części V raportu dotyczącej inwestycji. 
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3. Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Lubartów 

Zasady udzielania dotacji na realizację zadań obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania 

opartego na paliwie stałym na bardziej ekologiczny, zostały określone w Uchwale Nr XXIV/151/2017 

Rady Miasta Lubartów z dnia 29 marca 2017 r., w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej 

Emisji dla Miasta Lubartów. 

Program obejmuje dofinansowanie działań polegających na trwałej zmianie systemu 

ogrzewania opartego na paliwie stałym, w lokalach i budynkach znajdujących się w granicach 

administracyjnych Miasta Lubartów, na: 

 podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, 

 ogrzewanie elektryczne, 

 ogrzewanie gazowe, 

 pompy ciepła. 

W roku 2018 na cel określony w powyższej uchwale przeznaczono z budżetu miasta Lubartów 

kwotę 350 000 zł., z czego część środków została przeznaczona na podpisanie 6 umów z 

wnioskodawcami z listy rezerwowej z 2017 roku. 

W wyniku przeprowadzonych naborów w 2018 r. wpłynęło 94 wnioski, wszystkie zostały 

zweryfikowane pozytywnie, z czego: 

 podpisano 72 umowy, 

 14 wnioskodawców zrezygnowało z podpisania umowy, 

 8 wnioskodawców zostało wpisanych na listę rezerwową, ze względu na wyczerpanie środków 

finansowych. 

Łącznie w 2018 roku podpisano 78 umów dotacji na zmianę sposobu ogrzewania. 

Ostatecznie zrealizowano 73 zadania, z czego: 61 zadań dotyczyło przejścia na ogrzewanie gazowe  

a 12 zadań polegało na podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej. 

Udzielono dotacji na łączną kwotę 347 569,78 zł. 
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 Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 4.

gazowe dla Miasta Lubartów. Opracowanie na lata 2015-2030 

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe  

dla miasta Lubartów zostały opracowane w 2015 roku i przyjęte Uchwałą Nr X/52/2015 Rady Miasta 

Lubartów z dnia 18 września 2015 roku. 

Celem opracowania jest diagnoza obecnych potrzeb energetycznych i sposób  

ich zaspokajania na terenie miasta, określenie potrzeb energetycznych oraz źródeł  

ich pokrycia do 2030 r. z uwzględnieniem planowanego rozwoju miasta. 

Zakres „Założeń do planu…” wynika bezpośrednio z ustawy „Prawo energetyczne”  

i obejmuje:  

 ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe,  

 przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, 

 możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw oraz energii,  

z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz zagospodarowania 

ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych,  

 możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy  

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej,  

 zakres współpracy z innymi gminami. 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Lubartów 5.

Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego został uchwalony  

Uchwałą Nr XLIII/321/06 Rady Miasta Lubartów z dnia 9 października 2006 r. w sprawie: zmian 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lubartowa – część I, natomiast na 

części terenu miasta obowiązuje Uchwała Nr XXXI/220/97 Rady Miejskiej w Lubartowie z dnia  

27 lutego 1997 r. w sprawie: I części zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Lubartowa. 

W 2018 r. kontynuowana była procedura zmiany obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Lubartów oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego miasta Lubartów. 
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 Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  6.

i kanalizacyjnych 

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

opracowany przez PGK Sp. z o.o. w Lubartowie na lata 2016 – 2020 został przyjęty Uchwałą  

Rady Miasta Lubartów Nr XV/83/2016 z dnia 22 marca 2016 r. 

Zadania inwestycyjne w wieloletnim planie rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych obejmują, 

 budowę i rozbudowę sieci wodociągowej. 

 modernizację sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową, 

 budowę i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej, 

 wykup sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych wykonanych przez inwestorów 

zewnętrznych, 

 modernizację oczyszczalni ścieków i budowę kanalizacji sanitarnej w Lubartowie, 

 zakup urządzeń kanalizacyjnych 

W założeniach do planu przyjęto następujące źródła finansowania:   

 środki własne PGK Sp. z o.o. - 12 660 000 zł, 

 pożyczka z NFOŚiGW - 15 000 000 zł, 

 dofinansowanie UE - 34 300 000 zł. 

Planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: 

 2016 r.- 7 040 000 zł, 

 2017 r.   26 670 000 zł, 

 2018 r.   22 830 000 zł, 

 2019 r. - 2 070 000 zł, 

 2020 r. - 3 350 000 zł. 

Zakończona w 2018 roku modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków wpłynie na: 

 zmniejszenie kosztów zakupu energii elektrycznej poprzez uruchomienie zespołu prądotwórczego 

zasilanego biogazem o mocy około 0,19 MW, 

 zmianę systemu napowietrzania w reaktorach biologicznych, 

 zmniejszenie energochłonności procesów technologicznych (termomodernizacja obiektów 

budowlanych, budowa mniejszego reaktora biologicznego), 

 zwiększenie niezawodności funkcjonowania oczyszczalni (modernizacja kanalizacji sanitarnej na 

obiekcie, modernizacja urządzeń do odwadniania osadu), 

 zmniejszenia zużycia wody (budowa pompowni wody technologicznej), 
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 zmniejszenie uciążliwości działania oczyszczalni na otoczenie(redukcja hałasu, uruchomienia 

instalacji do likwidacji piany i kożucha w komorach napowietrzania  

i osadnikach wtórnych, hermetyzacja urządzeń). 

 Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasto 7.

Lubartów w latach 2018- 2022 

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Lubartów na lata  

2018 – 2022 został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XXXI/196/2017 Rady Miasta Lubartów z dnia  

21 grudnia 2017 r. Program ustala zasady tworzenia warunków zaspokajania potrzeb mieszkaniowych 

wspólnoty samorządowej, zapewnienia lokali socjalnych, a także zasady zaspokajania potrzeb 

mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach. 

Program ten zgodnie z ustawą zawiera: 

 Prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy  

w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne, 

 Analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków 

i lokali, z podziałem na kolejne lata, 

 Planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach, 

 Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu, 

 Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem 

gminy w kolejnych latach, 

 Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach. 

Planowana wysokość wydatków w 2018 roku z podziałem na:  

 zarzadzanie nieruchomościami mieszkaniowymi, eksploatacją i utrzymaniem w kwocie  

170 000 zł,  

 remonty budynków i lokali mieszkalnych w kwocie 120 000 zł, 

 inwestycje w kwocie 250 000 zł, 

 udział w kosztach zarzadzania i utrzymania części wspólnych nieruchomości Wspólnot 

Mieszkaniowych w kwocie 220 000 zł. 

Opis działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy został umieszczony w części analitycznej raportu w dziale  

2 gospodarka mieszkaniowa i komunalna. 
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 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubartów na 8.

lata 2016-2025 

Strategia przyjęta do realizacji Uchwałą Nr XII/63/15 Rady Miasta Lubartów z dnia  

19 listopada 2015 r. 

Misją Strategii jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego i równych szans rozwoju 

mieszkańcom Lubartowa poprzez ich aktywizację, zaś za cel generalny wskazano poprawę warunków 

i jakości życia mieszkańców miasta poprzez wzrost ich aktywności, integrację środowiska lokalnego 

oraz skuteczny system pomocy społecznej.  

Wskazane zadania realizowane są zgodnie z harmonogramem i osiągnięto wyznaczone wskaźniki 

realizacji poszczególnych działań. 

 

 Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 9.

Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2018-2022 

Program przyjęty Uchwałą Nr XXXII/201/2018 Rady Miasta Lubartów w dniu 27 lutego 2018 r.  

Głównym celem Programu jest doskonalenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

Program był realizowany, zgodnie z założeniami określonymi w poszczególnych zadaniach, przez 

jednostki podejmujące działania na rzecz rodzin zagrożonych problemem przemocy. Koordynowanie 

realizacji Programu powierzono Zespołowi Interdyscyplinarnemu ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie w Lubartowie. Część działań Programu stanowiły zadania statutowe jego realizatorów  

i nie wymagały dodatkowych nakładów finansowych. Obsługą Programu zajmował się Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie. 

  Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 10.

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 

 

W Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018, przyjętym Uchwałą Nr XXXIII/210/2018 Rady Miasta 

Lubartów z dnia 28 marca 2018 roku, głównym celem było ograniczanie liczby osób  uzależnionych 

oraz zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i innych środków psychotropowych .  

 Realizacja głównych założeń programu: 

 zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, 

współuzależnionych, a także dotkniętych przemocą w rodzinie – zadanie zostało wykonane, 

 wspieranie rozwoju systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinach alkoholowych we 

współpracy z instytucjami działającymi w tym obszarze – zadanie wykonano, 
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 wspieranie programów profilaktycznych w szczególności dla dzieci i młodzieży- zadanie 

wykonano, 

 wspomaganie działalności organizacji pozarządowych służącej rozwiązywaniu problemów  

alkoholowych i narkomanii- zadanie wykonano, 

 wspieranie działalności MKRPA – zadanie wykonano 

 wspomaganie działań mających na celu tworzenie na terenie gminy niezbędnych warunków 

zapewniających alternatywne spędzanie wolnego czasu – zadanie nie zostało wykonane. 

 Na realizację przedmiotowego programu zaplanowana została kwota 500 000 zł,  w tym 

426 000 zł na  zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i 74 000 zł na zadania związane 

z przeciwdziałaniem narkomanii. W 2018 roku wykorzystano łącznie  kwotę 327 932,56 zł, w tym na 

przeciwdziałanie  alkoholizmowi 281 922,70 zł i na przeciwdziałanie narkomanii 46 009,89 zł.  

Bardzo niepokojącym zjawiskiem jest wzrost sprzedaży napojów alkoholowych w naszym mieście.  

W 2018 roku wartość sprzedanego alkoholu na terenie naszego miasta wyniosła 24 623 855 zł. 

W związku z tym nie maleje liczba osób uzależnionych od alkoholu. Członkowie MKRPA 

przeprowadzili rozmowy profilaktyczne z 46 osobami  nadużywającymi napojów alkoholowych,  

z czego 38 skierowano do sądu o przymusowe leczenie. W punktach konsultacyjnych udzielono 225 

porad osobom z problemem alkoholowym, 164 porad członkom rodziny osoby z problemem 

alkoholowym, 96 porad osobom doznającym przemocy w rodzinie i 19 osobom stosującym przemoc. 

Bardzo dużą rolę w zakresie prowadzenia profilaktyki związanej z alkoholizmem i narkomanią 

odgrywają miejskie  placówki oświatowe a w zakresie rehabilitacji alkoholowej organizacje 

pozarządowe działające na terenie miasta. 

  Program współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami 11.

pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na rok 2018 

 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, współpraca Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi w roku 2018 

określona została w Uchwale Nr XXX/190/2017 Rady Miasta Lubartów z dnia 22 listopada 2017 roku 

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”. 

 Program został poddany konsultacjom przed przyjęciem. 

W trakcie trwania konsultacji społecznych zgłoszono dwa wnioski do projektu „Programu 

współpracy…”, które zostały po rozpatrzeniu przyjęte, jako merytorycznie uzasadnione i naniesione 

do projektu „Programu współpracy Gminy Miasta Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz 
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podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. 

 Program współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie określał cele, zasady, formy współpracy w wymiarze finansowym  

i niefinansowym oraz wskazywał dziedziny, w których planuje się realizację zadań publicznych  

w sferze pożytku publicznego na 2018 rok. 

Finansowe i pozafinansowe formy współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku zostały 

opisane w części analitycznej raportu w punkcie 13.  

  Program Wspierania Rodziny dla Gminy Miasto Lubartów  12.

na lata 2017-2019 

 Program przyjęty do realizacji od 2017 r., uchwałą Nr XXIII/145/2017 Rady Miasta Lubartów  

z dnia 22 lutego 2017 r. Dokument opracowano w szczególności w oparciu o ustawę o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

Określono w nim kierunki działań Programu, adresatów i zakres jego funkcjonowania, partnerów, 

sposób finansowania oraz harmonogram realizacji zadań. Na jego adresatów wskazano dzieci  

i rodziny z dziećmi z terenu miasta Lubartowa, w szczególności rodziny przeżywające trudności  

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zagrożone ubóstwem, dotknięte przemocą, 

uzależnieniem lub innymi problemami społecznymi.  

 Celem głównym Programu jest: wzmocnienie rodziny w prawidłowym funkcjonowaniu.  

 W 2018 r. był on realizowany w ramach celów szczegółowych poprzez określone zadania,  

na trzech poziomach: 

1. w zakresie podejmowania działań profilaktycznych i edukacyjnych, 

2. zapewniającym bezpieczeństwo i pomoc rodzinom dotkniętym problemami społecznymi, 

3. integrującym działania podmiotów zajmujących się rodzinami dysfunkcyjnymi. 

 W 2018 r. Program realizowany był przez lokalne instytucje i organizacje, które swoje 

działania ukierunkowały m.in. na zadania z zakresu wsparcia rodzin z dziećmi. Były to: Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Miasta Lubartów, 

Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie, Sąd Rejonowy w Lubartowie, Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Lubartowie, organizacje pozarządowe, placówki oświatowe. 

 Realizacja poszczególnych elementów Programu odbyła się w ramach działań statutowych 

oraz dodatkowych, określonych przez poszczególne instytucje realizujące Program, a koszt tych 

działań szacowany był w planie budżetowym tych instytucji. 
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 Lubartowska Karta Dużej Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej 13.

Program „Lubartowska Karta Dużej Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej” został przyjęty  

na posiedzeniu Rady Miasta Lubartów w dniu 23 kwietnia 2013 roku Uchwałą Nr XXXIV/186/13 

zmieniony Uchwałą Nr XL/245/2018 z dnia 4 października 2018 roku.  

Program spełnia podstawowe cele, jakimi są: wspieranie rodzin wielodzietnych, osób  

z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności pozostających pod opieką 

rodziców lub opiekunów prawnych, promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej  

i rodziny zastępczej, ułatwianie rodzinom wielodzietnym, rodzinom zastępczym oraz osobom  

z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności dostępu do dóbr kultury, 

sportu i rozrywki. Instrumenty umożliwiające zrealizowanie celów w postaci proponowanego pakietu 

zniżek zgodnie z przedmiotową uchwałą, pozwalają na poprawę sytuacji ekonomicznej rodzin. 

Opis realizacji w 2018 roku znajduje się w części analitycznej dokumentu punkt 9. 

 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 14.

bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lubartów na 2018 rok 

 Program został przyjęty Uchwałą Nr XXXII/203/2018 Rady Miasta Lubartów z dnia 27 lutego 

2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lubartów. 

 Program zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

na terenie Miasta Lubartów obejmuje odławianie bezdomnych zwierząt, zapewnienie bezdomnym 

zwierzętom opieki w schronisku dla zwierząt, zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym 

ich dokarmianie, ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt doprowadzonych do schroniska 

poprzez ich sterylizację i kastrację oraz usypianie ślepych miotów, poszukiwanie właścicieli  

dla bezdomnych zwierząt, zapewnienie doraźnej opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom, 

zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt, zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim w gospodarstwie rolnym. 

 Opiekę bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta Lubartów zapewniało Schronisko  

dla Bezdomnych Zwierząt w m. Nowodwór, na podstawie umowy zawartej z Miastem Lubartów. 

 Z budżetu miasta na realizację zadań wynikających z Programu w 2018 r. wydatkowano  

77 100,00 zł.  

 W roku 2018 odnotowano 211 interwencji z udziałem zwierząt, do schroniska przyjęto  

61 psów i kotów, zebrano 57 szt. zwłok  zwierząt, 15 razy interweniowano w sprawie zwierząt 

pokrzywdzonych w wypadkach komunikacyjnych. Do adopcji oddano 54 zwierzęta.  
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IV. Informacje finansowe  

 W Budżecie Miasta na 2018 r. zaplanowano dochody w wysokości 108 579 670,77 zł oraz 

wydatki w wysokości 120 664 260,98 zł. W ciągu roku budżet ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 

2018 roku wynosił: 

 Dochody – 102 900 677,55 zł, 

 Wydatki – 112 278 664,76 zł. 

Budżet Miasta na dzień 31 grudnia 2018 roku zamknął się deficytem w wysokości 5 171 560,13 zł.  

W II półroczu zaciągnięto kredyt długoterminowy w wys. 8 000 000,00 zł. W 2018 roku Miasto 

dokonało spłaty  kredytów w wysokości 2 675 459,79 zł. Na koniec roku zadłużenie Miasta z tytułu 

kredytów długoterminowych wynosiło 29 077 600,00 zł, z terminem spłaty do 2032 roku,  

co stanowiło 31,6% zrealizowanych wydatków. W stosunku do roku poprzedniego zadłużenie Miasta 

wzrosło o kwotę 5 324 540,21 zł. 

 Należności Miasta wynosiły 7 071 566,39 zł, w tym zaległości: 6 661 646,91 zł. Przychody 

Miasta z tyt. wolnych środków stanowiły kwotę 3 419 541,06 zł. 

 Planowane dochody ogółem budżetu Miasta w kwocie 102 900 677,55 zł, na dzień 31 grudnia 

zrealizowane zostały w wysokości 88 457 760,18 zł, co stanowi 85,96 % planu. Planowane dochody 

bieżące w wys. 80 981 292,50 zł zostały wykonane w kwocie 81 527 131,29 zł, natomiast planowane 

dochody majątkowe w wys. 21 919 385,05 zł zostały wykonane w wys. 6 930 628,89zł, w tym 

planowane dochody ze sprzedaży majątku w wys. 4 575 600,00 zł zrealizowano w kwocie  

516 775,00 zł, co stanowiło 11, 29% planu. Na brak realizacji dochodów majątkowych duży wpływ 

miało przesunięcie na lata następne realizacji części zadań, na które Miasto pozyskało środki  

z budżetu UE. Niska realizacja dochodów ze sprzedaży majątku spowodowana była brakiem chętnych 

na zakup gruntów pod inwestycje w Strefie Ekonomicznej. 

 Planowane w budżecie na 2018 r. wydatki, na dzień 31 grudnia stanowiły kwotę  

112 278 664,76 zł, a wykonane zostały w wysokości 93 629 320,31 zł, co stanowi 83,39% 

planowanych kwot. Na zadania bieżące wydatkowano kwotę 77 951 426,03 zł, natomiast  

na inwestycje kwotę 15 677 894,28 zł. Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane było 

przedłużającymi się procedurami przetargowymi w wyniku, czego realizacja części dużych zadań 

inwestycyjnych została przeniesiona na kolejne lata (min: Zielony i Mobilny LOF, 

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej) lub nie została wykonana w terminie  

tj. Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego. 

 Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 4 089,59 zł, natomiast wydatki  

w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 4 328,68 zł. 
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 Miasto Lubartów w omawianym okresie realizowało niżej wymienione projekty z udziałem 

środków zewnętrznych, przy czym w roku 2018 na realizację zadania:  

 Zielony LOF – wydatkowano środki zewnętrzne w wysokości: 248 372,70 zł, zaś wkład 

własny wynosił 60 215,14 zł,  

 Mobilny LOF – wydatkowano środki zewnętrzne w wysokości: 213 490,17 zł, zaś wkład 

własny wynosił 49 706,27 zł,  

 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie – wydatkowano 

środki zewnętrzne w wysokości: 4 045 000,79 zł, zaś wkład własny wynosił  

3 048 537,84 zł, 

 Czysta energia dla Lubartowa – wydatkowano środki zewnętrzne w wysokości:  

4 316 822,91 zł, zaś wkład własny wniesiony przez uczestników projektu wynosił  

929 969,71 zł, 

 Finansowanie biura ZIT LOF – wydatkowano środki zewnętrzne w wysokości:  

10 737,97 zł, zaś wkład własny wynosił 1 200,00 zł, 

 Erasmus+  wydatkowano środki zewnętrzne w wysokości 35 060,63 zł,  

 Świetlica równych szans – wydatkowano środki zewnętrzne w wysokości 11 985,01 zł,  

 Szkoła rozwoju kompetencji kluczowych – wydatkowano środki zewnętrzne w wysokości 

188 878,51 zł.  

 Na promocję Miasta w 2018 r. wydano środki w wys. 243 558,25 zł (w tym budżet obywatelski 

79 892,18 zł), które przeznaczono na: 

 dotacje dla stowarzyszeń  - 59 200,00 zł, 

 zakupy i usługi związane z promocją tj. organizacja imprez, pobyt delegacji zagranicznych, 

materiały promocyjne  - 184 358,25 zł. 
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V. Działalność inwestycyjna  

W Gminie Miasto Lubartów były realizowane następujące inwestycje: 

1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie 

 W dniu 15 grudnia 2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu  

pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działania 5.2 

Efektywność energetyczna sektora publicznego.  

 Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności 

publicznej na terenie Lubartowa poprzez wykonanie głębokiej kompleksowej termomodernizacji 

sześciu placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie miasta. 

 W ramach projektu planowane jest wykonanie termomodernizacji następujących budynków 

użyteczności publicznej:  

 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego wraz z budynkiem po Gimnazjum nr 1, 

 Szkoły Podstawowej nr 3 im. P. Firleja wraz z częścią, którą zajmowało II Liceum 

Ogólnokształcące im. P. Firleja,  

 Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II,  

 II Liceum Ogólnokształcącego im. P. Firleja (budynki po Gimnazjum nr 2 im. H. Sienkiewicza), 

 Przedszkola Miejskiego nr 2,  

 Przedszkola Miejskiego nr 5. 

 Termomodernizacja budynków wykonana zostanie w oparciu o wykonany audyt 

energetyczny. Planowany zakres robót budowlanych obejmuje m.in.:  

 wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych poniżej poziomu terenu,  

 ocieplenie ścian zewnętrznych, stropów, stropodachów, piwnic, 

 wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej, 

 remont zadaszeń, schodów i podestów, 

 wymianę pokrycia dachowego, 

 wymianę instalacji: c.o. ,c.w.u, odgromowej, 

 montaż zaworów termostatycznych,  

 budowę instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 

 wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED, 

 modernizację węzła cieplnego z zastosowaniem niezależnego regulatora pogodowego, 

 montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynków, 

 poprawę dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych. 
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 W efekcie realizacji projektu poprawi się nie tylko stan techniczny budynków oświatowych, 

ale także nastąpi poprawa estetyki przestrzeni publicznej dzięki odnowieniu elewacji 

termomodernizowanych budynków.   

Termin realizacji projektu: 2018 - 2020 

Całkowita wartość projektu: 18 403 112,65 zł. 

Kwota dofinansowania z EFRR: 12 510 705,05 zł. 

W 2018 r. wykonana została głęboka termomodernizacja budynków: Przedszkola Miejskiego 

nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 5, a także rozpoczęto termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 4 

oraz Szkoły Podstawowej nr 1. 

Poniesione wydatki w 2018 r. stanowiły kwotę: 7 091 338,63 zł 

  

   

Zdjęcie nr 2 Szkoła Podstawowa nr 1 Zdjęcie nr 3 Przedszkole Miejskie nr 5 

Zdjęcie nr 4 Szkoła Podstawowa nr 1 Zdjęcie nr 5 Szkoła Podstawowa nr 4 
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2. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubartowie 

 W dniu 30 listopada 2017 roku Zarząd Województwa Lubelskiego wybrał  

do dofinansowania projekt pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubartowie” złożony  

w ramach Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności RPO WL na lata 2014 – 2020. 

 Celem projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez modernizację 

oświetlenia ulicznego na terenie miasta, co wpłynie na zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery, a tym 

samym poprawę, jakości powietrza. Ponadto, w wyniku realizacji projektu, zmniejszą się koszty 

energii elektrycznej i utrzymania oświetlenia ulicznego. 

 Projekt obejmuje wymianę 1593 szt. istniejących opraw ze źródłami światła rtęciowymi  

i sodowymi na oprawy ze źródłami typu LED – z zainstalowaniem indywidualnego systemu 

sterowania strumieniem świetlnym oraz monitoringiem działania opraw. 

Termin realizacji projektu: 2018-2019 

Całkowita wartość projektu: 2 823 784,76 zł. 

Kwota dofinansowania z EFRR: 1 951 395,97 zł. 

 W październiku 2018 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na Wykonanie modernizacji 

oświetlenia ulicznego oraz rozpoczęto wyminę opraw oświetleniowych. 

Poniesione wydatki w 2018 r. stanowiły kwotę: 2 460,00 zł. 

 

 

  

Zdjęcie nr 6.Ulica Kopernika po modernizacji oświetlenia. 
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3. Czysta energia dla Lubartowa 

 W dniu 28 grudnia 2016 roku Gmina Miasto Lubartów zawarła umowę o dofinansowanie 

projektu pn. „Czysta energia dla Lubartowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE. 

 Celem Projektu jest wzrost wykorzystania technologii wytwarzania czystej energii przez 

mieszkańców poprzez montaż odnawialnych źródeł energii na terenie miasta. 

 Projekt obejmował montaż 180 instalacji solarnych, 142 instalacji fotowoltaicznych oraz 

wymianę 40 kotłów opalanych biomasą. Instalacje zostały zamontowane na obiektach prywatnych.  

Termin realizacji projektu: 2016-2018  

Całkowita wartość projektu: 5 420 089,25 zł 

Wysokość dofinansowania z EFRR: 4 294 365,51 zł 

Większość zadań założonych w projekcie zostało zrealizowanych w 2018 r. poza wymianą 9 kotłów 

opalanych biomasą, która została przeprowadzona w 2017 r.  

Poniesione wydatki w 2018 r. stanowiły kwotę: 5 246 792,62 zł 

 

 

  

Zdjęcie nr 7 Instalacja fotowoltaiczna o mocy 5,18 kW zamontowana na jednym z budynków na     

terenie Lubartowa 
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4. Zielony LOF 

 Projekt pn.: „Zielony LOF” jest projektem partnerskim, współfinansowanym ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego  

i naturalnego, Działanie 7.4 Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.  

 W dniu 22 grudnia 2017 roku Gmina Miasto Lubartów, będąca Liderem projektu, w imieniu 

pozostałych gmin, podpisała umowę o dofinansowanie z Zarządem Województwa Lubelskiego. 

Celem projektu jest ochrona różnorodności biologicznej terenów Lubelskiego Obszaru 

Funkcjonalnego poprzez poprawę, jakości terenów zielonych połączoną z odpowiednim zarządzaniem 

i ograniczeniem presji na te obszary. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania 

terenów zielonych i podniesienia ich atrakcyjności. 

Termin realizacji projektu: 2016 - 2020 

Całkowita wartość projektu wynosi:  21 812 155,93 zł. 

Całkowite wydatki kwalifikowalne:  21 566 478,24 zł. 

Wysokość dofinansowania z EFRR:  18 229 980,94 zł. 

w tym: 

 wydatki kwalifikowalne Gminy Miasto Lubartów: 10 045 693,94 zł, 

 dofinansowanie z EFRR: 8 491 549,11 zł. 

W 2018 roku opracowano dokumentacje techniczne oraz uzyskano zezwolenia na realizację 

wszystkich zadań przewidzianych w projekcie (pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych 

nie wymagających pozwolenia na budowę).  

Poniesione wydatki w 2018 r. stanowiły kwotę: 308 587,84 zł 

  

Mapa Nr 5. Gminy Partnerzy projektu Zielony LOF 
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5. Mobilny LOF 

 Projekt pn.: „Mobilny LOF” jest projektem partnerskim, współfinansowanym ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna  

i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

 Celem projektu jest poprawa mobilności transportowej i niskoemisyjności w Lubelskim 

Obszarze Funkcjonalnym. W efekcie realizacji projektu poprawi się spójność komunikacyjna  oraz 

zwiększy możliwość wykorzystania roweru, jako alternatywnego środka komunikacji, co przełoży się 

na zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery.   

W ramach projektu na terenie Gminy Miasto Lubartów planowana jest: 

1. Budowa parkingów usprawniających funkcjonowanie punktów przesiadkowych 

zlokalizowanych na terenie miasta. W ramach zadania wykonane zostaną: 

 3 parkingi dla samochodów „Park & Ride, z c.n. 148 miejscami postojowymi, plus  

8 dla osób  z niepełnosprawnościami. Parkingi będą zlokalizowane w pobliżu 

przystanków PKP i PKS, 

 9 parkingów dla rowerów Bike & Ride (90 stanowisk postojowych). 

2. Budowa dróg dla rowerów o długości ok. 10 km zlokalizowanych na terenie miasta. 

3. Budowa 5 sztuk oświetlenia energooszczędnego, które będzie zlokalizowane przy parkingu  

Park & Ride przy dworcu PKP. 

Termin realizacji projektu: 2014 - 2020 

Wartość projektu w zakresie realizowanym przez Gminę Miasto Lubartów:  9 737 145,14 zł. 

Wysokość dofinansowania z EFRR:  8 173 062,73 zł. 

 W 2018 roku opracowano dokumentacje techniczne dla części zadań przewidzianych  

w projekcie oraz uzyskano dla nich zgody odpowiednich organów na realizację inwestycji. 

Poniesione wydatki w 2018 r. stanowiły kwotę: 263 196,44 zł. 
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VI. Budżet Obywatelski 

 W 2017 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 zgłoszono 12 projektów. Pod 

głosowanie mieszkańców Lubartowa zostało dopuszczonych 11 projektów. W głosowaniu nad nimi 

wzięło udział 1151 osób (w tym głosów nieważnych było 7). Projekty, które uzyskały największą ilość 

głosów to: 

1) Budowa Zestawów Inteligentnego Podświetlanego znaku D-6 z systemem zasilania solarnego 

3 przejść dla pieszych w Lubartowie (liczba głosów – 663, wartość projektu – 90 000 zł), 

2) Budowa nowych miejsc parkingowych na os. Popiełuszki (liczba głosów – 398, wartość 

projektu – 280 000 zł), 

3) Budowa nowego placu zabaw na os. Szaniawskiego w Lubartowie (liczba głosów – 348, 

wartość projektu – 200 000 zł), 

4) XXV Święto Roweru (liczba głosów – 294, wartość projektu – 280 000 zł). 

 

1. Budowa Zestawów Inteligentnego Podświetlanego znaku D-6 z systemem zasilania 

solarnego trzech przejść dla pieszych w Lubartowie  

W związku z planowaną realizacją zadania pn. ,,Modernizacja oświetlenia ulicznego  

w Lubartowie” polegającą między innymi na wymianie lamp oświetlenia drogowego z sodowych na 

lampy typu LED, nastąpi zmiana parametrów oświetlenia drogowego w tym przejść dla pieszych. 

Ponadto w ramach budowy ścieżek rowerowych zmieni się lokalizacja części przejść dla pieszych 

zgłoszonych w projekcie. Burmistrz Miasta Lubartów podjął, więc decyzję, że dopiero po wykonaniu 

ww. zadań będzie można określić prawidłowe parametry fotometryczne przejść dla pieszych  

i dostosować odpowiednie doświetlenie tych przejść. Odstąpiono od realizacji tego zadania w 2018 r. 

Inwestycja nie została zrealizowana, mimo że była możliwa do realizacji zgodnie z wyjaśnieniami 

złożonymi podczas posiedzenia Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego, na którym rozpatrywane były 

projekty wstępnie zarekomendowane negatywnie.  

2. Budowa nowych miejsc parkingowych na osiedlu Popiełuszki 

Zadanie nie było realizowane. Brak realizacji wynikał z jednostronnej decyzji Burmistrza. Rada 

Miasta w specjalnym stanowisku nie wskazała nieruchomości przy ul. Popiełuszki pod program 

Mieszkanie Plus. Na wskazanym gruncie można było realizować zadanie z Budżetu Obywatelskiego. 

3. Budowa placu zabaw na oś. Szaniawskiego w Lubartowie 

Zadanie nie zostało zrealizowane. Założenia autorki projektu przewyższały kwotę określoną 

przez Burmistrz w postępowaniach przetargowych. 
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4. Organizacja XXV Święta Roweru – Wykonanie i dostarczenie na miejsce imprezy koszulek 

promocyjnych dla uczestników (wartość zadania – 280 000 zł)  

W 2018 roku Miasto Lubartów sfinansowało w ramach Budżetu Obywatelskiego na wniosek 

stowarzyszenia Miejski Klub Sportowy „Lewart” Autonomiczna Grupa Sekcji zadanie polegające na 

wykonaniu i dostawie koszulek promocyjnych uczestnikom jubileuszowego XXV Święta Roweru  

w dniu 24 czerwca 2018 r. 

 W nawiązaniu do zgłoszonego w ramach Budżetu Obywatelskiego wniosku o realizację XXV 

Święta Roweru, Organizator wniósł w dniu 7 czerwca 2018 r. zmiany w zakresie rzeczowej realizacji 

projektu (wnioskowano o 8 000 sztuk koszulek), a także w zakresie wskazanego budżetu projektu 

(wnioskowany łączny koszt wykonania 8 000 sztuk koszulek z nadrukiem i dostawą: 80 000 zł). 

Na wykonanie powyższego zadania została zawarta umowa w trybie zamówień publicznych  

z Wykonawcą, który zgodnie z umową zrealizował przedmiot zamówienia.  
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VII. Realizacja uchwał Rady Miasta 

W 2018 roku odbyło się 12 posiedzeń Rady Miasta Lubartów, z tego 9 w poprzedniej  

VII kadencji i 3 w obecnej VIII kadencji. Rada Miasta Lubartów podjęła 66 uchwał (45 w poprzedniej 

kadencji, 21 w trakcie obecnej kadencji). Do żadnej z uchwał nie zastosowano rozstrzygnięcia 

nadzorczego.  

W 2018 roku Rada Miasta Lubartów przyjęła między innymi: 

 Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla 

Gminy Miasto Lubartów na lata 2018-2022, 

 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Miasta Lubartów, 

 Miejski Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018, 

 Lokalny Program Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023 ( zmiana w programie), 

 Program współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

określonymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie na 2019 rok, 

Ponadto w październiku 2018 r. Rada Miasta wyraziła wolę wdrożenia na terenie Gminy Miasto 

Lubartów programu "Mieszkanie Plus". 
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VIII. Część analityczna 

 Infrastruktura drogowa 1.

 Na dzień 31 grudnia 2018 r. długość dróg w gminie nie uległa zmianie i również wynosiła 

81,65 km. Długość dróg asfaltowych i z kostki brukowej na początku i na końcu 2018 r. nie uległa 

zmianie i wynosiła 65,37 km. 

Stan dróg według podziału na poszczególne kategorie dróg publicznych: 

 drogi krajowe – stan dobry, 

 drogi wojewódzkie – stan zły, 

 drogi powiatowe – ulica Wierzbowa stan zły, ulica Kopernika jezdnia stan dobry chodniki stan 

zły, pozostałe ulice stan dobry, 

 drogi gminne – 162 ulice o łącznej długości 67,361 km. 129 ulic o łącznej długości 51,078 km 

posiada nawierzchnię utwardzoną (asfaltową i z kostki brukowej) a 33 ulice o łącznej długości 

16,283 km posiada nawierzchnię nieutwardzoną (gruntowe, żużlowe i wysypane kruszywem).  

 W roku 2018 dokonano przebudowy nawierzchni dwóch ulic oraz wykonano dwa odcinki 

chodników przy drogach gminnych. Łączny koszt zrealizowanych zadań wyniósł 1 246 647,25 zł.  

Na zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych tj. naprawy ubytków nawierzchni, 

odnowienie oznakowania drogowego pionowego i poziomego, naprawy infrastruktury zlokalizowanej 

w pasach drogowych itp. wydatkowana została kwota 285 619,38 zł. Oczyszczanie ulic w tym 

zimowe utrzymanie dróg wyniosło w 2018 roku 828 288,76 zł. 

 Długość ścieżek rowerowych na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła 3,53 km i w roku 2018 nie 

uległa zmianie. Długość buspasów na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła 0,1 km i do końca roku nie 

uległa zmianie. 

 Gospodarka mieszkaniowa i komunalna  2.

 Łącznie w zasobie Miasta Lubartów znajdowało się na dzień 1 stycznia 2018 r. -  

216 mieszkań, a na dzień 31 grudnia 2018 r. – 201 mieszkań. Zmniejszenie się liczby mieszkań 

związane było ze sprzedażą. 

 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 41,91 m
2
, w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca gminy – 14,28 m
2
. Na dzień 1 stycznia 2018 r. zaległości w opłatach za mieszkania 

będące w zasobie gminy wynosiły łącznie 578 847,21 zł i dotyczyły 121 mieszkań. Natomiast na 

dzień 31 grudnia 2018 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy wyniosły 

łącznie 640 199,33 zł i dotyczyły 120 mieszkań. 
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 W 2018 r. dokonano remontu 17 mieszkań w łącznej kwocie 33 276,40 zł. Remonty dotyczyły 

wymiany stolarki okiennej, podłogi, instalacji elektrycznej, przewodów wentylacyjnych, instalacji 

centralnego ogrzewania. 

 W 2018 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 257 160,61 zł, których 

beneficjentami było 176 osób. Dodatki mieszkaniowe przyznano wnioskodawcom, którzy spełniali 

kryteria zawarte w Ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017r. 

poz. 180 oraz z 2018r. poz. 756, 1540 i 2529) oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 

2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. z 200lr. Nr 156, poz.1817 z późn.zm.).  

Kwota najniższego dodatku wynosiła 24,24 zł, zaś kwota najwyższego dodatku - 596,49 zł. 

W zasobie Gminy Miasta Lubartów w 2018 r. znajdowały się następujące budynki 

niemieszkalne: 

1. ul. Kosmonautów 11 - budynek Szkoły Podstawowej Nr 4, 

2. ul. Wieniawskiego 22 - garaż, 

3. ul. 3 Maja 24A - budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej, 

4. ul. 3 Maja 24A - budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

5. ul. 3 Maja 24B - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 1, 

6. ul. Lipowa 3-5 - garaż, 

7. ul. Szaniawskiego 75 - sklep, 

8. ul. Cmentarna 6 - komórki, 

9. ul. P. Firleja - garaż, 

10. ul. Parkowa 8 - budynek gospodarczy, 

11. ul. Parkowa 10 - szatnie – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 

12. ul. Kościuszki 1 - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 2, 

13. ul. Kościuszki 9 - dawny budynek mieszkalny, obecnie przeznaczony do 

 rozbiórki, 

14. ul. Kościuszki 9 - budynek gospodarczy, 

15. ul. Kościuszki 9 - budynek gospodarczy, 

16. ul. Kościuszki 28 - budynek Muzeum Regionalnego, 

17. ul. Rynek II 1 - budynek Lubartowskiego Ośrodka Kultury-użyczenie, 

18. ul. Farna4 - budynek redakcji „Lubartowiak”, obecnie na etapie 

 modernizacji, 

19. ul. 11 Listopada 23 - garaż, 

20. ul. Jana Pawła II 12 - budynek Urzędu Miasta Lubartów, 

21. ul. Legionów 3 - budynek Szkoły Podstawowej Nr1, 

22. ul. Reja14 - dawny budynek fili Szkoły Podstawowej Nr 1, 

23. ul. Reja14 - budynek gospodarczy, 
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24. ul. Lubelska 36 - budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej, 

25. ul. Powstańców W-wy39  - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 5, 

26. ul. Lubelska 68 - budynek II Liceum Ogólnokształcącego, 

27. ul. Żołnierska 1  - budynek gospodarczy, 

28. ul. Krzywe Koło 28  - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 4, 

29. ul. Krzywe Koło 36 - budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

30. ul. Mickiewicza 8  - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 4, 

31. ul. 1 Maja 66  - budynek Szkoły Podstawowej Nr 3, 

32. Nowodwór  - budynki Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, 

33.  Nowodwór - budynki schroniska dla psów. 

 

Na początku 2018 r. zarejestrowanych było 30 wniosków osób ubiegających się o przydział 

lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lubartów, w tym na mieszkania socjalne 21,  

a na mieszkania na czas nieoznaczony 9. Na koniec 2018 r. liczba wniosków wynosiła 25, w tym na 

lokal socjalny 13, a na czas nieoznaczony 12. 

 Spółki komunalne  3.

W 2018 roku na terenie Gminy Miasto Lubartów funkcjonowały dwie spółki komunalne: 

1.  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. jest jednoosobową spółką Gminy 

Miasto Lubartów, w której 100% udziałów należy do gminy. Siedziba spółki mieści się przy  

ul. Parkowej 6 w Lubartowie. Świadczy ona usługi w zakresie dostawy wody pitnej oraz 

odprowadzania i oczyszczania ścieków. Przedsiębiorstwo dysponuje stale rozbudowywaną flotą 

pojazdów specjalnych służących do świadczenia usług wywozu i unieszkodliwiania odpadów 

stałych i ciekłych. Swoja działalnością obejmują teren Miasta i Gminy Lubartów oraz gminy 

ościenne. 

Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. jest: 

 pozyskiwanie, uzdatnianie i rozprowadzanie wody, 

 odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, 

 unieszkodliwianie odpadów, 

 wywóz nieczystości stałych i ciekłych, 

 utrzymanie i konserwacja terenów zielonych, 

 ręczne i mechaniczne oczyszczanie ulic i placów, 

 utrzymanie czystości w budynkach, 

 zarządzanie nieruchomościami, 

 administrowanie cmentarzem komunalnym. 
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Dodatkowo Spółka świadczy usługi w zakresie utrzymania i konserwacji sieci wodociągowych  

i kanalizacyjnych. 

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w 2018 r. uzyskało przychody z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości 12 730 509,46 zł. Środki jakie Spółka otrzymała 

w 2018 r. na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych to: 

 z tytułu pożyczki z NFOŚiGW- 11 258 192,76 zł, 

 z tytułu dofinansowania z NFOŚiGW- 28 381 998,12 zł. 

 Koszty jakie Spółka poniosła z tytułu prowadzonej działalności w 2018 r. to 12 143 798,73 zł.  

Nakłady finansowe jakie Spółka poniosła na pokrycie wydatków: 

 inwestycyjnych- 37 784 467,98 zł, 

 spłatę pożyczek- 250 000,00 zł. 

 

2. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubartowie Spółka z o.o. jest jednoosobową spółką 

Gminy Miasto Lubartów. Siedziba spółki mieści się przy ul. Adama Mickiewicza 50  

w Lubartowie. Przedsiębiorstwo działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz ogólnie 

obowiązujących przepisów prawnych. Spółka prowadzi swoją działalność na podstawie  

2 koncesji wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Lublinie - w zakresie: 

 wytwarzania ciepła 

 przesyłania i dystrybucji ciepła. 

 Ciepło dostarczane jest na potrzeby c.o. i c.w.u. dla budownictwa mieszkaniowego, 

użytkowego, przemysłowego o łącznej kubaturze 1 676 000 m3 w tym dla budownictwa 

mieszkaniowego  

o kubaturze 930 000,4 m3 tylko w okresie sezonu grzewczego. 

 W 2018 r. w spółce Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubartowie uzyskano  wpływy 

z działalności  ciepłowniczej w wysokości 8 491 887,33 zł. netto.  Wydatki wyniosły 8 925 998,07 zł 

netto. Strata za 2018 rok wyniosła 215 000,50 zł.  

 Planowanie przestrzenne  4.

 Na początku 2018 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 

100 % powierzchni miasta i na koniec roku wskaźnik ten nie uległ zmianie.  

Z uwagi na powyższe, w 2018 r. nie wydano żadnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego, jak również żadnej decyzji o warunkach zabudowy.  

 



 

RAPORT O STANIE GMINY MIASTO LUBARTÓW   S t r o n a  | 39  

 Działalność gospodarcza i strefa inwestora  5.

  Działalność gospodarcza 5.1

Liczba podmiotów gospodarczych 

 Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON dla Miasta Lubartów 

według stanu na koniec 2018 roku wynosi 2320 jednostek.  

Poniższa tabela obrazuje dynamikę liczby jednostek zarejestrowanych w systemie REGON na terenie 

Miasta Lubartów na przestrzeni ostatnich pięciu lat. 

Tabela nr 3. Podmioty gospodarcze zarejestrowane w systemie REGON. (Podmioty gospodarki 

narodowej wpisane do rejestru REGON wg. Sekcji i działów PKD 2007 oraz 

sektorów własnościowych) 

 

Wyszczególnienie  2014  2015  2016  2017  2018 

Miasto Lubartów  2344  2316  2297  2313  2320 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Regionalnych 

 Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wg. sekcji PKD 2007  

w Mieście Lubartów na koniec 2018 roku wyniosła  1 766 podmiotów. Nowych podmiotów 

zarejestrowano  181, gdzie najczęściej przedmiotem działalności tychże przedsiębiorstw był przemysł 

i budownictwo – 52 podmioty. Wyrejestrowano w 2018 r. 156 przedsiębiorców - osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą wg. sekcji PKD 2007. Najczęściej przedmiotem działalności 

wyrejestrowanych podmiotów było przemysł i budownictwo.  

Tabela nr 4.  Podział podmiotów gospodarczych zarejestrowanych według form własności oraz 

formy prawnej na terenie Miasta Lubartów (stan na 31.12.2018r.) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Regionalnych 

Na podstawie przedstawianych danych widać, że około 97% ogółu zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych to przedsiębiorstwa prywatne, z czego 83% to osoby fizyczne prowadzące działalność 

Wyszczególnienie 

 

Sektor 

publiczny 

Sektor prywatny 

Ogółem 
Osoby 

fizyczne 

Spółki 

handlowe 

Spółki 

handlowe z 

udziałem 

kapitału 

zagranicznego 

Spółdzielnie Fundacje 

Stowarzyszenia 

i organizacje 

społeczne 

Miasto 

Lubartów 
    62   2320   1766   126          15          9      14          59 
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gospodarczą, blisko 4% omawianego sektora stanowią spółki handlowe. Spółki handlowe z udziałem 

kapitału zagranicznego to niespełna 0,5% w strukturze.   

Liczba podmiotów gospodarczych według klas wielkości w Mieście Lubartów 

W układzie branżowym na obszarze Miasta Lubartów dominują małe  rodzinne podmioty handlowe  

i usługowe o zatrudnieniu do 9 pracowników. Stanowią one około 95% ogólnej liczby 

przedsiębiorstw. Blisko 4% stanowią podmioty gospodarcze zatrudniające od 10 do 49 pracowników, 

1% w strukturze zajmują średnie przedsiębiorstwa, jedynie 4 przedsiębiorstwa na omawianym 

obszarze można sklasyfikować jako duże.  

Tabela nr 5. Liczba podmiotów gospodarczych wg klas wielkości w  Lubartowie w 2018 roku  

 

Wyszczególnienie Ogółem 0-9 osób 10-49 osób 50-249 osób 250-999 osób 

Miasto Lubartów 2320 2216 82 18 4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Regionalnych 

  Strefa inwestora  5.2

W Lubartowie wykształciły się dwa naturalne obszary inwestycyjne. Firmy produkcyjne 

skupiły się w południowo-zachodniej części miasta, wokół ul. Przemysłowej oraz w środkowo-

zachodniej części miasta, przy ul. Nowodworskiej. Aktualnie Miasto Lubartów oferuje doskonale 

przygotowane tereny inwestycyjne typu Greenfield przy  ul. Strefowej, o łącznej pow. 11,16  ha, które 

zostały częściowo włączone do Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) EURO–PARK MIELEC 

Podstrefa Lubartów. Znajdują się w odległości ok. 700 m od drogi krajowej nr 19 (przyszła droga 

ekspresowa S 19). Istniejące jak i planowane zjazdy z tej drogi zapewniają doskonały dostęp do 

działek drogami asfaltowymi. Tereny te mogą być przeznaczone pod innowacyjne przedsięwzięcia 

takie jak: zakłady produkcyjne, bazy i zaplecza techniczne, urządzenia i obiekty produkcyjne.  

Posiadają one także dostęp do niezbędnej infrastruktury: dróg gminnych, sieci wodociągowej, 

kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci gazowej i elektroenergetycznej oraz 

teleinformatycznej. Inwestując w Strefie Lubartów przedsiębiorca zyskuje:  

 teren w pełni przygotowany pod inwestycje po konkurencyjnej cenie,  

 zwolnienie podatkowe w podatku dochodowym nawet do 70 % wartości poniesionej 

 inwestycji, 

 bezpłatną pomoc przy załatwianiu formalności związanych z inwestycją,  

 dostęp do rynków zbytu i chłonnego rynku pracy. 

Funkcjonujące w Urzędzie Miasta Biuro Obsługi Inwestora zapewnia pomoc w kompleksowej 

obsłudze inwestycji oferując indywidualne podejście do przedsiębiorcy, co pozwala na dostosowanie 

oferty do jego potrzeb.  Ponadto, Samorząd Lubartowski ustanowił całkowite zwolnienie z podatku od 

nieruchomości obowiązujące przez okres 2 lat dla nowych inwestycji produkcyjnych na terenie miasta.   
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 Ochrona środowiska 6.

 Głównym problemem miasta jest walka z zanieczyszczeniem powietrza ( przekroczeniami 

pyłu zawieszonego) . 

Lubartów walczy ze smogiem od kilku lat podejmując doraźne oraz dalekosiężne działania.  

W roku 2018 miasto ponownie przystąpiło do realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla 

Miasta Lubartów (PONE) zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIV/151/2017 Rady Miasta Lubartów z dnia  

29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Lubartów.  

 Na stronie Urzędu Miasta Lubartów w zakładce środowisko, mieszkańcy mogą zapoznać się  

z aktualnymi danymi dotyczącymi jakości powietrza w województwie lubelskim, a także na terenie 

całej Polski. W tym miejscu można również znaleźć bieżące komunikaty i ostrzeżenia dotyczące stanu 

powietrza w naszym regionie oraz pomiary z  lokalnych czujników pomiaru jakości powietrza, 

zlokalizowanych na ul. Chmielnej, ul. Kosmonautów, ul. Lubelskiej 36B, ul. Powstańców Warszawy, 

ul. Przechodniej, ul. Słowackiego 14, ul. ks. A. Szulca. 

6.1.  Ochrona wód 

 W roku 2017 została zawarta umowa na realizację inwestycji „Rozbudowa i przebudowa- 

modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubartowie” w ramach projektu pn. „Rozbudowa  

i przebudowa- modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej w Lubartowie”. 

 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach działania 2.3 „Gospodarka 

wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do 

zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

 Projektowany zakres rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Lubartowie 

obejmował kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej, osadowej i energetycznej. 

Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Lubartowie jest jednym z najnowocześniejszych obiektów 

tego typu w Polsce. 

Modernizacja rozpoczęła się w czerwcu 2017 r., natomiast zakończyła latem 2018 r.  

Na ten cel wydatkowano 42 897 200,00 zł. 

6.2.  Gospodarka odpadami  

Gospodarką odpadami na teranie miasta zajmuje się Związek Komunalny Gmin Ziemi 

Lubartowskiej. Na terenie miasta wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 systemem gospodarki odpadami 

objętych zostało 21 630 osób. 
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Tabela nr 6. Odebrane odpady z terenu Miasta Lubartów w 2018 r.  

 

Rodzaj odpadu 
Zabudowa jednorodzinna 

 ( Mg) 

Zabudowa wielorodzinna  

( Mg) 

Niesegregowane odpady 

komunalne 
1430,02 1863,86 

Szkło 125,28 78,70 

Tworzywa sztuczne i 

metale 
144,10 129,44 

Odpady 

biodegradowalne 
901,36 92,52 

Popiół 451,34 - 

Odpady 

wielkogabarytowe 
28,98 67,80 

Elektroodpady 3,06 0,34 

Odpady budowlane 55,38 212,82 

Papier i tektura - 26,10 

Opony - - 

Inne odpady zbierane 

selektywnie 
- 28,74 

Łącznie: 3139,52 2500,32 

Liczba mieszkańców 7993 9533 
 

W ramach  projektu o nazwie: „System gospodarowania  odpadami  azbestowymi na terenie  

województwa lubelskiego, ZKGZL z terenu miasta odebrał 68,090 ton wyrobów zawierających azbest 

z 35 posesji z terenu miasta Lubartów. Środki na ten cel w całości pochodziły z Regionalnego 

Programu Operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014-2020.  

W 2018 r z mieszkańcy Miasta Lubartów, w ramach akcji „Przeterminowane leki przynieś 

do apteki” zebrali ponad tonę przeterminowanych medykamentów w 11 aptekach. Na odbiór leków 

oraz ich utylizację wydatkowano 6 403,97 zł. - środki pochodziły z budżetu Miasta Lubartów. 

 

 Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi 7.

Gmina Miasto Lubartów w 2018 roku należała do Związku Komunalnego Gmin Ziemi 

Lubartowskiej utworzonego w 2004 roku 

Statutowymi celami działania Związku są: 

1. Opracowanie i wdrożenie kompleksowego programu gospodarki odpadami w tym utylizacja 

wyrobów zawierających azbest, 
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2. Utworzenie i prowadzenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów, 

3. Edukacja ekologiczna, 

4. Rekultywacja starych, nie spełniających norm składowisk w gminach członkowskich, 

5. Nadzór nad efektywnym wykorzystaniem majątku wniesionego przez gminy członkowskie 

Związku, 

6. Pozyskiwanie środków finansowych z UE i innych źródeł na realizację programu. 

Miasto Lubartów należy do Związku Miast Polskich. W 2018 roku uczestniczyło w ankiecie 

ZMP pod nazwą „Najważniejsze wydarzenia w miastach w roku 2018”. Miasto na bieżąco prowadziło 

korespondencję dotyczącą współpracy ze Związkiem i w 2018 r. przygotowywało się  

do organizowanego w marcu 2019 roku Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich,  

w Poznaniu. Tematami podejmowanymi przez Związek, dotyczącymi współpracy, były m.in. 

wydarzenia kulturalne w mieście Lubartów oraz planowanie rozwoju przestrzeni miejskich  

i wyzwania środowiskowe, takie jak odpady i klimat. 

Miasto Lubartów na stałe współpracuje z miastami partnerskimi - Hajdudorog na Węgrzech 

oraz Reseiniai na Litwie. Do tej współpracy dołączyły miasta na Ukrainie – Emilczyn oraz Sławuta,  

a także Związek Polaków na Ukrainie. Kontakty między miastami Lubartów i Hajdudorog trwają  

od września 1997 roku. Współpraca międzynarodowa trwa już więc od ponad 20 lat. W 2018 roku,  

tak jak od wielu już lat, samorządy obydwu miast zorganizowały wymianę wakacyjną młodzieży. 

Delegacje samorządów uczestniczą wzajemnie w obchodach lokalnych świąt miejskich. Od chwili 

podpisania porozumienia miasto Lubartów utrzymuje stały kontakt z partnerami. Wzajemne wizyty, 

uczestnictwo w obchodach dni miast, pogłębiają te relacje. 

 Ochrona zdrowia 8.

Na terenie miasta zrealizowano następujący program zdrowotny:  

„Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Lubartów  

– klientów MOPS w Lubartowie w wieku 60+ na lata 2016-2018”: 

 kwota przeznaczona ze środków miasta to 11.000 zł dla szacunkowej grupy 198 osób, 

 wykonanie na kwotę 4 500 zł dla 33 osób zakwalifikowanych i 30 zaszczepionych. 

Na dzień 1 stycznia 2018 r. - 61 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie miasta, a na dzień 31 grudnia 2018 r. – 64 podmiotów.  

Z tzw. funduszu korkowego (środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń  

na sprzedaż alkoholu), w 2018 r. sfinansowane zostały następujące wydatki:  

 na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych  

wydatkowano 281 922,70 zł, w tym na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań 
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wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych 

przekazano kwotę 75 000 zł 

 na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano 46 009,89 zł,  

w tym na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań wynikających z gminnego  

programu przeciwdziałania narkomanii przekazano kwotę 15 000 zł 

Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęło 46 zgłoszeń przypadków 

nadużywania alkoholu. W 2018 r. nie odebrano żadnemu przedsiębiorcy zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych. 

 Pomoc społeczna  9.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są m.in. przez: Urząd Miasta Lubartów oraz 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS). 

W 2018 roku w Urzędzie Miasta Lubartów realizowane były następujące zadania:  

1. Świadczenie wychowawcze  

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych  

z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo 

opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. 

W 2018 roku 1568 rodzin pobierało świadczenie wychowawcze (w tym: 868 rodzin pobierało 

świadczenie na pierwsze dziecko, 700 rodzin na drugie i kolejne dziecko). 2275 dzieciom wypłacono 

świadczenie wychowawcze. Zostało złożonych 1646 wniosków o świadczenie wychowawcze.  

2. Świadczenie „Dobry Start” 

 Świadczenie dobry start przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, 

rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz 

w roku na dziecko a także osobom uczącym się – raz w roku.  

 Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia 

przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia oraz przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku 

życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem  

o niepełnosprawności. 

 Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku ukończenia 20 roku życia przez 

dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 

dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia,  ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę 

uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba 
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ucząca się kończy 24 rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się 

orzeczeniem o niepełnosprawności. 

 W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, 

świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko 

kończy 7 rok życia. 

W 2018 roku 1653 rodziny pobierały świadczenie „Dobry Start”, natomiast 2346 dzieciom wypłacono 

ww. świadczenie. Zostało złożonych 1714 wniosków o świadczenie Dobry Start.  

3. Program” Lubartowska Karta Dużej Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej”  

 W 2018 r. wnioski o wydanie kart złożyło 114 rodzin, w tym 21 nowych rodzin. Pozostałe 

wnioski dotyczyły przedłużenia ważności kart. W okresie tym wydano 562 karty. W 2018 roku  

z programu skorzystało 130 rodzin. W ramach niniejszego programu współpracowało 9 podmiotów 

takich jak: 

1. Sala Zabaw „Super Kids” Wioletta Kozak z siedzibą w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 75,  

2. Centrum Obsługi Ubezpieczeniowo – Finansowej, Genowefa Opalińska Towarzystwo 

Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Lubartowie przy ul. Armii Krajowej 16, 

3. Apteka Zielona Danuta Wiśniewska sp. z o.o. z siedzibą w Lubartowie przy  ul. Lubelskiej 20, 

4. Sklep Wędkarsko - Zoologiczny „MORMYSZKA” z siedzibą w Lubartowie  

przy ul. Lubelskiej 15, 

5. MEGASANIT Stanisław Krzemiński z siedzibą w Lubartowie przy  ul. 11 Listopada 1, 

6. Bank Spółdzielczy w Lubartowie z siedzibą w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 95, 

7. JAZEK Jacek Tchórz z siedzibą w Lubartowie przy  ul. Ks. J. Popiełuszki 33/11, 

8. CENTRUM PODATKOWE Magdalena Wawrzyńska-Świderska z siedzibą w Lubartowie przy 

ul. Legionów 37, 

9. „Kawa i Zabawa” Ewelina Jedlińska z siedzibą w Lubartowie przy ul. Powstańców  

Warszawy 1A.   

Karta promowana jest poprzez uaktualnianie strony www. lubartow.pl oraz w prasie lokalnej. 

4. Program „Karta Dużej Rodziny” (Ogólnopolska) 

 Program „Karta Dużej Rodziny” jako zadanie zlecone z zakresu administracji publicznej  

jest koordynowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Program skierowany  

jest do rodzin, w których rodzic (rodzice) lub małżonkowie rodziców wychowują co najmniej troje 

dzieci do 18 roku życia, a w przypadku dzieci uczących się lub studiujących w wieku do ukończenia 

25 roku życia. Rodzice otrzymują karty bezterminowo, dzieci natomiast  do 18  roku życia  

lub do ukończenia nauki jednak nie dłużej niż do 25 roku życia. W przypadku dzieci legitymujących 

się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności karty wydaje się bez 
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ograniczeń wiekowych. Do otrzymania karty są też uprawnieni rodzice zastępczy i osoby prowadzące 

rodzinne domy dziecka. 

 Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość 

korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. 

W roku 2018 przyjęto 25 wniosków o dodanie nowej rodziny, 3 wnioski o dodanie nowych osób, 

 4 wnioski dla członka rodziny wielodzietnej, który był już jej posiadaczem. Wydano 2 duplikaty kart.  

W dodatkowej formie (elektroniczne karty) wydano 41 kart.  

W 2018  roku wydano 190 kart w tym: 67 kart  dla rodziców, 123 karty dla dzieci.  

Do dnia 31 12 2018 r. skorzystało z programu 233 rodziny, wydano 1160 kart. 

Zadania w ramach pomocy społecznej realizowane przez MOPS. 

Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2018 r. było 508 rodzin, w których było 

939 osób, co stanowi 4,34% ogółu mieszkańców Lubartowa. Najliczniejszą grupę klientów 

pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2018 r. stanowiły osoby w wieku produkcyjnym 

(408 osób, w tym 152 kobiety), zaś najmniej liczną - w wieku poprodukcyjnym (121 osób, w tym  

96 kobiet). Grupę świadczeniobiorców w wieku 0-17 lat stanowiło 195 osób. 

W 2018 r. najczęstszymi powodami ubiegania się o wsparcie ośrodka pomocy społecznej 

było: ubóstwo – 278 (54,72% rodzin obejmowanych pomocą społeczną), długotrwała choroba – 241 

rodzin (47,44%), niepełnosprawność – 241 rodzin (47,44%), bezrobocie – 222 rodziny (43,70%), 

przemoc w rodzinie – 74 rodziny (14,57%), bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

i prowadzenia gospodarstwa domowego – 63 rodziny (12,40%), alkoholizm – 63 rodziny (12,40%), 

potrzeba ochrony macierzyństwa – 36  rodzin (7,09%). Z pomocy korzystały również rodziny,  

w których występowały: trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego  

– 10 rodzin  (1,97%), bezdomność – 9 rodzin (1,75%), narkomania – 2 rodziny (0,39%) oraz zdarzenie 

losowe – 2 rodziny (0,39%). 

 Wsparcie z pomocy społecznej w 2018 roku w postaci świadczeń pieniężnych uzyskały 343 

osoby, natomiast w postaci świadczeń niepieniężnych 224 osoby. Pomoc udzielana była w formie: 

 zasiłku stałego, który przysługuje: pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie 

niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od 

kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 701 zł, pełnoletniej osobie 

pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku  

lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe 

od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. 528 zł. W 2018 r. zasiłki stałe otrzymało 

70 osób samotnych i 11 osób pozostających w rodzinie,  

 zasiłku okresowego przysługującego w szczególności, ze względu na długotrwałą chorobę, 

niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń 
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innych systemów zabezpieczenia społecznego: osobie samotnie gospodarującej, której dochód 

jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, rodzinie, której 

dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. W 2018 r. pomocą w ww. formie 

objęto 184 osoby, w szczególności z powodu: bezrobocia (128 os.), niepełnosprawności (34 

os.) i długotrwałej choroby (22 os.),  

 zasiłku celowego  przyznawanego  na zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej, 

w szczególności  na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, 

opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw.  

W 2018 r. z tej formy pomocy skorzystało 305 osób,  

 realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, którego celem było wspieranie 

samorządów gminnych w realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym  

tj. dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom go pozbawionym. Program 

przewidywał również przyznanie świadczenia pieniężnego (zasiłków celowych)  

z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych. Łącznie tą formą pomocy objęto 585 

mieszkańców Lubartowa. Pomocą w formie opłacania kosztów posiłków w przedszkolach, 

szkołach i DDPS objęto 153  osoby, w tym 120 dzieci. Świadczenia pieniężne na zakup 

żywności otrzymało 238 osób,   

 schronienia, którego udzielenie następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca 

noclegowego w schronisku, noclegowni lub innym miejscu do tego przeznaczonym. Ponieważ 

na terenie miasta Lubartowa nie ma ww. instytucji, osoby bezdomne, które nie miały 

zapewnionego schronienia (u rodziny, znajomych itp.), były kierowane do schroniska. W 2018 

r. MOPS pokrył koszty pobytu w schronisku dla jednej osoby z terenu miasta Lubartowa, 

 sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, należy do zadań własnych gminy  

o charakterze obowiązkowym i odbywa się zgodnie z wyznaniem zmarłego w sposób ustalony 

przez gminę w Uchwale Nr XXXVI/227/09 Rady Miasta Lubartów z dnia 14 października 

2009 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu. W 2018 r. sprawiono dwa pogrzeby,  

 kierowania  i opłacania pobytu w domu pomocy społecznej osobie wymagającej całodobowej 

opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie 

funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie 

usług opiekuńczych. Osobę kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu,  

po uzyskaniu zgody tej osoby, jej przedstawiciela ustawowego lub na podstawie 

postanowienia sądu o umieszczeniu bez zgody strony w dps. W 2018 r. MOPS dofinansował 

lub pokrył koszty pobytu w domach pomocy społecznej 19 osobom.   

W 2018 r. wydano 1 434 decyzje w zakresie świadczeń rodzinnych i wypłacono 21 181 świadczeń dla 

1 028 rodzin. Na ten cel wydatkowano kwotę 4 132 844,60 zł. 

Z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami skorzystały 593 rodziny w kwocie 1 874 068,60 zł. 
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Analizując rodzaje i wysokość przyznawanych świadczeń z pomocy społecznej, najczęściej 

udzielaną pieniężną formą pomocy w 2018 r. był zasiłek celowy. Największe środki finansowe  

w ramach świadczeń niepieniężnych w 2018 r. wydatkowano na pokrycie pobytu mieszkańców miasta 

w domach pomocy społecznej. 

Pomoc społeczna to nie tylko wsparcie finansowe osób i rodzin potrzebujących pomocy, ale 

także pomoc instytucjonalna, świadczona przez placówki pomocy społecznej. W zasobach 

instytucjonalnych ośrodka pomocy społecznej w 2018 r. funkcjonowały dwa ośrodki wsparcia  

tj. Dzienny Dom Pomocy Społecznej oraz Świetlica Środowiskowa dla Dzieci z Rodzin 

Dysfunkcyjnych, wchodzące w strukturę organizacyjną MOPS w Lubartowie. 

W przypadku placówek wsparcia dziennego, w 2018 r. odnotowano 93 korzystających 

 (w tym 27 dzieci),  a w działalność tych placówek zaangażowanych było 8 osób personelu.  

W Lubartowie nie funkcjonują  placówki stacjonarnej pomocy społecznej. Mieszkańcy 

Lubartowa kierowani są do placówek odpowiedniego typu, zgodnie z zaleceniami i potrzebami, 

zlokalizowanymi jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej. 

W 2018 r. w domach pomocy społecznej przebywało 23 mieszkańców Lubartowa, w tym 8 osób 

przewlekle psychicznie chorych, 1 osoba niepełnosprawna intelektualnie, 9 osób niepełnosprawnych 

fizycznie, 5 osób w podeszłym wieku. 

Z pobytu w schronisku dla osób bezdomnych skorzystała jedna osoba bezdomna, spośród  

9 bezdomnych, dla których główne miejsce przebywania uznaje się gminę Miasto Lubartów.   
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  Oświata i edukacja 10.

 Gmina Miasto Lubartów jest organem prowadzącym dla trzech szkół podstawowych i jednego 

liceum  ogólnokształcącego. W Szkole Podstawowej nr 4 funkcjonują oddziały integracyjne dla dzieci 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Na terenie Miasta Lubartów nie działają szkoły 

niepubliczne. 

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im ks. Jana Twardowskiego – budżet 7 409 397,87 zł, z tego 

pokryte z subwencji oświatowej:  4 955 073,60 zł (66,88%), 

2. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Piotra Firleja – budżet 9 673 799,04 zł, z tego pokryte  

z subwencji oświatowej: 6 456 080,98 zł (66,74%), 

3. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II – budżet 3 821 811,82 zł, z tego pokryte  

z subwencji oświatowej:  2 876 788,99 zł (75,27%), 

4. II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie – budżet 4 000 296,12 zł,  

z tego pokryte z subwencji oświatowej: 2 601 840,10 zł (65,04%). 

Wydatki na szkoły wyniosły 24 905 304,85 zł, z czego 16 889 783,67 zł (67,82 %) pokryte zostało 

z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa. 

Tabela nr 7 Liczba uczniów w poszczególnych szkołach 

Szkoła 
Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

Liczba uczniów w oddziałach stan na 30 września 2018r. 

„0” I II III IV V VI 
VI

I 

II 

gimn. 

III 

gimn. 

SP nr 1 
38 (w tym: 12 

oddz. gimn.) 

862 

(w tym: 

262 gimn.) 
12 92 45 83 123 89 71 85 133 129 

SP nr 3 
48 (w tym: 7 

oddz. gimn.) 

1163 

(w tym: 

175 gimn.) 
49 121 49 156 224 115 143 131 102 73 

SP nr 4 15 307 22 45 19 53 43 44 41 40 ---- ---- 

Razem: 101 2332 83 258 113 292 390 248 255 
25

6 
235 202 

II LO 18 431 --- 142 143 146 --- --- --- --- --- --- 

 

Tabela nr 8 Liczba nauczycieli w szkołach, w podziale na stopnie awansu zawodowego.  

NAUCZYCIELE stan na 30 września 2018r. 

PLACÓWKA STAŻYŚCI KONTRAKTOWI MIANOWANI DYPLOMOWANI RAZEM 

SP1 1 13 29 38 81 

SP3 7 10 20 67 104 

SP4 2 15 15 17 49 

II LO 0 1 5 33 39 

Razem: 16 56 88 180 340 
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Egzaminy 

Miernikiem jakości pracy szkoły są osiągane przez uczniów wyniki nauczania, w tym wyniki, 

egzaminów gimnazjalnych i maturalnych w klasie trzeciej gimnazjum i trzeciej liceum.  

Istotny wpływ na poziom osiągnięć uczniów mają zarówno czynniki indywidualne (uzdolnienia, 

aspiracje, frekwencja, stan zdrowia, czas poświęcony nauce) jak i środowiskowe (sytuacja rodzinna 

uczniów, wykształcenie rodziców, status materialny rodziny, itp.). 

Wyniki pierwotnie przedstawiane w skali punktowej i staninowej, od kilku lat również w skali 

procentowej. 

Skala staninowa służy porównaniu wyników na tle całej populacji (umożliwia porównanie 

wyniku szkoły z wynikami uzyskanymi przez inne placówki, pozwala określić ile szkół w Polsce 

uzyskało taki sam lub podobny wynik. 

Tabela nr 9 Skala staninowa : 

Nr 

staninu 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

nazwa 

wyniku 
najniższy bardzo 

niski 
niski niżej 

średni 
średni wyżej 

średni 
wysoki bardzo 

wysoki 
najwyższy 

 

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: 

 humanistycznej (język polski oraz historia i wiedza o społeczeństwie), 

 matematyczno – przyrodniczej (matematyka oraz przedmioty przyrodnicze – biologia, 

geografia, fizyka, chemia), 

 językowej (język obcy – angielski lub inne nauczane w szkole – niemiecki, rosyjski w wersji 

podstawowej i rozszerzonej). 

Tabela nr 10 Wyniki egzaminów gimnazjalnych  

SZKOŁA liczba uczniów 

wynik procentowy stanin 

cz. I cz. II cz. III cz. I 
cz. 

II 

cz. 

III 

j.
 p

o
ls

k
i 

h
is

to
ri

a,
 W

O
S

 

m
at

em
at

y
k

a 

P
rz

ed
m

io
ty

 

p
rz

y
ro

d
n

ic
ze

 

j.
 a

n
g

ie
ls

k
i 

p
o

d
st

aw
o

w
y
 

j.
 n

ie
m

ie
ck

i 

p
o

d
st

aw
o

w
y
 

- - - 

Oddziały 

gimnazjalne 

w SP 1 

2017/2018 126 75 64 58 59 60 50 7 7 7 6 6 - 

Oddziały 

gimnazjalne 

w SP 3 

2017/2018 72 68 58 44 52 64 73 5 5 4 5 5 - 
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Egzamin maturalny składa się z części pisemnej i części ustnej. W części pisemnej 

obowiązkowo zdaje się egzamin z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. 

Dodatkowo jeden egzamin z wybranego przez siebie przedmiotu dodatkowego na poziomie 

rozszerzonym (chemia, biologia, fizyka, filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, 

informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny, 

język polski, język regionalny, matematyka, wiedza o społeczeństwie). 

W części ustnej egzaminu maturalnego obowiązkowo zdaje się egzamin z języka polskiego 

i wybranego przez siebie języka obcego nowożytnego (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, 

rosyjski, włoski). Egzamin ten jest bez określenia poziomu, można go zadawać na poziomie 

podstawowym lub rozszerzonym. 

Tabela nr 11. Wyniki egzaminów maturalnych 

 

 

 

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 

Zgodnie z zapisami ustawy  Prawo oświatowe  wychowaniem przedszkolnym w roku 2018  

objęte były dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w uzasadnionych sytuacjach dyrektor przedszkola mógł 

podjąć decyzję o przyjęciu dzieci w wieku 2,5 lat.  

Wychowaniem przedszkolnym w mieście Lubartów objęto łącznie 1074 dzieci, które 

uczęszczały do placówek publicznych prowadzonych przez Miasto Lubartów i niepublicznych 

prowadzonych prze osoby fizyczne: 

Tabela nr 12. Przedszkola publiczne  prowadzone przez Miasto Lubartów 

Placówka 
Liczba 

oddziałów 

Dzieci w 

wieku 2,5 - 3 

lata 

Dzieci w 

wieku 4 lata 

Dzieci w  

wieku 

 5 lat 

Dzieci w 

wieku 6 lat 
Razem 

Przedszkole 

Miejskie  nr 1 
6 27 31 21 42 121 

Przedszkole 

Miejskie  nr 2 
5 27 25 38 35 125 

Przedszkole 

Miejskie  nr 4 
11 78 46 82 66 272 

Przedszkole 

Miejskie  nr 5 
5 27 25 37 35 124 

RAZEM 27 159 127 178 178 642 

  

Egzamin Maturalny 

Rok szkolny Liczba zdających Wynik procentowy  

2017/2018 145 97 
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Tabela nr 13. Przedszkola niepubliczne  funkcjonujące na terenie Miasta Lubartów 

Placówka 
Liczba 

oddziałów 

Dzieci w 

wieku 2,5 - 3 

lata 

Dzieci w 

wieku 4 

lata 

Dzieci w  

wieku 

 5 lat 

Dzieci w 

wieku 6 lat 
Razem 

Akademia 

Przedszkolaka 
4 24 21 27 20 92 

Casper 5 39 27 22 10 98 

Fantazja 4 17 14 15 9 55 

Motylek 5 41 27 24 15 107 

Okruszek  1 2 1 - - 3 

Razem 19 123 90 88 54 355 

 

Tabela nr 14. Oddziały przedszkolne w szkołach samorządowych 

Placówka Liczba oddziałów Liczba  uczniów 

Szkoła Podstawowa nr 1 1 13 

Szkoła Podstawowa nr 3 2 40 

Szkoła Podstawowa nr 4 1 24 

Razem 4 77 

 

Koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu publicznym w roku 2018 wynosił 

miesięcznie 942,51 złotych, rocznie 11 310,14 złotych.  

Placówki niepubliczne zgodnie z zapisami ustawy  z dnia 27 października 2017 roku 

o finansowaniu zadań oświatowych otrzymały dotację w kwocie odpowiadającej 75% kosztów 

utrzymania dzieci w placówkach samorządowych tj. 706,88 zł na jedno dziecko (stan na grudzień  

2018 roku). 

Tabela nr 15 Liczba nauczycieli w przedszkolach, w podziale na stopnie awansu zawodowego. 

 

 

 

 

NAUCZYCIELE  stan na 30 września 2018r. 

PLACÓWKA STAŻYŚCI KONTRAKTOWI MIANOWANI DYPLOMOWANI RAZEM 

P1 2 8 6 7 23 

P2 2 3 5 1 11 

P4 1 5 4 12 22 

P5 1 1 4 5 11 
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  Kultura 11.

  Biblioteki  11.1

 W mieście  Lubartów funkcjonuje Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Mickiewicza  

(ul. Lubelska 36), której podlegają 2 filie: Filia nr 1 przy ul. 3 Maja 24 A oraz Filia nr 2 przy 

 ul. 1 Maja 66/74.   

 Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 72 831 woluminów, natomiast na koniec roku 

– 70 469  woluminów przyczynami zmniejszenia stanu księgozbioru są: zużycie pewnej liczby 

egzemplarzy (książki tzw. „zaczytane” i zniszczone), których nie powinno się już wypożyczać 

czytelnikom oraz zagubienie pewnej liczby książek przez czytelników.  

Na początku roku zarejestrowano 3 218  czytelniczek i czytelników, zaś na koniec roku liczba  

ta wynosiła 3 149 osób.  

W ciągu całego roku 2018 wypożyczono ogółem 66 135 książek i czasopism ogółem, w tym 63 758 

książek. Na miejscu (w czytelniach) udostępniono łącznie 9 246 książek i czasopism ogółem  

(w tym: 3 558 książek). 

Z zasobów internetowych skorzystano łącznie ok. 5 500 razy. Dla czytelników udostępnionych jest  

15 stanowisk komputerowych z możliwością druku.  

 W 2018 r. biblioteka główna i filie zapewniały możliwość wypożyczenia płyt CD i DVD. 

Wypożyczalnię Biblioteki Głównej użytkownicy odwiedzili 11 121 razy, a czytelnię 9 132 razy.  

W roku 2018 biblioteka nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym „Larix” i realizuje projekt „Niewidomi czytają słuchając”. Dzięki temu pozyskano 

odtwarzacze książki mówionej dla osób  niewidomych  i słabowidzących (mają one dostęp do 1 761 

książek mówionych). 

Zatrudnienie w MBP i filiach w roku 2018 wyniosło 16 etatów. W ciągu dwóch ostatnich lat struktura 

zatrudnienia w placówce nie zmieniła się.  

 W 2018 r. biblioteka – oprócz działań mających na celu promocję czytelnictwa – 

organizowała wydarzenia o charakterze edukacyjnym i kulturalno - oświatowym, były to m.in.: 

wystawa „Życie i działalność Mikołaja Kopernika”, wystawa „Lubartowskie Miejsca Pamięci”, 

kiermasze i wystawy prac Hobby Klubu Rękodzieło Artystyczne, konkurs „Czytelnik Roku 2018”, 

konkurs plastyczny „Moja Niepodległa Ojczyzna”, akcja „Noc Bibliotek”, akcja „Narodowe 

Czytanie”. Odbywały się także  lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki dla przedszkolaków.  

Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta Lubartów dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w roku 2018 

wyniosła 965 000 zł.  

Koszty utrzymania placówki wyniosły 1 095 513,04 zł.  
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  Ośrodki kultury 11.2

 Jedną z najważniejszych instytucji kultury naszego miasta jest Lubartowski Ośrodek 

Kultury przy ul. Rynek II 1. Budynek LOK dostosowany jest  do potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami, w obiekcie znajduje się sala kinowo - widowiskowa. Ze względu  

na specyfikę budynku niektóre zajęcia odbywają się w pomieszczeniach wynajmowanych w Szkole 

Podstawowej nr 1 oraz w II Liceum Ogólnokształcącym.  

Przy Lubartowskim Ośrodku Kultury funkcjonują następujące zespoły i grupy zainteresowań:  

1. Kapela Ludowa „Lubartowiacy” – 15 osób, 

2. Dziecięca Grupa ZPiT „Lubartowiacy” – 64 osoby, 

3. Chór Ziemi Lubartowskiej – 36 osób, 

4. Zespoły muzyczne:  

 * „Relife” – 3 osoby, 

 * „Pssalite Deo” – 12 osób, 

 * „Jazz – Lok”  - 5 osób, 

5. Akademia Ekspresji Wokalnej – 35 osób, 

6. Zespół gitarowy – 27 osób, 

7. Klub Tańca Towarzyskiego „Chochlik” dla dzieci, młodzieży i dorosłych,  

8. Grupa Fireshow „Antares”,  

9. Pracownia plastyczna i koło plastyczne – ok. 15 osób, 

10. Klub Fantastyki „Zielony Smok”  - ok. 15 osób, 

11. Warsztaty teatralne – ok. 40 osób, 

12. Zajęcia taneczne HIP – HOP, 

13. Zajęcia szachowe – ok. 90 osób,  

14. Warsztaty literackie – 10 osób. 

Lubartowski Ośrodek Kultury był w 2018 r. organizatorem  wielu wydarzeń i imprez kulturalnych  

- najważniejsze z nich :  

1. Festyn Miejski z okazji „Dnia Lubartowa”, 

2. Muzykowanie na Ludową Nutę, 

3. Rock Alert Festiwal, 

4. Konfrontacje Taneczne o Puchar Burmistrza,  

5. Konkurs Literacki im. L. S. Licińskiego,  

6. Konkursy Recytatorskie : „Recytacje z Noblem”, Jesienny Konkurs Recytatorski , „Recytacje  

     z Noblem”, 

7. Spektakle teatralne : „Po prostu Kopciuszek”, „Niespokój”, 

8. Gale taneczne hip – hop, 
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9. Koncerty: Walentynkowy,  im. Agaty Budzyńskiej  

10. Konkursy plastyczne : „Wielkanocne tradycje i obrzędy”, „Baśnie i legendy”, „100 lat   

      Niepodległości”, „Moje miasto dziś i jutro”, „Wesołe Boże Narodzenie”, 

11. Imprezy kulturalno – edukacyjne z okazji rocznic i ważnych świąt państwowych  (11 Listopada,  

       3 Maja). 

 W kinie „LEWART”  działającym  w ramach Lubartowskiego Ośrodka Kultury 

przeprowadzono 206 seansów repertuarowych. Łączna  liczba widzów kina w r. 2018. wyniosła 

14 651 osób. 

 W roku 2018 LOK był organizatorem lub współorganizatorem ok. 90 przedsięwzięć  

o charakterze kulturalnym, społecznym i edukacyjnym. Imprezy oraz seanse filmowe zgromadziły 

łącznie ponad 40 tysięcy widzów. 

 W roku 2018 w LOK-u  rozpoczęła się realizacja projektu  „SENIOR +” , w ramach którego 

starsi (tzn. w wieku 60+) mieszkańcy miasta mają możliwość uczestniczenia w wielu zajęciach 

 m.in. plastycznych, florystycznych, komputerowych.  

Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta Lubartów dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury w roku 2018 

wyniosła 1 390 000 zł. 

Koszty działalności placówki wyniosły 1 804 470, 52 zł.  

 Muzeum  11.3

 Muzeum Ziemi Lubartowskiej mieści się w zabytkowym budynku – dworku przy  

ul. Kościuszki 28. Muzeum  prowadzi:  

1. Działalność wystawienniczą: 

 wystawę pt. „Stulecie Zorganizowanego Regionalizmu Lubartowskiego 1917 – 2017” 

przygotowaną wspólnie z Lubartowskim Towarzystwem Regionalnym,  

 wystawę „Lubartów w dawnej fotografii i malarstwie” (także wspólnie z LTR),  

 wystawę czasową „Niepodległa na Polskich Znaczkach Pocztowych”, 

 kolejny rok funkcjonuje wystawa stała prezentująca pamiątki dotyczące Lubartowa i powiatu 

lubartowskiego pt. „Z przeszłości Lubartowa”,  

 w ramach III Lubartowskiej Nocy Muzeów udostępniono wystawy muzealne  

dla zwiedzających. 

2. Działalność naukowo – badawczą:   

 prowadzenie kwerendy archiwalnej i bibliotecznej do wystaw czasowych,  

 prowadzenie  prac poszukiwawczych pamiątek i dokumentów do planowanych wystaw 

czasowych, 
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 wpisywanie nowych zgromadzonych muzealiów w ramach prowadzenia własnej dokumentacji 

muzealiów. 

3. Działalność wydawniczą: 

 druk plakatów i zaproszeń do organizowanych wystaw czasowych, 

4. Działalność edukacyjną:  

 organizacja lekcji muzealnych dla uczniów,  

 organizacja popołudnia z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów oraz z okazji 

ANNOWANIA, 

 udostępnianie dla osób z zewnątrz materiałów służących do celów naukowych oraz 

oświatowych, 

 prowadzenie i uzupełnianie kroniki muzealnej. 

W 2018 r. Muzeum Ziemi Lubartowskiej odwiedziło łącznie 860 osób. 

Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta Lubartów dla Muzeum w roku 2018 wyniosła 230 500 zł. 

Koszty działalności placówki wyniosły 232 418,84 zł. 

Poza instytucjami kultury podlegającymi Miastu Lubartów działalność kulturalną w mieście  

prowadzona jest także przez organizacje pozarządowe, z których najważniejszymi są:  

 Lubartowskie Towarzystwo Regionalne,  

 Lubartowskie Towarzystwo Muzyczne,  

 Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna – Orkiestra Dęta. 

 

  Sport i rekreacja  12.

Sport i rekreacja to ważne dziedziny życia społecznego mieszkańców Lubartowa. Rozwijaniu  

i zaspokajaniu potrzeb w tych dziedzinach służy m.in. powołana w 2012 roku  jednostka budżetowa 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Lubartów.  

MOSiR zarządza obiektami sportowymi:  

 stadionem miejskim przy ul. Parkowej, 

 boiskiem piłkarskim z nawierzchnią sztuczną, 

 boiskiem piłkarskim z nawierzchnią naturalną (powstanie tu stadion z naturalną nawierzchnią  

z trybunami, zapleczem sanitarno – szatniowym,  jego oddanie planuje się na początek  

4 kwartału 2019 r., 

 basenem i sauną (z basenu skorzystano w ciągu roku ok. 64 352 razy, z sauny ok. 2300 razy),  

 ORLIKIEM ( w ciągu roku zanotowano ok. 2720 wejść indywidualnych), 

 kortami tenisowymi ( w ciągu roku skorzystano z nich ok. 1020 razy). 



 

RAPORT O STANIE GMINY MIASTO LUBARTÓW   S t r o n a  | 57  

 MOSiR współpracuje z klubami sportowymi i stowarzyszeniami, z placówkami 

oświatowymi, instytucjami – przy organizacji imprez i wydarzeń sportowo – rekreacyjnych dla 

mieszkańców miasta. Jest współorganizatorem m.in. „Biegów Lewarta”, Ogólnopolskich Zawodów 

Nordic Walking, imprez pływackich, zawodów szachowych  oraz organizatorem halowych turniejów 

piłki nożnej dla różnych grup wiekowych.  

 W działalności w/w  instytucji najważniejszą dyscypliną sportową jest piłka nożna, 

systematycznie prowadzone jest szkolenie dzieci i młodzieży, drużyny MOSiR-u biorą udział  

w rozgrywkach młodzieżowych Lubelskiego Związku Piłki Nożnej. 

Wydatki MOSiR-u na działalność w roku 2018 wyniosły 1 755 592,67 zł , z tego wydatki 

inwestycyjne wyniosły 102 783,75 zł. 

Rozwijanie aktywności fizycznej mieszkańców Lubartowa możliwe jest także dzięki klubom 

i stowarzyszeniom sportowym.  

W Lubartowie działa blisko 20 organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarach 

sportu, rekreacji i turystyki. Większość z nich prowadzi regularne szkolenie i zajęcia sportowo 

 – rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportu:  

 MKS LEWART  - piłka nożna,  

 MKS LEWART AGS - - taekwon-do, tenis stołowy, kolarstwo, 

 MKL NEFRYT  - lekka atletyka, 

 MKS LUBARTÓW - siłownia, taekwon-do, 

 Lubartowski Uczniowski Klub Sportowy  - szachy, piłka ręczna, 

 UKS REKORD  - koszykówka, 

 LKP SKALAR  - pływanie, 

 KS ORLIK  - piłka nożna,  

 MKS STS LUBARTÓW  - tenis stołowy.  

Niektóre stowarzyszenia są organizatorami (lub współorganizatorami) wydarzeń sportowo  

– rekreacyjnych, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez miasta i są prawdziwą promocją 

Lubartowa. 

Najważniejsze imprezy sportowo- rekreacyjne w mieście Lubartów w roku 2018: 

 Święto Roweru (udział ok. 10 000 osób, na organizację przeznaczono 80 000 zł z budżetu  

obywatelskiego), 

 Bieg „Pokój i Dobro”(udział ok. 170 biegaczy, koszt wydatkowany z budżetu miasta  

ok. 6 000 zł), 

 V Półmaraton oraz Festyn Integracyjny „Bez granic” ( udział ok. 400 uczestników- dorosłych, 

dzieci i osób niepełnosprawnych, koszt wydatkowany z budżetu miasta ok. 18 000 zł) 
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 Zawody Nordic Walking pod patronatem Burmistrza Miasta (udział ok. 300 uczestników, koszt 

wydatkowany z budżetu miasta ok. 5 000 zł) 

 XXIII Ogólnopolskie Biegi LEWARTA (udział ok. 180 biegaczy, koszt wydatkowany  

z budżetu miasta ok. 10 000 zł), 

 Kapucyński Piknik Motocyklowy (udział ok. 500 motocyklistów, koszt wydatkowany z budżetu 

miasta ok. 4 000 zł) 

 Ponadto w ciągu roku organizowane są: rajdy rowerowe, turnieje szachowe dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych, zawody pływackie dla dzieci, młodzieży i dorosłych, turnieje siatkówki, 

turnieje tenisa stołowego oraz badmintona. 

 Liczba stowarzyszeń sportowych, osób uczestniczących w zajęciach oraz wydarzeniach 

sportowo – rekreacyjnych świadczy o dużym zainteresowaniu mieszkańców Lubartowa tą dziedziną 

życia społecznego. Aktywność ruchowa staje się doskonałym sposobem na spędzanie czasu wolnego 

oraz integrację różnych grup wiekowych. 

 

  Współpraca z organizacjami pozarządowymi  13.

 Finansowe formy współpracy  13.1

Współpraca Gminy Miasto Lubartów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na płaszczyźnie finansowej odbywała się w 2018 roku przede wszystkim poprzez wspieranie realizacji 

zadań publicznych przez uprawnione podmioty w trybie otwartego konkursu ofert oraz w trybie 

pozakonkursowym. 

 Przedmiotem zlecenia były zadania własne gminy określone Ustawą z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym mieszczące się w rejestrze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 W roku 2018 ogłoszono 5 otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji 

pozarządowych, w zakresie realizacji zadań publicznych. Poniżej wykaz zadań wg kolejności 

ogłoszonych konkursów z uwzględnieniem zrealizowanych zadań wśród uznanych za priorytetowe  

w programie współpracy. 

KONKURS NR 1: 

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: 

1) szkolenie sportowe różnych kategorii wiekowych w różnych dyscyplinach sportu oraz udział  

we współzawodnictwie sportowym, 
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2) tworzenie wśród mieszkańców Lubartowa warunków sprzyjających rozwojowi sportu  

w różnych dyscyplinach sportu, 

3) organizacja przez kluby sportowe i inne podmioty imprez sportowych i rekreacyjnych,  

w tym imprez dla osób niepełnosprawnych, 

4) organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na zrewitalizowanym Rynku II. 

2. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży:  

1) organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży, 

3. Turystyka i krajoznawstwo: 

 organizacja imprez krajoznawczo – turystycznych 

4. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym: 

 działania związane z aktywizacją seniorów poprzez uczestnictwo w różnych formach działalności 

rekreacyjnej. 

5. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia  

15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej: 

 działania wynikające z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy 

dotyczące opieki i pomocy osobom przewlekle chorym w fazie terminalnej. 

W postępowaniu konkursowym wpłynęło 50 ofert. 

 

Tabela nr 16 Szczegółowy podział ofert na wskazane zadania publicznego wg rodzaju   

L.p. Rodzaj zadania publicznego Ilość ofert 

1 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  23 

2 
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - organizacja imprez sportowych i 

rekreacyjnych na zrewitalizowanym Rynku II 
2 

3 Turystyka i krajoznawstwo 7 

4 Wypoczynek dzieci i młodzieży  9 

5 Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym  8 

6 Ochrona i promocja zdrowia 1 

 Łączna ilość ofert które wpłynęły na konkurs  50 

 

W procedurze konkursowe po ocenie merytorycznej 41 ofert uzyskało rekomendację komisji 

konkursowej do dofinansowania, jeden podmiot zrezygnował z realizacji swojej oferty. Łącznie 

wykonano 40 zadań na kwotę 504 840 zł.  
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KONKURS NR 2: 

1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 

1) lokalne inicjatywy kulturalne i artystyczne realizowane na rzecz mieszkańców Lubartowa  

w formie: koncertów, wystaw, spotkań, plenerów, warsztatów, prezentacji, cyklicznych wydarzeń 

kulturalnych o charakterze festiwalowym i konkursowym o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim  

i międzynarodowym, 

2) inicjatywy kulturalne i artystyczne na rzecz mieszkańców Lubartowa w formie: koncertów, 

wystaw, plenerów, występów teatralnych i innych wydarzeń kulturalnych, realizowanych  

na zrewitalizowanym Rynku II, 

3) inicjatywy związane z uczczeniem setnej rocznicy odzyskania niepodległości.  

2. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie: 

1) edukacyjne formy pomocy dzieciom i młodzieży poprzez organizację dodatkowych zajęć 

wyrównawczych i profilaktycznych, 

2) organizacja warsztatów, prelekcji, wykładów, odczytów, szkoleń, 

3) realizacja programów i działań edukacyjnych wykraczających poza program nauczania 

szkolnego, 

4) edukacja ekologiczna. 

3. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym: 

 działania związane z aktywizacją seniorów poprzez uczestnictwo w różnych formach działalności 

kulturalno-edukacyjnej. 

W postępowaniu konkursowym wpłynęło 20 ofert.  

Tabela nr 17 Szczegółowy podział ofert na wskazane zadania publicznego wg rodzaju   

L.p. Rodzaj zadania publicznego Ilość ofert 

1 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 6 

2 

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

kulturalne i artystyczne na rzecz mieszkańców Lubartowa w formie: koncertów, 

wystaw, plenerów, występów teatralnych i innych wydarzeń kulturalnych, 

realizowanych na zrewitalizowanym Rynku II 

1 

3 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - inicjatywy 

związane z uczczeniem setnej rocznicy odzyskania niepodległości 
3 

4 Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 5 

5 Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym  5 

 Łączna ilość ofert które wpłynęły na konkurs  20 
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 W procedurze konkursowe po ocenie merytorycznej wszystkie 20 ofert uzyskało 

rekomendację komisji konkursowej do dofinansowania. Dwa podmioty zrezygnowały z realizacji  

3 ofert. Łącznie wykonano 17 zadań na kwotę 71 295 zł. Pozostała kwota została wykorzystana  

w trybie pozakonkursowym dla realizacji tzw. małych grantów na mocy art. 19a ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 

KONKURS NR 3:  

Promocja Miasta Lubartów w roku 2018 podczas przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, 

sportowym i sportowo – rekreacyjnym.  

W postępowaniu konkursowym wpłynęło 25 ofert, z czego zrealizowano 21 zadań publicznych  

w ramach promocji miasta na kwotę 59 200 zł.  

 

KONKURS NR 4: 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na  

2018 rok określonych Uchwałą Nr XXXIII/210/2018 Rady Miasta Lubartów z dnia 28 marca 2018 r.: 

1. działania umożliwiające dostęp do pomocy  terapeutycznej, konsultacyjnej, porad prawnych  

i obywatelskich  dla osób uzależnionych od alkoholu, narkomanii, osób współuzależnionych,  

a także innych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

2. działania w zakresie promowania zdrowego stylu życia przez organizację różnych form 

spędzania wolnego czasu i organizację imprez w obszarze kultury i sztuki, edukacji, kultury 

fizycznej i sportu, krajoznawstwa i turystyki – bez zażywania używek,  

3. zorganizowane formy działalności anonimowych alkoholików, 

4. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej. 

W postępowaniu konkursowym wpłynęło 6 ofert, które zostały zrealizowane na kwotą łączną  

84 930 zł, w tym: 

 na działania z zakresu przeciwdziałania narkomani – kwota 14 000 zł, 

 na działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – kwota 72 000 zł. 

Pozostała kwota została przeznaczona i wykorzystaną w trybie pozakonkursowym.  

 

KONKURS NR 5: 

Pomoc społeczna: 

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze  

dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców Miasta Lubartowa. 



 

RAPORT O STANIE GMINY MIASTO LUBARTÓW   S t r o n a  | 62  

Zostały wydzielone w ramach konkursu dwa zadania: 

1. zadania nr 1 - świadczenie usług opiekuńczych, obejmujących pomoc w zaspokajaniu 

codziennych potrzeb życiowych, 

2. zadanie nr 2 - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie określonym w rozporządzeniu 

Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług 

opiekuńczych. 

W postepowaniu konkursowym złożono łącznie 5 ofert, w tym 3 oferty na zadanie nr 1 i 2 oferty  

na zadanie nr 2. Podpisano dwie umowy: 

1) o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie usług 

opiekuńczych na rzecz mieszkańców Miasta Lubartów w miejscu ich zamieszkania w okresie  

od dnia 1 kwietnia 2018 roku do dnia 31 marca 2021 roku, 

2) o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie 

specjalistycznych usług opiekuńczych oraz  specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców Miasta Lubartów w miejscu  

ich zamieszkania w okresie od dnia 1 kwietnia 2018 roku do dnia 31 marca 2021 roku. 

 

Tabela nr 18.  Wykaz godzin oraz liczba odbiorców w podziale na rodzaj usług świadczonych  

z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku dla mieszkańców Gminy Miasta 

Lubartów. 

L.p. Nazwa  oferenta i nazwa  zadania 

ROK 2018 

Kwota na 

poszczególne  

usługi w zł 

Ilość godzin 

usług 

Liczba odbiorców, 

uczestników 

zadania 

1. 
Usługi opiekuńcze 

359 243,64 20.210 59 

2. 
Specjalistyczne usługi opiekuńcze 

62 574,12 3.348 4 

3. 
Specjalistyczne usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

273 674,10 13.718 12 

 Razem 695 491,86 37.276 74 
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TRYB POZAKONKURSOWY 

Tryb małych zleceń – procedura z pominięciem otwartego konkursu ofert 

W roku 2018 w ramach tego trybu na wniosek organizacji pozarządowych zrealizowano 3 zadania  

na łączną kwotę 8 345 zł w następujących obszarach pożytku publicznego: 

 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

Tabela nr 19. Wysokość środków finansowych z budżetu Miasta na realizację zadań publicznych 

w poszczególnych obszarach w roku 2018 wg ogłoszonych konkursów i sfer zadań 

publicznych. 

Wysokość środków finansowych w 2018 roku na realizację zadań publicznych [w zł] 

Sfera zadań publicznych wg konkursów  Plan Wykonanie  

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 

Wypoczynek dzieci i młodzieży,  

Turystyka i krajoznawstwo,  

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (konkurs 1) 

480 000,00 479 840,00 

Ochrona i promocja zdrowia (konkurs 1) 25 000,00 25 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,  

Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, 

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (konkurs 2) 

75 000,00 73 050,00 

Promocja Miasta (konkurs 3) 60 000,00 59 200,00 

Przeciwdziałanie uzależnieniom  

i patologiom społecznym (konkurs 4) 
90 000,00 90 000,00 

Pomoc społeczna (konkurs w 2016 i w 2018 roku – konkurs 5)  695 491,86 695 491,86 

RAZEM 1 425 491,86 1 422 581,86 
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 Pozafinansowe formy współpracy  13.2

Współpraca pozafinansowa Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi  

w roku 2018 polegała głównie na:  

1. Udzielaniu informacji o przepisach (zmianach przepisów) dotyczących współpracy finansowej  

i pozafinansowej Miasta z organizacjami (konsultacje telefoniczne, rozmowy  

w UM), zwłaszcza w obszarze realizowanych zadań publicznych i prowadzonych działań 

sprawozdawczo-monitorujących (konsultacje dotyczące sprawozdań oraz dokumentacji 

merytorycznej i finansowej). 

2. Uzyskiwaniu przez organizacje informacji o źródłach i sposobach pozyskiwania środków 

finansowych (drogą e-mailową, poprzez bezpośredni kontakt z pracownikami). 

3. Zorganizowano 7 spotkań informacyjno-szkoleniowych związanych z ogłaszanymi otwartymi 

konkursami. 

4. Możliwości wynajmowania obiektów, lokali, pomieszczeń na działalność organizacji na 

preferencyjnych warunkach. Jednostki organizacyjne gminy użyczyły nieodpłatnie,  

bądź na zasadzie przysłowiowej złotówki pomieszczenia i obiekty, których są administratorami 

na potrzeby organizacji imprez sportowych, kulturalnych oraz na statutową działalność 

organizacji. 

5. Współudziale i pomocy przy organizacji imprez, wydarzeń i spotkań o charakterze sportowo–

rekreacyjnym i kulturalnym (urząd i jednostki organizacyjne). 

6. Zapraszaniu organizacji pozarządowych i innych podmiotów do konsultacji społecznych 

projektów aktów prawa miejscowego. 

7. Udzieleniu patronatu honorowego Burmistrza Miasto Lubartów na wniosek organizacji nad  

11 wydarzeniami. 

8. Wypożyczanie organizacjom pozarządowym sprzętu do organizacji imprez sportowo-

rekreacyjnych i kulturalnych, w tym: bramy startowej, balonów, namiotów typu wezyr, krzesełek 

i stolików rozkładanych, sprzęt do gier sportowych oraz elementów identyfikacji wizualnej 

Miasta (roll-up, itp.).  

 

  Sprawy administracyjne 14.

Stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta Lubartów na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 85 osób, 

natomiast na dzień 31 grudnia 87 osób. Zatrudnienie wzrosło w ramach naborów ogłoszonych na 2 

stanowiska urzędnicze (w tym jedno stanowisko kierownicze) w dniach 29 marca 2018 – konkurs na 

Kierownika Biura ds. Współpracy i Komunikacji Społecznej oraz w dniu 25 października 2018 r. – 

konkurs na stanowisko inspektora w Wydziale Finansowym. 
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W 2018 roku do Urzędu Miasta Lubartów wpłynęły 2 skargi na działania Burmistrza Miasta 

Lubartów. Rada Miasta Lubartów przedmiotowe skargi rozpatrzyła jako bezzasadne.   

W 2018 roku Burmistrz Miasta Lubartów wydał 13 787 decyzji administracyjnych oraz udzielił 

68 odpowiedzi w trybie dostępu do informacji publicznej. Wydano również 1672 informacje  

o przyznaniu świadczenia „Dobry Start”. 
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IX. Wykaz dokumentów źródłowych 

1. Miejscowy plan zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lubartów uchwalony Uchwałą  

Nr XLIII/321/06 Rady Miasta Lubartów z dnia 9 października 2006 r. w sprawie: zmian 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lubartowa – część I (Dz. Urz. Woj. 

Lub. Nr 33, poz.902 z dnia 26 lutego 2007 r.), oraz Uchwała Nr XXXI/220/97 Rady Miejskiej  

w Lubartowie z dnia 27 lutego 1997 r. w sprawie: I części zmian miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Lubartowa (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 10, poz.79 z dnia  

12 maja 1997r. z późn. zm.: Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 11, poz.171 z dnia 16 czerwca 1998 r.). 

2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubartowa 

przyjęty Uchwałą nr XXXI/227/2001 Rady Miejskiej w Lubartowie z dnia 25 maja 2001 roku. 

3. Lokalny Program Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023 przyjęty Uchwałą  

nr XXV/161/2017 Rady Miasta Lubartów z dnia 18 maja 2017 r., zmienioną uchwałami  

nr: XXIX/187/2017 z dnia 12 października 2017 r., XXXIV/216/2018 z dnia 17 maja 2018 r.  

4. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Lubartów przyjęty Uchwałą nr X/53/2015 Rady 

Miasta Lubartów z dnia 18.09.2015 r., zmieniony uchwałą nr XV/82/2016 z dnia 22 marca  

2016 r. 

5. Uchwała Nr XXIV/151/2017 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 marca 2017 r., w sprawie 

przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Lubartów. 

6. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta 

Lubartów zostały opracowane w 2015 roku i przyjęte Uchwałą Nr X/52/2015 Rady Miasta 

Lubartów z dnia 18 września 2015 roku. 

7. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych PGK Sp.  

z o.o. w Lubartowie na lata 2016 – 2020 przyjęty Uchwałą Nr XV/83/2016 RADY MIASTA 

LUBARTÓW z dnia 22 marca 2016 r. 

8. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Lubartów na lata 2018 – 2022 

uchwalony Uchwałą Nr XXXI/196/2017 Rady Miasta Lubartów z dnia 21 grudnia  

2017 r. 

9. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubartów na lata 2016-2025 przyjęta 

Uchwałą Nr XII/63/15 Rady Miasta Lubartów z dnia 19 listopada 2015 r. 

10. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla 

Gminy Miasto Lubartów na lata 2018-2022przyjęty Uchwałą Nr XXXII/201/2018 Rady Miasta 

Lubartów w dniu 27 lutego 2018 r. 
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11. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie 

Narkomanii na rok 2018 uchwalony Uchwałą Nr XXXII1/210/2018 Rady Miasta Lubartów  

z dnia 28 marca 2018 r. 

12. Program współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2018 uchwalony Uchwałą Nr XXX/190/2017 Rady Miasta 

Lubartów z dnia 22 listopada 2017 roku. 

13. Program Wspierania Rodziny dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2017-2019 przyjęty Uchwałą 

Nr XXIII/145/2017 Rady Miasta Lubartów z dnia 22 lutego 2017 r. 

14. Lubartowska Karta Dużej Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej przyjęty roku Uchwałą  

Nr XXXIV/186/13 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 kwietnia 2013 zmieniony Uchwałą  

Nr XL/245/2018 z dnia 4 października 2018 roku. 

15. Zarządzenie NR VIII/73/2019 z dnia 29 marca 2019 roku - w sprawie przyjęcia sprawozdania 

rocznego z wykonania budżetu Miasta Lubartów za 2018 rok. 

16. Informacja z realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji w 2018 roku. 

17. Sprawozdanie z działalności szkół i placówek oświatowych za rok 2018. 

18. Metryczka subwencji oświatowej. 

19. Sprawozdanie z działalności merytorycznej placówek kultury za rok 2018. 

20. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018. 

21. Sprawozdanie z realizacji art. 19 pkt 1-5 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 

za II półrocze 2018 roku. 

22. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 r. oraz przedstawienie 

potrzeb związanych z realizacja tych zadań w 2019 r. 

23. Sprawozdanie z działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie w Lubartowie oraz realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2018- 2022 za 2018 r. 

 


