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Wstęp 

 

Szanowni Państwo, 

 

to już drugi raport o stanie Gminy Miasto Lubartów. Dokument, który przedkładam pod obrady 

Rady Miasta, obrazuje pracę naszego samorządu w 2019 roku. Był to bardzo dobry rok dla 

Lubartowa. Udało się zakończyć część realizowanych inwestycji, rozpocząć nowe oraz wyłonić 

kliku wykonawców zadań zaplanowanych na 2020 rok. Cieszy fakt, że w ubiegłym roku   

pozyskaliśmy ponad 3 mln zł dodatkowych środków zewnętrznych na realizację zaplanowanych 

przedsięwzięć. Złożyliśmy też wnioski o dofinansowanie kolejnych. W 2019 roku udało 

się również przeprowadzić i sfinalizować proces pozyskania dla miasta nowego inwestora. Spółka  

z udziałem kapitału z Chin zakupiła od Miasta 3 hektary gruntu, na którym zamierza rozpocząć 

produkcję m.in. elementów silników spalinowych.  

Rok 2019 to także czas intensywnych działań promocyjnych Miasta Lubartów. Współpraca  

w tym zakresie z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, dała pozytywne efekty  

w postaci atrakcyjnej oferty kulturalnej i sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców oraz gości 

odwiedzających nasze miasto. Jednym z największych działań promocyjnych był Ogólnopolski 

Zjazd Dużych Rodzin. Wydarzenie to przyciągnęło do Lubartowa nie tylko ponad 1200 

uczestników z całego kraju, ale też ogólnopolskie media. 

Szczegóły dotyczące pracy naszego samorządu znajdziecie Państwo na kolejnych kartach 

raportu. Zgodnie z przedstawionym w poprzednim raporcie zamysłem, bieżący dokument został 

opracowany w przyjętej wówczas systematyce, co pozwoli łatwo odnieść się do zmienionych 

wartości. 

Życzę Państwu owocnej lektury!   

 

         Burmistrz Miasta Lubartów

           

 Krzysztof Paśnik 
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I. Informacje ogólne  

1. Ogólna charakterystyka Gminy Miasto Lubartów 

 

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 Świdnik).  

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. 

 

 

 

 

 

Mapa nr 1 

Mapa nr 2 
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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. 

 

Na terenach inwestycyjnych przygotowanych przez miasto przy ul. Strefowej wybudowały się: 

- 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, 

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

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

2.  Demografia 

Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 21 433 osób.  

W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił spadek przyrostu naturalnego. Analizując strukturę 

demograficzną można zauważyć, że w roku 2019 nastąpiła przewaga liczby urodzeń mężczyzn nad 

kobietami.  

 

 

 

Tabela nr 1     W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

 Stan na 31.12.2018 r. Stan na 31.12.2019 r. 

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni 

wiek przedprodukcyjny 1960 2035 1960 2040 

wiek produkcyjny 6271 6673 6061 6496 

wiek poprodukcyjny 3238 1449 3347 1529 

SUMA 11 469 10 157 11 368 10 065 

 

http://www.swietoroweru.pl/
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W 2019 roku odnotowano 195 urodzeń, w tym 90 dziewczynek i 105 chłopców, natomiast zmarło 

214 osób, w tym 93 kobiety i 121 mężczyzn. Na podstawie danej analizy można zauważyć ujemny 

przyrost naturalny. Elementem wpływającym na ogólną liczbę mieszkańców są migracje. Z danych 

pochodzących z rejestru urzędowego wynika, że na pobyt stały zameldowało się 373 mieszkańców, 

natomiast wymeldowało 391 osób. 
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3.  Lubelski Obszar Funkcjonalny 

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 
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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 

TIK w LOF. 

 

Mapa nr 3 
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II.  Realizacja polityk, programów i strategii 

 

W Gminie Miasto Lubartów w 2019 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. 

oraz V/27/2019 z dnia 22 lutego 2019 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. 
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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 2019 r. zamieszkiwało 6332 

osób, co stanowiło 29,75% wszystkich mieszkańców Lubartowa. Powierzchnia obszaru natomiast 

zajmowała 1,14 km
2
, co stanowiło 8,20% powierzchni całego miasta. 

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”. 

 

 

 

 

Mapa nr 4 
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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. 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. 

W 2019 r. realizowane były projekty: 

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

      i integracji długotrwale bezrobotnych lubartowian  

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie, 

 Partner: Lubelska Fundacja Rozwoju, 

2. „Rewitalizacja terenów Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie – sposobem na aktywizację 

społeczną mieszkańców”, 

 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”, 

3.  Przystosowanie budynku przy ul. Reja 14 do nowych funkcji społecznych i gospodarczych 

 Gmina Miasto Lubartów 

 W dniu 31.10.2019 r. została podpisana umowa z Województwem Lubelskim 

    na dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

    Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. 

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. 
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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 więc: cele strategiczne  

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

cele. 

Cele główne Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 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). 

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. 
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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 2019 roku przez Gminę Miasto Lubartów realizowane były następujące zadania inwestycyjne: 

  Usprawnienie termomodernizacyjne budynków – projekt pn.: „Termomodernizacja obiektów 

użyteczności publicznej w Lubartowie”, 

  Ograniczenie niskiej emisji – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych. 

 Wsparcie mieszkańców w zakresie wymiany przestarzałych źródeł ciepła, 

  Projekt pn.: „Mobilny LOF”, 

  Projekt pn.: „Zielony LOF”, 

  Modernizacja w kierunku nowoczesnego i inteligentnego oświetlenia ulic  

– projekt pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubartowie”. 

Uszczegółowienie ww. projektów znajduje się w części raportu dotyczącej inwestycji. 

 

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.  

W 2019 roku na cel określony w powyższej uchwale przeznaczono z budżetu miasta Lubartów 

kwotę 100 000,00 zł, z czego część środków została przeznaczona na podpisanie 8 umów  

z wnioskodawcami z listy rezerwowej z 2018 roku.  
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W przeprowadzonym naborze w 2019 roku wpłynęło 86 wniosków o udzielenie dotacji,  

z czego 1 wniosek został odrzucony z powodów formalnych, 85 wniosków zostało zweryfikowanych 

pozytywnie, w tym podpisano 15 umów a 70 wnioskodawców zostało wpisanych na listę rezerwową, 

ze względu na wyczerpanie środków finansowych.  Łącznie w 2019 roku podpisano 23 umowy dotacji 

na zmianę sposobu ogrzewania.  

Ostatecznie zrealizowano 21 zadań, z czego 20 zadań dotyczyło przejścia na ogrzewanie gazowe 

natomiast 1 zadanie polegało na podłączeniu pompy ciepła. Udzielono dotacji na łączną kwotę  

99 752,82 zł. 

 

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

     dla Miasta Lubartów. Opracowane 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. 

 

5.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Lubartów 

Na początku 2019 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było  

100 % powierzchni miasta i na koniec roku wskaźnik ten nie uległ zmianie. W związku z powyższym, 

w 2019 r. nie wydano żadnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jak również 

żadnej decyzji o warunkach zabudowy.  
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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 (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 33,  

poz. 902 z dnia 26 lutego 2007 r.), 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 (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.). 

W dniu 12 kwietnia 2019 r. Rada Miasta Lubartów podjęła uchwałę Nr VII/45/2019 w sprawie 

uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Lubartów”. 

6.  Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

    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  

Nr XV/83/2016 z dnia 22 marca 2016 r. 

Zadania inwestycyjne w wieloletnim planie rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych obejmują: 

1. budowę i rozbudowę sieci wodociągowej, 

2. modernizację sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową, 

3. budowę i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej, 

4. wykup sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych wykonanych przez inwestorów 

zewnętrznych, 

5. rozbudowę i przebudowę-modernizację oczyszczalni ścieków i budowę kanalizacji sanitarnej, 

6. 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. 

Łącznie nakłady inwestycyjne wyniosą 61 960 000 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, 
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 2019 r. - 2 070 000 zł, 

 2020 r. - 3 350 000 zł. 

7. Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasto 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: 

1. prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy  

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

2. analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego 

budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata, 

3. planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach, 

4. zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu, 

5. 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, 

6. źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach, 

7. planowaną wysokość wydatków w 2019 roku z podziałem na zarządzanie nieruchomościami 

mieszkaniowymi, eksploatacją i utrzymaniem w kwocie 174 500 zł., na remonty budynków  

i lokali mieszkalnych w kwocie 120 000 zł., na inwestycje w kwocie 250 000 zł., udział  

w kosztach zarządzania i utrzymania części wspólnych nieruchomości Wspólnot 

Mieszkaniowych w kwocie 210 000 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. 

8.  Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubartów na 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 
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warunków i jakości życia mieszkańców miasta poprzez wzrost ich aktywności, integrację środowiska 

lokalnego oraz skuteczny system pomocy społecznej. W ramach określonych kierunków działań, 

przewidziano:  

 wsparcie rodzin w wypełnianiu swoich podstawowych funkcji; 

 wzmocnienie systemu sprzyjającego rozwojowi młodego pokolenia; 

 promowanie wartości rodziny oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ochronę ofiar 

przemocy; 

 zmniejszenie poziomu bezrobocia oraz wsparcie osób pozostających bez pracy i rozwój 

ekonomii społecznej; 

 integrację osób zagrożonych ekskluzją społeczną; 

 rozwój partycypacji i aktywizacji społecznej osób w wieku senioralnym  

i niepełnosprawnych; 

 tworzenie przestrzeni miejskiej przyjaznej osobom niepełnosprawnym; 

 rozwijanie systemu wsparcia i opieki w miejscu zamieszania; 

 partnerstwo z sektorem obywatelskim; 

 rozwój służb publicznych. 

 

Wskazane zadania realizowane są zgodnie z harmonogramem i osiągnięto wyznaczone wskaźniki 

realizacji poszczególnych działań. Szczegółowy opis realizacji zadań realizowanych w ramach 

pomocy społecznej znajduje się w części analitycznej dokumentu w punkcie 6. 

 

9. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 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. 
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10. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

   oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 

W Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019, przyjętym Uchwałą Nr VI/32/2019 Rady Miasta 

Lubartów z dnia 26 marca 2019 r. głównym celem było ograniczenie liczby osób zagrożonych 

uzależnieniem i uzależnionych od alkoholu oraz innych środków psychotropowych, a przede 

wszystkim negatywnych skutków społecznych, będących konsekwencją tych zjawisk, w tym 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

Program na 2019 r. obejmował następujące zadania: 

Zadanie nr I  

 

Zwiększenie dostępności do różnych form pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych oraz ich rodzin, a także osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie,  

w której istnieje problem alkoholowy. W ramach zadania Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych wezwała na komisję 87 osób w sprawie leczenia odwykowego, w tym 41 osób jako 

świadków w sprawie oraz skierowała do sądu 52 osoby o zobowiązanie do podjęcia leczenia 

odwykowego. W punkcie konsultacyjnym zrealizowano 47 dyżurów terapeutycznych trwających po  

3 godziny. Łącznie udzielono 297 konsultacji terapeutycznych, którymi objęto 73 osoby. 

Zadanie nr II 

Wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci  

i młodzieży. W ramach realizacji zadania, Miasto Lubartów zwiększyło budżety szkół na realizację 

indywidualnych programów realizowanych przez poszczególne placówki o łączną kwotę (plan/wydatki) 

170 801 zł / 169 386,28 zł, w tym 40 120 zł/40 016,83 zł na programy przeciwdziałania narkomanii, 

oraz 130 681 zł/ 129 368,45zł na program przeciwdziałania alkoholizmowi (w tym świetlica przy 

Szkole Podstawowej Nr 3). 

Zadanie nr III 

Wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii w obszarze profilaktyki i rehabilitacji 

uzależnień – zadanie realizowane w drodze konkursów. 

Burmistrz Miasta Lubartów wydał Zarządzenie Nr VIII/107/2019 z dnia 10 maja 2019 roku w 

sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych Uchwałą Nr VI//32/2019 

Rady Miasta Lubartów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.  
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Wnioski złożyli: 

1. Młodzieżowy Klub Lekkoatletyczny ,, Nefryt” (2 wnioski), 

2. Stowarzyszenie Klub Abstynenta ,, Nadzieja”, 

3. MKS ,, Lewart ” Autonomiczna Grupa Sekcji, 

4. Stowarzyszenie ,, Alwernia ”Franciszkańskie dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny, 

5. Polski Związek Wędkarski, Zarząd Okręgu w Lublinie, Koło Lubartów Staw, 

6. Stowarzyszenie na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 

,, Pozytywny Lublin”, 

7. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Lubartowie,  

8. Stowarzyszenie,, Odnowa” przy kościele O. Kapucynów (3 wnioski). 

Wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację zadań pożytku publicznego Burmistrz 

Miasta dokonał Zarządzeniem Nr VIII/144/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku Na realizację w/w ofert 

przeznaczono 67 500 zł, w tym 15 000 zł na narkomanię.  

1. Stowarzyszenie Klub Abstynenta ,, Nadzieja” otrzymało dotację w wysokości 45 000 zł na 

zadanie pod tytułem AKADEMIA Trzeźwej Rodziny. 

2. Miejski Klub Sportowy ,,Lewart” Autonomiczna Grupa Sekcji – 1000 zł na zadanie  

pt.: Pingpongowe wtorki – VI edycja pod hasłem ,,Gra w ping ponga od używek odciąga”. 

3. Stowarzyszenie na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym  

„POZYTYWNY LUBLIN” – 5000 zł na zadanie pt.: Punkt Konsultacyjny dla osób i rodzin  

z problemem narkotykowym. 

4.  Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Anny w Lubartowskie.- 4 500 zł na zadanie pt.: Wakacyjna 

promocja zdrowia dla dzieci i młodzieży. 

5.  Stowarzyszenie ,,ODNOWA” przy Kościele o. Kapucynów – 12 000 zł  na zadanie pod nazwą: 

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. 

Burmistrz Miasta w trybie pozakonkursowym dofinansował realizację następujących zadań 

publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na kwotę 22 500 zł, 

w tym: 

1. Stowarzyszenie,, Odnowa” przy kościele o. Kapucynów – rocznica klubu – 1 500 zł, 

2. Stowarzyszenie Klub Abstynenta Nadzieja – dni klubu – 1 500 zł, 

3. Parafia pw. Wniebowstąpienia Pańskiego – festyn integracyjny – 2 500 zł,  

4. MKS LEWART AGS – turniej Mikołajkowy – 6 800zł, 

5. Fundacja Stella – Dzień Świąteczny turniej Mikołajkowy – 5 200 zł, 

6. Stowarzyszenie Sąsiedzi – Wigilia – 5 000 zł. 
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Środki przeznaczone na realizację zadania nr III: zapobieganie alkoholizmowi - 75 000 zł  

i zapobieganie narkomanii - 15 000 zł wykorzystano w całości. 

 

Zadanie nr IV 

Realizacja zadań przez MKRPA 

Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczestniczyli 

w 24 posiedzeniach. Rozpatrzyli 48 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych. Dokonali sprawdzenia przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych 

w 35 punktach.  

Przeprowadzili 67 rozmów z osobami zgłoszonymi na leczenie odwykowe oraz z członkami 

ich rodzin. W stosunku do 38 osób wszczęto postępowanie sądowe.  

W Lubartowie na koniec 2019 r. w 16 punktach gastronomicznych sprzedawano napoje alkoholowe 

oraz w 45 punktach napoje alkoholowe przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży. 

Ilość punktów sprzedaży oraz ich lokalizacja jest zgodna z uchwałami Rady Miasta.  

W 2019 r. obrót ze sprzedaży napojów alkoholowych wyniósł 27 144 184 zł, w tym: 

 - do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa - 13 086 888 zł,  

- od 4,5% do 18% zawartości alkoholu - 3 236 284 zł,  

- powyżej 18% zawartości alkoholu - 10 821 012 zł.  

 

Zadanie nr V 

Tworzenie na terenie gminy niezbędnych warunków umożliwiających zapewnienie alternatywnych 

sposobów spędzania wolnego czasu.  

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w trakcie realizacji zadania polegającego na budowie boiska 

sportowego przy ul. Parkowej, otrzymał wsparcie finansowe w kwocie 100 000 zł, które przeznaczył 

na m. in. zakup kontenera szatniowego dla zawodników. 

Podsumowanie finansowe 

Na realizację Programu zaplanowana była kwota 500 000 zł, w tym 426 000 zł na 

przeciwdziałanie alkoholizmowi i 74 000 zł na przeciwdziałanie narkomanii. Zrealizowano 

zaplanowane zadania na  ogólną kwotę 452 605, 54 zł w tym na przeciwdziałanie alkoholizmowi na 

kwotę 392 188,71 zł i na przeciwdziałanie narkomanii na kwotę 60416,83 zł. 
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11. 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 2019 

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 2019 

określona została w Uchwale Nr I/4/2018 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 listopada 2018 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 2019 rok”. Program został poddany 

konsultacjom przed przyjęciem. 

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 określa cele, zasady, formy współpracy w wymiarze finansowym  

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

w sferze pożytku publicznego na 2019 rok.  

Finansowe i pozafinansowe formy współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku 

zostały opisane w części analitycznej raportu w punkcie 9.  

12. Program Wspierania Rodziny dla Gminy Miasto Lubartów 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.  

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. 

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 
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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. 

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

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 ekonomiczną rodzin. 

Opis realizacji w 2019 roku znajduje się w części analitycznej dokumentu punkt 6. 

 

14. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta Lubartów na 2019 rok. 

W ramach opieki nad zwierzętami bezdomnymi realizowana była w 2019 r. Uchwała  

Nr VI/31/2019 Rady Miasta Lubartów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lubartów.  

W 2019 r. na terenie miasta odbyło się 191 interwencji z udziałem zwierząt, dotyczyły 

one głównie niewłaściwej opieki nad zwierzętami, pomocy w odnalezieniu właścicieli zagubionych 

zwierząt, a także pomocy i pośredniczenia w kontakcie z behawiorystami i wolontariatem działającym 

przy schronisku w m. Nowodwór. Do schroniska przyjęto 57 szt. zwierząt (53 psy i 4 koty). Z terenu 

miasta do utylizacji zebrano 54 zwierzęta, 16 razy interwencja dotyczyła zwierząt rannych na skutek 

potrącenia przez samochód. Do adopcji trafiło 48 psów. W jednym przypadku sprawa niewłaściwego 

traktowania zwierząt trafiła do sądu.  

Z tytułu utrzymania zwierząt bezdomnych w schronisku w m. Nowodwór z budżetu miasta 

wydatkowano 76 000,00 zł. 
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15. Strategia rozwoju elektromobilności Miasta Lubartów (w trakcie opracowania) 

Gmina Miasto Lubartów jest w trakcie opracowywania nowej strategii dotyczącej 

elektromobilności na lata 2020- 2035.  

Jest to kompleksowy dokument zawierający ocenę możliwości, plan działań i analizę możliwych 

do realizacji inwestycji, jakie należy podjąć, aby w pełni wykorzystać potencjał rozwoju 

elektromobilności w gminie. Działania te są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości 

jednostki, a także powinny być spójne z obowiązującymi na jej terenie dokumentami strategicznymi  

i planistycznymi oraz dotychczas realizowanymi inicjatywami smart city. Rekomendacje wynikające  

z przeprowadzonych analiz przede wszystkim umożliwiają ograniczenie niskiej emisji, a także 

na usprawnienie lokalnego ruchu. Strategia wspiera promowanie alternatywnych środków transportu 

na obszarze gminy. 
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III. Informacje finansowe 

W Budżecie Miasta na 2019 r. zaplanowano dochody w wysokości 106 161 696,59 zł oraz wydatki  

w wysokości 113 705 296,59 zł. W ciągu roku budżet ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2019 roku 

wynosił: 

 Dochody –114 482 517,38 zł, 

 Wydatki – 122 396 117,38 zł. 

 

 

Budżet Miasta na dzień 31 grudnia 2019 roku zamknął się deficytem w wysokości 10 602,77 zł.  

W II półroczu zaciągnięto kredyt długoterminowy w wys. 7 950 000,00 zł. W 2019 roku Miasto 

dokonało spłaty kredytów w wysokości 3 606 400,00 zł. Na koniec roku zadłużenie Miasta z tytułu 

kredytów długoterminowych wynosiło 33 421 200,00 zł, z terminem spłaty do 2032 roku,  

co stanowiło 31,25% zrealizowanych wydatków. W stosunku do roku poprzedniego zadłużenie Miasta 

wzrosło o kwotę 4 343 600,00 zł. 

Należności Miasta wynosiły 6 949 143,46 zł, w tym zaległości: 6 842 092,57 zł. Przychody 

Miasta z tyt. wolnych środków stanowiły kwotę 3 578 865,48 zł.  

 Planowane dochody ogółem budżetu Miasta w kwocie 114 482 517,38 zł, na dzień 31 grudnia 

zrealizowane zostały w wysokości 106 951 121,74 zł, co stanowi 93,42 % planu. Planowane dochody 

bieżące w wysokości 90 883 277,38 zł zostały wykonane w kwocie 91 562 513,03 zł, natomiast 

planowane dochody majątkowe w wysokości 23 599 240,00 zł zostały wykonane w kwocie  

15 388 608,71 zł, w tym planowane dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 3 593 813,00 zł 

zrealizowano w kwocie 2 456 560,40 zł, co stanowiło 68,36% planu. 
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 Planowane w budżecie na 2019 r. wydatki, na dzień 31 grudnia stanowiły kwotę  

122 396 117,38 zł, a wykonane zostały w wysokości 106 961 724,51 zł, co stanowi 87,39% 

planowanych kwot. Na zadania bieżące wydatkowano kwotę 84 199 569,02 zł, natomiast na 

inwestycje kwotę 22 762 155,49 zł. Brak 100% realizacji wydatków na inwestycje spowodowane było 

przesunięciem realizacji niektórych dużych zadań na kolejne lata m.in. Zielony LOF, Mobilny LOF, 

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. 

 Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 4 990,02 zł, natomiast wydatki  

w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 4 990,52 zł. 

 Miasto Lubartów w omawianym okresie realizowało niżej wymienione projekty z udziałem 

środków zewnętrznych, przy czym w roku 2019 na realizację zadania:  

 Zielony LOF – wydatkowano środki zewnętrzne w wysokości: 1 520 396,68 zł, zaś wkład 

własny wynosił 304 383,77 zł,  

 Mobilny LOF – wydatkowano środki zewnętrzne w wysokości: 3 135 680,56 zł, zaś wkład 

własny wynosił 762 448,24 zł,  

 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie – wydatkowano środki 

zewnętrzne w wysokości: 4 660 817,06 zł, zaś wkład własny wynosił  

2 703 966,74 zł, 

 Finansowanie biura ZIT LOF – wydatkowano środki zewnętrzne w wysokości: 10 789,08 zł, 

zaś wkład własny wynosił 2 003,24 zł, 

 Modernizacja oświetlenia ulicznego - wydatkowano środki zewnętrzne w wysokości:  

1 943 746,00 zł, zaś wkład własny wynosił 1 342 754,05 zł,  

 Termomodernizacja budynku ul. Reja- wkład własny wynosił 20 910,00 zł,  

 Energetyczny Lubartów- wkład własny wynosił 40 959,00 zł,  

 Erasmus+ (Szkoła Podstawowa Nr 1) – wydatkowano środki zewnętrzne w wysokości  

64 102,15 zł,  

 Erasmus+ (Szkoła Podstawowa Nr 4) – wydatkowano środki zewnętrzne w wysokości  

13 938,72 zł,  

 Świetlica równych szans (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) – wydatkowano środki 

zewnętrzne w wysokości 65 960,50 zł,  

 Nie chcę być bierny (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) - wydatkowano środki zewnętrzne 

w wysokości: 6 334,33 zł, zaś wkład własny wynosił 2 100,00 zł,  

 Lubartów w sieci (Szkoła Podstawowa nr 3) - wydatkowano środki zewnętrzne w wysokości 

105 732,66 zł. 

Na promocję Miasta w 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 422 032,97 zł  (w tym: 

środki z  budżetu obywatelskiego w wysokości 138 222,00 zł). Były one przeznaczone na: 
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 dotacje w wysokości 58 800,00 zł na realizację zadań promocji Miasta Lubartów przez 

podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia 

zysku, podczas realizowanych przez siebie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym oraz 

sportowym i sportowo – rekreacyjnym; 

 zakupy i usługi związane z promocją Miasta - 363 232,97 zł, w tym: 

 zakupy w ramach Święta Roweru – kwota z budżetu obywatelskiego 138 222 zł, 

 wydatki związane z organizacją imprez i wydarzeń: Zjazd Dużych Rodzin - 99 929,60 zł, 

Lubartowskie Annowanie - 30 282,90 zł, Jarmark Bożonarodzeniowy - 24 506,49 zł,  

 koszty związane z wizytą delegacji zagranicznych miast partnerskich: 11 232,14 zł,  

 zakupy materiałów, gadżetów i upominków promocyjnych: 35 193,39  (w tym: banery 

reklamowe, windery, plakaty, zaproszenia, kalendarze, dekoracje i ozdoby świąteczne, 

elementy wizualizacji patriotycznych typu flagietki i kokardy, upominki dla gości i 

delegacji, cukierki reklamowe z logo miasta), 

 wydatki związane z opracowaniami graficznymi oraz tłumaczeniami: 9 658 zł, 

 okolicznościowe usługi cateringowe - obchody 3 Maja oraz Dni Lubartowa: 4 300 zł.   
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IV. Działalność inwestycyjna 

1. Wnioski o dofinansowanie złożone przez Gminę Miasto Lubartów w 2019 r.: 

 Ministerstwo Sportu - Program Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury 

Sportowej – Edycja 2019, projekt pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Batalionów 

Chłopskich w Lubartowie”, kwota dofinansowania: 168 800,00 zł; 

 Ministerstwo Sportu - Program Rozwój Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej  

o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019, projekt pn.:  

,,Budowa Otwartych Stref Aktywności – wariant podstawowy – 2 obiekty”, 

kwota dofinansowania: 50 000,00 zł; 

 Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Departament Programów Pomocowych - Program Rozwój 

Lokalny, projekt pn.: ,,Lubartów-zrównoważone miasto-zrównoważona przyszłość” –

nie pozyskano dofinansowania;  

 Zarząd Województwa Lubelskiego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 

na lata 2014-2020,  projekt pn.: ,,Termomodernizacja budynku przy ul. Reja 14 w Lubartowie”, 

kwota dofinansowania: 955 290,27 zł; 

 Zarząd Województwa Lubelskiego - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - nie pozyskano 

dofinansowania;  

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Program GEPARD II – 

transport niskoemisyjny, projekt pn.: „Strategia rozwoju elektromobilności Miasta Lubartów”, 

kwota dofinansowania: 50 000,00 zł; 

 Zarząd Województwa Lubelskiego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 

na lata 2014-2020, projekt pn.: ,, Energetyczny Lubartów”;  

 Zarząd Województwa Lubelskiego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 

na lata 2014-2020, projekt pn.: ,, Rozświetlony Lubartów”; 

 Zarząd Województwa Lubelskiego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 

na lata 2014-2020, projekt pn.: „Zielony LOF” zwiększenie dofinansowania. Pozyskano 

dodatkowe środki dla projektu w kwocie 4,3 mln zł, z czego dla Lubartowa dofinansowanie 

wzrosło o 2 mln zł. 

 

2. Realizowane inwestycje przez Gminę Miasto Lubartów 

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie 

Inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.  
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Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej 

na terenie Lubartowa poprzez wykonanie głębokiej kompleksowej termomodernizacji placówek 

oświatowych zlokalizowanych na terenie miasta. 

W 2019 roku kontynuowano termomodernizację placówek oświatowych. 16 maja 2019 r. została 

podpisana umowa na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 

w Lubartowie”.  

Wartość umowna: 10 479 600,00 zł.  

Termin wykonania umowy: 30.10.2020 r.  

Zakres robót budowlanych obejmował m.in.:  

 Wykonanie pionowych izolacji przeciwwilgociowych i termicznych na cokołach i ścianach  

              Fundamentowych; 

 Ocieplenie przyziemia; 

 Izolację ścian piwnicznych;  

 Wykonanie opaski wokół budynku; 

 Ocieplenie ścian zewnętrznych; 

 Ocieplenie stropodachu; 

 Przebudowę kominów; 

 Wymianę starej stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej; 

 Wykonanie nowych zadaszeń nad wejściami do budynku oraz modernizacja starych zadaszeń; 

 Modernizację schodów i podestów, tarasu; 

 Wymiana parapetów, obróbek blacharskich i orynnowania; 

 Wymianę wypełnienia ścian z luksfer na pełne; 

 Instalację c.o.;  

 Instalację c.w.u.;  

 Instalację elektryczna, montaż paneli fotowoltaicznych; 

 Instalację wentylacji mechanicznej Sali gimnastycznej i basenu. 

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.  

Gmina Miasto Lubartów, będąca Liderem projektu, w imieniu pozostałych gmin podpisała 

umowę o dofinansowanie z Województwem Lubelskim. 
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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. Gmina Miasto Lubartów w ramach projektu 

rozpoczęła realizację następujących zadań: 

1. Modernizacja Parku Miejskiego oraz uzupełnienie infrastruktury podnoszącej atrakcyjność 

turystyczną na terenie Lubartowa. W dniu 9 sierpnia 2019 r. została podpisana umowa z 

wykonawcą na realizację ww. zadania. Termin realizacji zadania przewidziany w umowie: 30 

września 2020 r. Wartość umowna: 10 980 000,00 zł. Planowany zakres robót budowlanych 

obejmuje m.in.: 

 Oczyszczenie stawu z mułu i zanieczyszczeń organicznych oraz likwidację znajdującej 

się na nim wyspy; 

 Montaż trzech dysz – gejzerów napowietrzających wodę; 

 Odnowienie fontanny i schodów przy stawie;  

 Montaż elementów małej architektury;  

 Budowę ogrodzenia, w formie nawiązującej do historycznej, wzdłuż całej granicy parku przy  

ul. Kościuszki;  

 Wykonanie glorietty.  

 

2. Przebudowa budynku przy ul. Farnej 4 w Lubartowie na Punkt Informacji Turystycznej. 

W dniu 08.03.2019 r. została zawarta umowa z wykonawcą. Termin realizacji zadania 

przewidziany w umowie: 30.11.2019 r. Zadanie nie zostało zrealizowane w terminie umownym. 

Wartość umowna: 348 705,00 zł. Zakres prac obejmuje m.in.: 

 podbicie fundamentów; 

 remont elewacji, polegający na ociepleniu ścian oraz wykonaniu wyprawy tynkarskiej; 

 wymiana więźby i pokrycia dachowego; 

 docieplenie stropu; 

 wymiana stolarki drzwiowej; 

 docieplenie elewacji; 

 przebudowa wnętrza; 

 wymiana instalacji elektrycznej i sanitarnej; 

 rozbudowa schodów zewnętrznych polegająca na budowie rampy dla osób poruszających się 

na wózkach. 
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3. Oznakowanie ścieżki ekologicznej dostosowanej do potrzeb rowerzystów i pieszych wycieczek - 

łączna długość ścieżki ok. 7 km- zadanie planowane do realizacji na 2020 r. W 2019 r. pozyskano 

dodatkowe dofinansowanie dla realizowanych przez miasto zadań w kwocie 2 mln zł. 

 

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. 

Gmina Miasto Lubartów w ramach projektu w 2019 roku zrealizowała następujące inwestycje: 

1. „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 439/7 obr. Lubelska pomiędzy ul. Lubelską i 

ul. Powstańców Warszawy w Lubartowie w zakresie miejsc postojowych i zjazdów w ramach projektu 

Mobilny LOF” –  w ramach inwestycji powstał parking park&ride; 

 

 

                  Zdjęcie nr 2 - Parking pomiędzy ul. Lubelską i ul. Powstańców Warszawy 

 

2. „Rozbudowa ulic Lubelskiej, Rynek I, Batalionów Chłopskich w Lubartowie w zakresie budowy 

ciągów pieszych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w ramach projektu Mobilny LOF 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - w ramach tego zadania, oprócz wsparcia infrastruktury 

rowerowej na długości ok. 6000 m, powstało 9 parkingów bike&ride, których liczba stanowisk 

przewidziana jest na ok. 90 miejsc postojowych.  
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Poniesione wydatki w 2019 r. stanowiły kwotę: 3 801 353,80 zł. 

W 2019 r. do projektu Mobilny LOF wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowa ul. Lubelskiej 

od skrzyżowania z drogą krajową nr 19 do skrzyżowania z ulicami Kolejową i Piaskową  

w Lubartowie” o wartości 4 330 722,10 zł. 

        

Zdjęcie nr 3 - wiata rowerowa przy ul. Słowackiego       Zdjęcie nr 4- ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Słowackiego 

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubartowie 

Projekt pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubartowie” realizowany  

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. 

W październiku 2019 roku zakończyła się realizacja projektu obejmującego 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: 3 288 960,05 zł 

Kwota dofinansowania z EFRR: 1 951 395,97 zł 
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Budowa boiska wielofunkcyjnego 

Gmina Miasto Lubartów uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Batalionów 

Chłopskich w Lubartowie”. Umowa o dofinansowanie inwestycji została podpisana w dniu 9 grudnia 

2019 r., natomiast umowa z wykonawcą na realziację ww. zadania została zawarta przed uzyskaniem 

dofinansowania, w dniu 10 czerwca 2019 r. 

Wartość zadania: 541 635,00 zł 

Środki własne: 372 835,00 zł 

Dofinansowanie 168 800,00 zł 

 

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego powstało Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 23,0 

x 44,0 m i nawierzchni poliuretanowej, z polami do gry w piłkę ręczną, nożną, koszykówkę 

i siatkówkę. Wykonano również ogrodzenie boiska, jego oświetlenie oraz zagospodarowanie terenu 

(ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery). 

 

                   Zdjęcie nr 5 - boisko wielofunkcyjne ul. Batalionów Chłopskich 

Budowa dwóch otwartych stref aktywności w Lubartowie 

Gmina Miasto Lubartów uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej  

o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019, na realizację 

zadania pn.: „Budowa dwóch otwartych stref aktywności w Lubartowie”. Umowa o dofinansowanie 

inwestycji została podpisana w dniu 29 sierpnia 2019 r. natomiast umowa z wykonawcą została 

podpisana  w dniu 14 października 2019 r.  

Wartość zadania: 136 532,00 zł 

Środki własne: 86 532,00 zł 

Dofinansowanie: 50 000,00 zł 
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Budowa dwóch otwartych stref aktywności w Lubartowie 

Gmina Miasto Lubartów uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej  

o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019, na realizację 

zadania pn.: „Budowa dwóch otwartych stref aktywności w Lubartowie”. Umowa o dofinansowanie 

inwestycji została podpisana w dniu 29 sierpnia 2019 r. natomiast umowa z wykonawcą została 

podpisana  w dniu 14 października 2019 r.  

Wartość zadania: 136 532,00 zł 

Środki własne: 86 532,00 zł 

Dofinansowanie: 50 000,00 zł 

Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to ogólnodostępne plenerowe miejsca sportu, rekreacji  

i odpoczynku dla całych rodzin. W ich skład wchodzą: urządzenia siłowni zewnętrznej, 

sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier, zagospodarowanie zieleni. Mają one 

sprzyjać integracji społecznej i być skierowane do różnych grup wiekowych. W ramach realizacji 

zadania otwarte strefy aktywności w Lubartowie zostały zbudowane przy ul. Różanej i ul. Gagarina.  

   

Zdjęcie nr 6 - Otwarta Strefa Aktywności ul. Różana         Zdjęcie nr 7 - Otwarta Strefa Aktywności ul. Gagarina 
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Energetyczny Lubartów 

W grudniu 2019 roku Gmina Miasto Lubartów złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn.: 

,,Energetyczny Lubartów” ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. Przedmiotem 

projektu jest budowa 360 instalacji fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną. W ramach 

projektu planowane są montaże instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,04 kW, 3,06 kW i 5,1 kW. 

Realizacja projektu przyczyni się do znaczących korzyści społeczno-ekonomicznych wynikających 

przede wszystkim z ograniczenia emisji CO2 oraz oszczędności mieszkańców z tytułu zmniejszenia 

kosztów zużycia energii. 

Wartość zadania: 6 888 805,97 zł 

Wnioskowane dofinansowanie: 5 412 655,16 zł 

Rozświetlony Lubartów 

Gmina Miasto Lubartów złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Działania 5.5 

Promocja niskoemisyjności, projektu pn.: ,,Rozświetlony Lubartów”. Przedmiotem wniosku 

jest modernizacja i budowa nowego energooszczędnego oświetlenia ulicznego oraz instalacja 

indywidualnego systemu sterowania strumieniem świetlnym i monitoringiem działania opraw.  

W ramach projektu przewidziano budowę 144 słupów oświetleniowych z oprawami typu LED 

oraz wymianę 50 istniejących opraw sodowych na oprawy typu  LED. Część lamp zostanie 

wyposażona w moduł fotowoltaiczny umożliwiający wykorzystanie energii pochodzącej 

ze odnawialnych źródeł (OZE) do celów oświetlenia.  

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń do atmosfery. 

Wartość zadania: 1 500 000,00 zł 

Wnioskowane dofinansowanie: 1 036 585, 35 zł 

 

Budowa parkingu dla aut osobowych przy ulicy Popiełuszki 

W ramach zadania wykonano 40 miejsc postojowych ogólnodostępnych i 4 miejsca postojowe 

dla osób niepełnosprawnych. Łączna powierzchnia parkingu to 985 m
2
. Parking posiada instalację 

odwadniającą w postaci zbiornika retencyjnego szczelnego, wpustów ulicznych i studni rewizyjnych. 

Nawierzchnia miejsc postojowych ogólnodostępnych wykonana została z płyt ażurowych, natomiast 

nawierzchni dróg z kostki brukowej. Koszt zadania wyniósł 289 104,70 zł. 
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                                                 Zdjęcie nr 8 - parking przy ul. Ks. Popiełuszki 

Budowa parkingu dla aut osobowych przy ulicy Mickiewicza 

W ramach zadania wykonano 8 miejsc postojowych ogólnodostępnych i 1 miejsce postojowe dla 

osób niepełnosprawnych. Łączna powierzchnia parkingu to 615 m
2
, w tym zatok postojowych 160 m

2
, 

jezdni manewrowej 310 m
2
, wjazdu 60 m

2
, chodnika 85 m

2
. Nawierzchnia parkingu wykonana 

z kostki brukowej. Koszt zadania wyniósł 172 686,18 zł. 

 

Zdjęcie nr 9-  parking przy ul. Mickiewicza 
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Budowa wydzielonego oświetlenia działki nr 146/44 w Lubartowie w ramach budowy 

parkingu dla aut osobowych w Lubartowie ul. Okopowa/Gagarina (przy Szkole 

Podstawowej nr 4) 

W ramach zadania ustawiono 6 słupów z wysięgnikami i zamontowano 7 sztuk opraw LED 

o mocy 50W, ułożono kabel ziemny typu YAKY4x35mm
2
 o łącznej długości 169 mb (w tym rów 152 

mb). Koszt zadania wyniósł 35 140 zł. 

Budowa wydzielonego oświetlenia drogowego ulicy Zygmunta I Starego. 

W ramach zadania ustawiono 12 słupów z wysięgnikami i zamontowano 12 sztuk opraw LED – 

40/51W, ułożono kabel ziemny typu YAKY4x35mm
2
 o łącznej długości 458 mb. Koszt zadania 

wyniósł 66 120 zł. 

  

Zdjęcie nr 10 – oświetlenie przy ul. Zygmunta I Starego  
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V. Budżet Obywatelski 

W ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok zgłoszono 25 projektów. Pod głosowanie 

mieszkańców Lubartowa zostało dopuszczonych 14 projektów. W głosowaniu nad nimi wzięło udział 

1162 mieszkańców. Projekty, które uzyskały największą liczbę głosów i zostały wybrane do realizacji 

to: 

1) XXVI Święto Roweru (476 głosów, wartość projektu – 140 000 zł); 

2) Kompleksowy remont odcinka ulicy 1-go Maja wraz z chodnikami (357 głosów, wartość 

projektu – 400 000 zł); 

3) Przebudowa ulicy wewnętrznej na osiedlu 3 Maja pomiędzy ul. Batalionów Chłopskich  

a ul. J. Słowackiego oraz cenne życie, czyli zakup defibrylatorów (345 głosów, wartość 

projektu – 120 000 zł). 

1. XXVI Święto Roweru 

W wyniku realizacji zadania: 

 zakupiono 10 000 szt. koszulek dla uczestników XXVI Święta Roweru za kwotę 94 900,00 zł, 

 zakupiono 16 kompletów składających się z ław, stołu oraz parasola z nadrukiem Święto 

Roweru za kwotę 18 100,00 zł, 

 zakupiono bramę startową za kwotę 9 000,00 zł, 

 zakupiono 26 sztuk rowerów dla uczestników XXVI Święta Roweru za kwotę 16 222,00 zł. 

Całkowita wartość zadania: 138 222,00 zł. 

Projekt został zrealizowany w całości.  

2. Przebudowa ulicy 1 Maja w Lubartowie na odcinku od ulicy Cichej do ulicy Lawendowej  

Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. Koszt zadania: 351 869,72 

zł. Projekt został zrealizowany w całości. 

3. Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu 3 Maja w Lubartowie 

Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. Koszt zadania: 91 550,00 zł. 

Zadanie zostało zrealizowane w całości. 

Zakup defibrylatorów 

Koszt zakupu trzech defibrylatorów oraz trzech szafek do ich przechowywania na zewnątrz wyniósł 

18 239,38 zł, a koszt przygotowania miejsc montażu oraz wykonania przyłączy elektrycznych wyniósł 

3 628,50 zł. Defibrylatory zostały zamontowane w trzech lokalizacjach miasta: ul. Lubelska 95,  

ul. Lubelska 30A i ul. Jana Pawła II 12.  

Zadanie zostało zrealizowane w całości. 
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VI. Realizacja uchwał Rady Miasta 

Informacja dotycząca liczby sesji i podjętych uchwał przez Radę Miasta Lubartów w 2019 r. 

W 2019 r. odbyło się 12 sesji, podczas których Rada Miasta Lubartów podjęła 109 uchwał.  

W zakresie jednej uchwały organ nadzoru wydał rozstrzygnięcie nadzorcze. 

W 2019 roku Rada Miasta Lubartów przyjęła między innymi:  

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

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubartów  

(zmiana studium), 

 Miejski Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019, 

 Program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2019 – 2023, 

 Program 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 2020 rok,  

 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Miasta Lubartów, 

 Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Lubartów na lata 2018-2022 

(zmiana programu),  

 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 
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VII. Część analityczna 

1. Infrastruktura drogowa 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. długość dróg w gminie wynosiła 81,65 km. Długość dróg 

asfaltowych i z kostki brukowej na początku i na końcu 2019 r. wynosiła 65,37 km. Stan dróg według 

podziału na poszczególne kategorie dróg publicznych:  

drogi krajowe – stan dobry, 

drogi wojewódzkie – bardzo dobry, w 2019 roku została zakończona przebudowa drogi 

wojewódzkiej nr 815 Lubartów – Parczew, obejmującej ulice Wojska Polskiego i Kleeberga  

w Lubartowie, 

drogi powiatowe – ulica Wierzbowa - rozpoczęła się przebudowa drogi na odcinku od ulicy 

Słowackiego do ulicy Księcia Sanguszki, ulica Kopernika - jezdnia stan dobry chodniki stan zły, ciąg 

ulic Powstańców W-wy i Szaniawskiego -  stan dostateczny, pozostałe ulice stan dobry, 

drogi gminne – 162 ulice o łącznej długości 67,361 km w tym 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).  

Z przeprowadzonego w 2019 roku przeglądu stanu technicznego dróg gminnych Miasta Lubartów, 

obejmującego ulice o nawierzchni utwardzonej (stanowiące obiekt budowlany) wynika, że: 

 71 dróg jest w stanie dobrym – 55,03% dróg o nawierzchni utwardzonej, 

 53 drogi jest w stanie zadawalającym (dostatecznym) – 41,07% dróg o nawierzchni 

utwardzonej, 

 5 dróg jest w stanie niezadawalającym (złym) – 3,90% dróg o nawierzchni utwardzonej. 

Drogi w stanie złym to ulice Jasna, Leśna, Reja, Wieniawskiego, Aleje Zwycięstwa. Drogi  

o nawierzchni gruntowej nie podlegają przeglądom okresowym, gdyż nie stanowią obiektów 

budowlanych. Udział procentowy dróg gruntowych w ogólnej liczbie dróg stanowi 20%. Natomiast 

udział procentowy dróg gruntowych stanowi 24,17% w długości ogólnej dróg gminnych Miasta 

Lubartowa. 

W ciągu dróg gminnych zlokalizowany jest jeden obiekt mostowy o długości 36,45 mb  

i powierzchni 442,87 m
2
. Stan wiaduktu dobry.  

W 2019 r. wydatki na drogi wyniosły łącznie 1 151 095,58 zł. W ramach tej kwoty wykonano 

przebudowę nawierzchni ulicy 1 Maja, ulicy na osiedlu 3 Maja, wykonano odcinek chodnika przy 

ulicy Polesie. W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych przeprowadzono naprawy ubytków 

jezdni nawierzchni bitumicznych i podwójnym powierzchniowym utrwaleniem przy użyciu emulsji 

asfaltowej i grysów, równanie nawierzchni jezdni gruntowych wraz z uzupełnieniem tłuczniem frakcji 
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0-31,5 mm, odnowienie oznakowania drogowego pionowego, naprawy cząstkowe chodników, 

utrzymanie zieleni przyulicznej. Oczyszczanie ulic w tym zimowe utrzymanie dróg wyniosło w 2019 

roku 673 024,16 zł. 

Długość ścieżek rowerowych na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła 8,83 km i wzrosła względem 

2018 roku o 5,3 km. Dodatkowo w 2019 roku wybudowano 3,6 km ciągów pieszo – rowerowych. 

Długość buspasów na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 0,1 km i nie uległa zmianie. W 2019 roku 

wydano: 

 174 decyzje administracyjne na lokalizacje w pasach drogowych dróg gminnych Miasta 

Lubartów urządzeń technicznych niezwiązanych z utrzymaniem dróg; 

 283 decyzje administracyjne na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Miasta Lubartów  

     w celu prowadzenia prac niezwiązanych z utrzymaniem dróg; 

 14 decyzji administracyjnych na lokalizację zjazdów z dróg publicznych. 

W 2019 roku odnotowano 7 wypadków drogowych w wyniku, których 2 osoby poniosły śmierć, 

a 7 osób zostało rannych. Wypadki z podziałem na kategorie dróg: 

 drogi krajowe (obwodnica) – 2 osoby zabite i 1 osoba ranna; 

 drogi powiatowe – 3 osoby ranne; 

   drogi gminne – 3 osoby ranne. 

 

 

2. Gospodarka mieszkaniowa 

 
Na dzień 1 stycznia 2019 r. łącznie w zasobie Miasta Lubartów znajdowało się -  

201 mieszkań, natomiast na dzień 31 grudnia 2019 r. – 198 mieszkań. Zmniejszenie się liczby 

mieszkań związane było ze sprzedażą trzech lokali za łączną kwotę 55 235,64 zł. Średnia cena jednego 

mieszkania wyniosła 18 411,88 zł. Sprzedaży wskazanych mieszkań dokonano na podstawie 

wniosków od najemców tych lokali. 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 41,78 m2, w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca gminy – 15,18 m2. Na dzień 31 grudnia 2019 r. zaległości w opłatach za mieszkania 

będące w zasobie gminy wyniosły łącznie 688 247,73 zł i dotyczyły 120 mieszkań.  

W 2019 r. dokonano remontu 23 mieszkań o łącznej kwocie 108 723,68 zł. Remonty dotyczyły 

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

centralnego ogrzewania, wymiany wodomierzy, montażu czujników tlenku węgla, wyłącznika 

przeciwpożarowego prądu i drobnych prac konserwatorsko-naprawczych związanych  

z bieżącym funkcjonowaniem zasobów mieszkaniowych. 
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Na dzień 1 stycznia 2019 r. zarejestrowano 34 wnioski osób oczekujących na przydział lokalu: 

socjalnego (21 wniosków) oraz komunalnego (13 wniosków). Stan ten uległ zmianie pod koniec roku  

i na dzień 31 grudnia 2019 r. oczekujących na mieszkania socjalne było 14 osób, a na mieszkania 

komunalne 11. 

Gmina Miasto Lubartów sukcesywnie poszukuje rozwiązań mających na celu zapewnienie 

większej ilości lokali socjalnych. W sierpniu 2019 r. zostało ogłoszone zaproszenie do składania ofert 

na zaprojektowanie i wykonanie kontenerów z przeznaczeniem na 2 mieszkania socjalne  

w Lubartowie przy ul. Północnej 54. Przetarg został unieważniony, ponieważ nie wpłynęła żadna 

oferta. 

W 2019 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 237 115,96 zł, których 

beneficjentami były 154 osoby. Dodatki mieszkaniowe przyznano wnioskodawcom, którzy spełniali 

kryteria zawarte w Ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2133) 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.). Łącznie w 2019 r. wypłacono 1391 

świadczeń w formie dodatków mieszkaniowych. 

W zasobie Gminy Miasta Lubartów w 2019 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/Urząd Miasta –   

  Biuro Rodziny, 

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

18. ul. Farna 4   - 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 Nr 1,      

22. ul. Reja 14   - dawny budynek fili Szk. P. Nr 1,  

23. ul. Reja 14   - budynek gospodarczy, 

24. ul. Lubelska 36   - budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej,   

25. ul. Powstańców W-wy 39 - 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. Mickiewicza 8  - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 4,      

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

31. Nowodwór   - budynki Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów,   

32. Nowodwór   - budynki schroniska dla psów.   

 

3.   Działalność gospodarcza  

Według danych zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej 

(CEiDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki, na dzień 31 grudnia 2019 r. pracownicy Urzędu 

Miasta przetworzyli 1113 wniosków złożonych przez przedsiębiorców. 

Tabela nr 3  Zestawienie prawidłowo złożonych i przetworzonych wniosków 

Wnioski o Rok 2018 Rok 2019 

założenie działalności gospodarczej 199 163 

zakończenie działalności gospodarczej 110 106 

zmianę w działalności gospodarczej 571 566 

zawieszenie działalności gospodarczej 162 177 

wznowienie działalności gospodarczej 112 101 

Razem 1154 1113 
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4. Strefa inwestora 

W 2019 roku Lubartów pozyskał kolejnego inwestora. Firma produkcyjna zakupiła od miasta  

3 ha gruntu pod planowaną inwestycję produkcyjną. Inwestor pochodzi z Chin, a cały proces 

pozyskiwania inwestycji został przeprowadzony przez Urząd Miasta Lubartów. Jest to kolejna firma, 

która rozpocznie działalność na przygotowanych terenach inwestycyjnych. Planowane zatrudnienie 

ma wynieść ok. 160 osób a wartość inwestycji ponad 50 mln PLN. 

5. Ochrona środowiska 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków 

Usługi w zakresie dostawy wody pitnej oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków 

są realizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., które jest 

jednoosobową spółką Gminy Miasto Lubartów, a 100% udziałów należy do gminy. Przedsiębiorstwo 

zarządza również oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną przy ul. Bolesława Mucharskiego 46  

w Lubartowie.  

Ujęcie wody znajdujące się przy ul. Nowodworskiej 11 jest jedynym źródłem zasilania  

w wodę Miasta Lubartów i 12 wsi Gminy Lubartów. Pod koniec roku 2019 r. produkcja wody 

wynosiła 1217,64 tys. m
3
 Jakość wody była monitorowana regularnie przez akredytowane 

laboratorium Spółki, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lubartowie oraz dwa razy  

w roku przez SGS Polska Sp. z o.o. (monitoring grupy B) zgodnie z harmonogramem badań oraz 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  

Eksploatowane przez Spółkę sieci wodociągowe i kanalizacyjne w 2019 r. uległy zwiększeniu  

o 1,413 km i wynosiły odpowiednio: 

 sieć wodociągowa - 72,56 km (w tym sieć w użytkowaniu 1,2 km), 

 sieć kanalizacyjna - 61,771 km  (w tym sieć w użytkowaniu 9,4 km). 

W roku 2019 Spółka wybudowała łącznie 756,5 m sieci wodociągowej oraz 656,3 m sieci 

kanalizacji sanitarnej.  

Na sieciach wodociągowych odnotowano 20 awarii spowodowanych poprzecznymi pęknięciami 

rur,  rozszczelnieniem złączy kielichowych lub uszkodzeniem uzbrojenia sieci oraz 82 awarii 

na przyłączach do budynków. Wszystkie awarie i zakłócenia w dostawach wody usuwane były 

na bieżąco przez pogotowie wodociągowe. 

Według danych podanych przez PGK Sp. z o.o. w Lubartowie w ramach Aglomeracji z sieci 

kanalizacyjnej w roku 2019 korzystało 20 580 osób, 857 osób korzysta wciąż ze zbiorników 

bezodpływowych tzw. szamb. Miasto Lubartów jest skanalizowane w 98 %. Pracownicy Urzędu 

Miasta Lubartów przeprowadzili w roku 2019 - 14 kontroli gospodarstw indywidualnych 
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niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej. W wyniku kontroli, w związku z wybudowaniem sieci 

kanalizacyjnej w ul. Krańcowej w Lubartowie do w/w sieci zostało podłączonych 6 gospodarstw 

domowych. 

Gospodarka cieplna 

Na terenie miasta Lubartów funkcjonuje sieć ciepłownicza o długości ok 29,5 km, zarządzana 

przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, która jest jednoosobową spółką Gminy Miasto Lubartów.  

Z sieci tej dostarczane jest ciepło na potrzeby c.o. i c.w.u. do budynków jednorodzinnych, 

wielorodzinnych i obiektów użyteczności publicznej. 

Na koniec 2019 roku do miejskiej sieci przyłączono 40 domów jednorodzinnych. Wykonano 

modernizację sieci c.o. wysokich parametrów o średnicy 250 mm i długości 160,80 m w ulicy 

Partyzanckiej od komory k-3 do komory k-3A, na odcinku od ul. Orlicz Dreszera do ul. Ogrodowej, 

polegającą na wymianie rur stalowych czarnych ułożonych w kanale prefabrykowanym na rury  

w technologii preizolowanej po istniejącej trasie. Planowano budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej 

wysokich parametrów do 43 budynków jednorodzinnych w ulicach Annoborskiej, Armii Hallera, 

Czwartaków i Powst. W-wy w technologii rur preizolowanych o łącznej długości 1743,7 m w tym 

sieci 1157,4m oraz przyłączy 586,3 m. 

Średnie zatrudnienie ogółem za 2019 r. wyniosło 45,29 etatu., a na 31 grudzień 2019 r. etatyzacja 

wyniosła 44,5 etatu. 

W 2019 roku Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej uzyskało: 

 wpływ z działalności ciepłowniczej w wysokości 8 032 910,48 zł netto.  

 Strata netto wyniosła 636 915,16 zł 

 Koszty/wydatki wyniosły 9 323 985,61 zł. 

 

Pielęgnacja i utrzymanie zieleni w mieście 

Na ochronę i pielęgnację zieleni w mieście oraz nowe nasadzenia w postaci drzew, krzewów  

i kwiatów na klombach oraz w donicach zostało wydatkowane z budżetu miasta 29 111,46 zł.  

Ogółem z budżetu gminy, z dochodów pochodzących z opłat i kar środowiskowych na zadania 

związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną wydatkowano kwotę 45 704 zł,  

z czego 28 216 zł na zadania związane z gospodarką ściekową i ochronę wód (czyszczenie 

separatora), a 17 488 zł na pozostałe zadania związane z ochroną przyrody.  
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Gospodarowaniem odpadami na teranie miasta zajmuje się Związek Komunalny Gmin 

Ziemi Lubartowskiej.  

Gospodarką odpadami na teranie miasta zajmuje się Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej.  

                                  Tabela nr 4       Odpady odebrane przez ZKGZL w 2019 roku 

Miesiąc 

Niesegre-

gowane 

odpady 

komunalne  

20 03 01 

[Mg] 

Szkło  

20 01 02 

[Mg] 

Inne 

frakcje 

zbierane 

w sposób 

selektyw.            

20 01 99 

Inne 

odpady 

nieulega

jące 

biodegr.

20 02 03 

[Mg] 

Odpady 

ulegające 

Biodegr. 

20 02 01 

[Mg] 

Papier 

20 01 01 

[Mg] 

Tworzywa 

sztuczne    

20 01 39 

[Mg] 

Odpady 

wielko-

gabary-

towe      

20 03 07 

[Mg] 

Opony 

16 01 03 

[Mg] 

Elektro 

20 01 36 
Razem 

Styczeń 73,947   9,4 1,59 0,666 4,2    89,803 

Luty 86,602 4,12  5,72 1,59 0,824 0,08    98,906 

Marzec 86,343   9,83 6,64 6,74 5,197    114,75 

Kwiecień 113,102   18,24 16,4  3,06    150,802 

Maj 97,936 3,68  8,4 14,2 0,707 3,073    127,996 

Czerwiec 93,524   8,52 13,072 8,66 3,692    127,468 

Lipiec 93,255   13,63 13,095  4,04    124,02 

Sierpień 84,169 4,08  13,56 15,1 1,11 2,76    120,779 

Wrzesień 113,101   4,79 16,32 10,78 3,8    148,791 

Październik 107,817   34,82 32,64   1,6 0,76  177,637 

Listopad 85,44 3,82  22,42 12,6  6,8    131,08 

Grudzień 92,397   12,96 11,5 11,4     128,257 

Razem 1127,633 15,7 0 162,29 154,717 40,887 36,702 1,6 0,76 0 1540,289 

 

6. Pomoc społeczna 

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

W 2019 r. wnioski o wydanie kart złożyło 49 rodzin, w tym 35 nowych rodzin, 12 wniosków 

dotyczyło przedłużenia ważności kart, 2 wnioski dotyczyły rodzin, w których było dziecko  

z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. W okresie tym wydano 222 karty. W 2019 roku 

153 rodziny korzystało z ww. programu. W 2019 roku 9 podmiotów współpracowało w ramach 

niniejszego programu, w tym sklepy i punkty usługowe różnych branż. Karta promowana jest poprzez 

uaktualnianie strony www. lubartow.pl oraz w prasie lokalnej. 

 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 
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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 ograniczeń 

wiekowych. Do otrzymania karty są też uprawnieni rodzice zastępczy i osoby prowadzące rodzinne 

domy dziecka. 

Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny mogą uzyskać również rodzice, którzy 

kiedykolwiek mieli na utrzymaniu, co najmniej troje dzieci. 

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

z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej jak również transportowej na terenie całego kraju. 

W roku 2019 przyjęto 279 wniosków w tym: 45 wniosków o zgłoszenie nowej rodziny;  

215 wniosków o zgłoszenie nowej rodziny składającej się tylko z rodziców; 2 wnioski o uzupełnienie 

rodziny (nowe dziecko); 10 wniosków dla członka rodziny wielodzietnej, który był już jej 

posiadaczem; 3 wnioski o wydanie duplikatu karty; 3 wnioski o przyznanie dodatkowej formy KDR 

(forma elektroniczna); 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia (strona anulowała wniosek).  

W 2019 roku wydano 648 kart w tym: 463 kart dla rodziców, 185 kart dla dzieci, 1 karta 

anulowana (śmierć posiadacza karty). Wydano 5 duplikatów kart, natomiast w dodatkowej formie 

(elektroniczne karty) przyznano 43 karty. 

Do dnia 31.12.2019 r. z programu skorzystało 489 rodzin, natomiast przyznano 1805 kart  

w formie tradycyjnej i 331 kart w formie elektronicznej. 

Świadczenie wychowawcze 

Świadczenie wychowawcze realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r.  

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019r. poz. 2407). 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, opiekunowi prawnemu dziecka albo dyrektorowi domu 

pomocy społecznej do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. 

W 2019 roku zostało złożonych 2579 wniosków o świadczenie wychowawcze. Na ich podstawie 

wydano 2277 informacji o przyznaniu świadczenia. Świadczenia wypłacono 3632 dzieciom.  

Świadczenie „Dobry Start” 

Świadczenie „Dobry start” realizowane jest na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry 

start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.). Świadczenie dobry start przysługuje rodzicom, 

opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne 
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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 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 2019 roku zostało złożonych 1774 wniosków o świadczenie Dobry Start. Na ich podstawie 

wydano 1718 informacji o przyznaniu świadczenia. Ww. świadczenie wypłacono 2394 dzieciom.  

Zadania w ramach pomocy społecznej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Lubartowie 

Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2019 r. były 494 rodziny, w których było 

906 osób, co stanowi 4,23% ogółu mieszkańców Lubartowa. Najliczniejszą grupę klientów 

pobierających świadczenia z pomocy społecznej w 2019 r. stanowiły osoby w wieku produkcyjnym 

(387 osób, w tym 164 kobiety), zaś najmniej liczną - w wieku poprodukcyjnym (123 osoby, w tym  

98 kobiet). Grupę świadczeniobiorców w wieku 0-17 lat stanowiło 180 osób.  

W 2019 r. najczęstszymi powodami ubiegania się o wsparcie ośrodka pomocy społecznej było: 

ubóstwo – 249 rodzin (50,41% rodzin obejmowanych pomocą społeczną), długotrwała choroba – 240 

rodzin (48,59), niepełnosprawność – 212 rodzin (42,92%), bezrobocie – 206 rodzin (41,70%), 

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego –  

82 rodziny (16,60%), przemoc w rodzinie – 75 rodzin (15,19%), alkoholizm – 53 rodziny (10,73%), 

potrzeba ochrony macierzyństwa – 33 rodziny (6,68%). Z pomocy korzystały również rodziny, 

w których występowały: bezdomność – 14 rodzin (2,84%), trudności w przystosowaniu do życia 

po opuszczeniu zakładu karnego – 8 rodzin (1,62%), narkomania – 2 rodziny (0,41%) oraz zdarzenie 

losowe – 2 rodziny (0,41%).  



 
 

                                                                                                                                                           52 

 

Wsparcie z pomocy społecznej w 2019 roku w postaci świadczeń pieniężnych uzyskały 334 

osoby, natomiast w postaci świadczeń niepieniężnych 213 osób. 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 2019 r. zasiłki stałe otrzymały 82 osoby samotne i 10 osób 

pozostających w rodzinie, 

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

niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń 

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 2019 r. pomocą w ww. formie objęto 181 

osób, w szczególności z powodu: bezrobocia (153 os.), niepełnosprawności (20 os.)  

i długotrwałej choroby (20 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 2019 r. z tej formy pomocy skorzystało 297 osób,   

 realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”, 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 140 osób,  

w tym 112 dzieci. Świadczenia pieniężne na zakup żywności otrzymało 245 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 2019 r. MOPS pokrył 

koszty pobytu w schronisku dla trzech osób 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 2019 r. sprawiono jeden pogrzeb,  
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 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 2019 r. MOPS dofinansował lub pokrył koszty 

pobytu w domach pomocy społecznej 21 osobom.  

W 2019 r. wydano 1 221 decyzji w zakresie świadczeń rodzinnych i wypłacono 19 811 

świadczeń dla 960 rodzin. Na ten cel wydatkowano kwotę 4 122 591,60 zł. Z zasiłków rodzinnych 

wraz z dodatkami skorzystały 526 rodzin w kwocie 1 685 818 zł. 

Analizując rodzaje i wysokość przyznawanych świadczeń z pomocy społecznej, najczęściej 

udzielaną pieniężną formą pomocy w 2019 r. był zasiłek celowy. Największe środki finansowe 

w ramach świadczeń niepieniężnych w 2019 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 2019 r. funkcjonowały dwa ośrodki wsparcia  

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

Dysfunkcyjnych (do 4 kwietnia 2019 r), wchodzące w strukturę organizacyjną MOPS w Lubartowie. 

W przypadku placówek wsparcia dziennego, w 2019 r. odnotowano 68 korzystających  (w tym 12 

dzieci), a w działalność tych placówek zaangażowanych było 7 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 2019 r. w domach pomocy społecznej 

przebywało 27 mieszkańców Lubartowa (osoby przewlekle psychicznie chore, niepełnosprawne 

intelektualnie, niepełnosprawne fizycznie, w podeszłym wieku).  Z pobytu w schronisku dla osób 

bezdomnych skorzystały trzy osoby bezdomne, spośród 14 bezdomnych, dla których główne miejsce 

przebywania uznaje się gminę Miasto Lubartów. 
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7. Oświata i edukacja 

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 7 369 045,17 zł, 

2. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Piotra Firleja – budżet 10 616 096,69 zł,  

3. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II – budżet 4 246 322,25 zł, 

4. II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie – budżet 4 459 829,26 zł. 

Razem wydatki na szkoły wyniosły 26 691 293,37 zł, z czego 21 431 906 zł (80,30 %) pokryte 

zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa. 

Tabela nr 5                        Liczba uczniów w poszczególnych szkołach 

Szkoła 
Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

Liczba uczniów w oddziałach stan na 30 września 2019r. 

„0” I II III IV V VI VII VIII 

SP nr 1 32 701 25 89 82 92 50 78 128 88 69 

SP nr 3 49 1124 32 120 141 123 51 168 224 121 144 

SP nr 4 18 341 0 49 57 44 19 51 38 44 39 

Razem: 99 2166 57 258 280 259 120 297 390 253 252 

II LO 21 581 --- 307 130 144 --- --- --- --- --- 

 

Tabela nr 6   Liczba etatów pedagogicznych w szkołach, w podziale na stopnie awansu zawodowego  

NAUCZYCIELE stan na 30 września 2019 r. 

PLACÓWKA STAŻYŚCI KONTRAKTOWI MIANOWANI DYPLOMOWANI RAZEM 

SP1 1,51 9,11 21,56 29,39 61,57 

SP3 1,5 14,94 16,0 71,5 103,94 

SP4 4,5 8,67 14,46 18,21 45,84 

II LO 4,34 0 3,16 37,22 44,72 

Razem: 11,85 32,72 55,18 156,32 256,07 

 

Egzaminy 

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

egzaminów w klasach VIII i maturalnych.  
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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.). 

                            Tabela nr 7        Wyniki egzaminów ośmioklasistów 

S
Z

K
O

Ł
A

 

liczba uczniów 

wynik procentowy 

cz. I – język 

polski 

cz. II - 

matematyka 

cz. III – język 

angielski 

cz. IV – język 

niemiecki 

SP 1 85 68 48 68 87 

SP 3 131 59 53 62 100 

SP 4 35  54 37 58 - 

 

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 8            Wyniki egzaminów gimnazjalnych 

SZKOŁA 
liczba 

uczniów 

wynik procentowy 

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
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p
rz

y
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d
n
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j.
 a

n
g

ie
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k
i 

p
o

d
st
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o

w
y
 

j.
 n

ie
m

ie
ck

i 

p
o

d
st

aw
o

w
y
 

Oddziały gimnazjalne 

w SP 1 
130 72 67 53 56 76 - 

Oddziały gimnazjalne 

w SP 3 
103 62 61 44 49 71 - 

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, 



 
 

                                                                                                                                                           56 

 

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. Egzamin ten jest bez określenia poziomu, 

można go zadawać na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. 

    Tabela nr 9      Wyniki egzaminów maturalnych 

 

 

 

 

 

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo oświatowe wychowaniem przedszkolnym w roku 2019 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 991 dzieci, które uczęszczały 

do placówek publicznych prowadzonych przez Miasto Lubartów i niepublicznych prowadzonych 

przez osoby fizyczne: 

 

  Tabela nr 10          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 36 29 32 20 117 

Przedszkole 

Miejskie nr 2 
5 25 26 33 35 119 

Przedszkole 

Miejskie nr 4 
11 82 45 49 70 246 

Przedszkole 

Miejskie nr 5 
5 34 39 24 26 123 

RAZEM 27 177 139 138 151 605 

 

 

Egzamin Maturalny 

II Liceum 

Ogólnokształcące 

Liczba zdających Zdawalność w 

procentach 

142 100 



 
 

                                                                                                                                                           57 

 

 

Tabela nr 11           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 
 24 24 21 20 89 

Casper  15 19 18 20 72 

Fantazja  14 11 8 10 43 

Motylek  33 23 16 24 96 

Okruszek    2 1 4 7 

Razem  86 79 64 78 307 

 

 

  Tabela nr 12      Oddziały przedszkolne w szkołach samorządowych 

Placówka Liczba oddziałów Liczba uczniów 

Szkoła Podstawowa nr 1 1 14 

Szkoła Podstawowa nr 3 2 41 

Szkoła Podstawowa nr 4 1 24 

Razem 4 79 

 

Koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu publicznym w roku 2019 wynosił miesięcznie 

931,11 złotych, rocznie 11 173,28 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. 698,33 zł na jedno dziecko (stan na grudzień 

2019 roku). 

Tabela nr 13     Liczba etatów pedagogicznych w przedszkolach, w podziale na stopnie awansu 

zawodowego 

 

 

NAUCZYCIELE stan na 30 września 2019r. 

PLACÓWKA STAŻYŚCI KONTRAKTOWI MIANOWANI DYPLOMOWANI RAZEM 

P1 1,7 7,5 5,52 5,35 20,07 

P2 - 4,52 5,0 1.0 10,52 

P4 1 5,2 3,41 11,25 20,86 

P5 2,05 - 3 4,05 9,1 
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Dowóz uczniów z terenu miasta do innych placówek 

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych realizowany jest przez pracowników 

Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubartowie. Dowożonych było 16 uczniów do szkół w Lublinie i 6 

uczniów było dowożonych do szkól specjalnych przez rodziców. Na podstawie umów zawartych z 

rodzicami Miasto Lubartów zwracało koszty dowozu. 

Dofinansowanie kształcenia młodocianych 

Po spełnieniu warunków określonych w art. 122 ustawy Prawo oświatowe, pracodawcom, którzy 

zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego 

przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia. Wysokość dofinansowania kosztów kształcenia 

jednego młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia. Środki finansowe na dofinansowanie 

kształcenia młodocianych pochodzą z Funduszu Pracy. W 2019 roku na realizację zadania, o którym 

mowa powyżej przeznaczono kwotę w wysokości 93 937,28 zł (dotyczyła ona 13 młodocianych 

pracowników). 

8. Kultura i sport 

Biblioteki  

W mieście Lubartów funkcjonuje Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza 

zlokalizowana przy ul. Lubelskiej 36. 

W roku 2019 liczba czytelników wynosiła 3 035 osób, czyli o 114 osób mniej niż w roku ubiegłym. 

Ogólny spadek liczby czytelników spowodowany jest podobnymi czynnikami jak w latach ubiegłych 

(m.in. dostęp do literatury przez Internet, czytniki ebooków). Analizując stan czytelnictwa należy 

także zwrócić uwagę na spadek ilości mieszkańców Lubartowa. Wzrost czytelnictwa nastąpił wśród 

dzieci i młodzieży do lat 15. W dużej mierze przyczynił się do tego udział biblioteki  

w kolejnej edycji akcji „Mała książka – wielki człowiek”.  

W 2019 r. w czytelniach udzielono 1 813 informacji bibliotecznych. Ponadto udzielono  

45 odpowiedzi na kwerendy, t.j. zapytania zagadnieniowe lub problemowe. Przeważały pytania 

dotyczące regionu i regionalizmu. Uczniowie i studenci zainteresowani byli wiedzą z dziedziny 

historii literatury, historii sztuki, historii powszechnej, geografii, nauk społeczno-politycznych, prawa 

oraz medycyny i zagadnień związanych z profilaktyką zdrowotną i aktywnymi formami wypoczynku. 

Poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne (usługa prowadzona w Bibliotece Głównej) 

udostępniono 16 książek z dwóch lubelskich bibliotek naukowych – Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.  

W 2019 r. zakupiono o 489 książek więcej niż w roku ubiegłym. Ze środków własnych biblioteki 

zakupiono 1 121 woluminów.  
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W Bibliotece Głównej udostępniono czytelnikom 15 stanowisk komputerowych  

z możliwością druku. W placówkach udostępniany jest bezpłatny Internet, również bezprzewodowy. 

W 2019 r. skorzystało z niego 4 352 osób (mniej o 1 144).  

Wypożyczalnie są wyposażone w stanowisko komputerowe z dostępem do katalogu on-line, 

katalogów innych bibliotek lub ich zasobów cyfrowych. Bibliotekarze mają możliwość korzystania  

z wzorcowych baz opisów książek służących do ich formalnego i rzeczowego opracowywania oraz 

realizowania tą drogą wypożyczeń międzybibliotecznych z bibliotek uniwersyteckich KUL i UMCS.  

Na bieżąco komputeryzowane są księgozbiory we wszystkich placówkach. Na koniec 2019 r. 

księgozbiory elektroniczne liczyły 67 828 opisów bibliograficznych (rekordów), z czego: Biblioteka 

Główna – 27 981, Filia nr 1 – 21 953, Filia nr 2 – 17 894.  

W Bibliotece Głównej tworzona jest baza danych pod nazwą Bibliografia Regionalna; na koniec 

2019 r. było w niej 2 259 opisów.  

Przychody własne biblioteki w 2019 r. wyniosły 1 977,15 zł (w tym: usługi ksero, odsetki 

bankowe, sprzedaż makulatury). Od sponsorów pozyskano 800,00 zł.  

Biblioteka pozyskała grant w wysokości 3 500 zł od Fundacji „ORLEN – DAR SERCA”  

z programu CZUWAMY!! PAMIĘTAMY! na projekt „Szlak pamięci mieszkańców Lubartowa 

walczących o niepodległość ojczyzny w latach zaborów, pierwszej wojny światowej oraz wojny 

polsko - bolszewickiej w setną rocznicę odzyskania niepodległości”. 

 Koszty utrzymania placówki wyniosły 1 101 553,56 zł. 

Lubartowski Ośrodek Kultury  

LOK mieści się przy ul. Rynek II 1, w obiekcie z salą kinową. Pozostałe pomieszczenia 

są wykorzystywane na prowadzenie zajęć merytorycznych oraz na pomieszczenia administracyjno - 

gospodarcze. Budynek posiada windę, co znacznie ułatwia poruszanie się osobom starszym  

i niepełnosprawnym. 

Nie wszystkie zajęcia, ze względu na swoją specyfikę, mogą odbywać się  w budynku głównym. 

W tym celu, w roku 2019 wynajmowane były pomieszczenia w Szkole Podstawowej nr l przy  

ul. Legionów 3 - dla Klubu Tańca Towarzyskiego „Chochlik" oraz w II Liceum Ogólnokształcącym 

przy ul. Lubelskiej 68 - dla zespołów rockowych oraz warsztatów gitarowych. W okresie letnim 

użytkowany był Amfiteatr. Redakcja wydawanego przez LOK Dwutygodnika „Lubartowiak”   

do wiosny 2019 roku mieściła się przy ul. Farnej 4. Następnie przeniesiono ją na ul. Lubelską 68. 

Działalność kulturalno – oświatowa prowadzona jest na terenie miasta Lubartowa na podstawie 

statutu placówki. Zakres działalności LOK obejmuje przede wszystkim: edukację kulturalną  
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i wychowanie przez sztukę, gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochronę  

oraz upowszechnianie dóbr kultury, tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu 

artystycznego, rozbudzanie, zaspakajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych mieszkańców miasta 

Lubartowa, prowadzenie działalności wydawniczej, organizowanie imprez, współpracę z mediami, 

promocję kultury lokalnej, współpracę w zakresie kultury z placówkami, organizacjami, 

stowarzyszeniami i twórcami indywidualnymi w mieście, regionie, w kraju i za granicą. 

W 2019 roku w placówce działały następujące zespoły i grupy zainteresowań: 

1. Kapela Ludowa „Lubartowiacy",  

2. Chór Ziemi Lubartowskiej,  

3. Zespoły muzyczne: Zespół „Relife”, Zespół „Psallite Deo”, Zespół „Jazz – Lok”, 

4. Akademia Ekspresji Wokalnej, 

5. Zespół gitarowy, 

6. Lubartowska Szkółka Szachowa, 

7. Klub Tańca Towarzyskiego „Chochlik”,  

8. Grupa Fireshow „Antares", 

9. Pracownia plastyczna i koło plastyczne, 

10. Klub Fantastyki „Zielony Smok", 

11. Klub „Malucha", 

12. Klub „Przedszkolaka" i „Szkolniaka", 

13. Zumba, 

14. Warsztaty teatralne, 

15. Warsztaty literacko – plastyczne, 

16. Hip-Hop / Street Dance, 

17. Dwutygodnik „Lubartowiak" - nakład 9 000 zł., 

18. Kino Lewart - 23 813 widzów, 

19. Atelier Śpiewu – Muzyka Świata,  

20. Robotyka Lego, 

21. Programowanie Minecraft, 

22. Klub Senior +,  

23. Melodie Lubartowskie,  

24. Koło Brydżowe, 

25. Koło Filatelistyczne. 

Łącznie w zajęciach stałych uczestniczyło: 926 osób. 
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Lubartowski Ośrodek Kultury prowadzi zajęcia zarówno z dziećmi, młodzieżą, jak  

i dorosłymi. Od 2019 roku są zajęcia prowadzone przez francuską piosenkarkę - Lidię Kotlińską – 

Atelier Śpiewu - Muzyka Świata oraz Sebastiana Pikulę „Lubartowskie Melodie”. Ponadto 

od września ruszyły warsztaty z programowania Minecraft oraz z robotyki LEGO.  

W 2019 r. LOK był organizatorem lub współorganizatorem 99 przedsięwzięć  

o charakterze kulturalnym, społecznym i edukacyjnym oraz 29 form zainteresowań  

w ramach ferii letnich i zimowych. Wszystkie te imprezy i seanse filmowe zgromadziły ponad 40 tys. 

widzów. Ponadto podopieczni LOK w 2019 roku promowali Miasto Lubartów podczas koncertów, 

występów i turniejów na terenie Polski oraz poza jej granicami występując przed publicznością liczącą 

ponad 40 tys. widzów. 

Celem Lubartowskiego Ośrodka Kultury jest zaspokojenie, poprzez proponowaną ofertę 

kulturalną, potrzeb kulturalnych i artystycznych mieszkańców miasta oraz jej stały rozwój zgodnie  

z obowiązującymi trendami. Co roku, dla każdej grupy wiekowej, wprowadzane są nowe formy 

przedsięwzięć – jest to możliwe dzięki stałemu monitorowaniu potrzeb. W roku 2019 dużym 

zainteresowaniem cieszyły się m.in. Hip Hop&Street Dance. 

Lubartowski Ośrodek Kultury dba o wykorzystanie dostępnych pomieszczeń. Sala kinowo -

widowiskowa, znajdująca się na pierwszym piętrze, użyczana jest bezpłatnie różnym podmiotom, 

takim jak: przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły średnie oraz instytucjom, w tym: Urzędowi 

Miasta, Związkowi Gmin Komunalnych, Towarzystwu Regionalnemu, na różnego typu 

przedsięwzięcia. Ponadto Lubartowski Ośrodek Kultury opiera swoje przedsięwzięcia na szeroko 

pojętej współpracy z instytucjami samorządowymi tj. Urząd Miasta, Powiatowy Młodzieżowy Dom 

Kultury, Muzeum Ziemi Lubartowskiej, Policja, Straż Pożarna, Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, szkołami, przedszkolami, firmami 

oraz instytucjami pozarządowymi m.in.: Stowarzyszenie „Alwernia", Związek Żołnierzy AK, ZHP, 

ZHR, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej, Lubelska 

Fundacja Rozwoju oraz miejscowymi mediami. 

Lubartowski Ośrodek Kultury promuje Miasto Lubartów wieloma kanałami ze szczególnym 

uwzględnieniem Facebooka – medium ogólnoświatowego, Dwutygodnika „Lubartowiak”, portalu 

Lubartow24.pl, telewizji Lubartów. Informacje oraz fotogalerie na temat każdej odbywającej 

się imprezy zamieszczane są w sieci oraz na stronach pokrewnych. Ponadto raz na kwartał ekipa 

telewizyjna TVP Lublin odwiedza placówkę z programem „Zobacz, co słychać”. 
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Muzeum Ziemi Lubartowskiej  

Muzeum mieści się w zabytkowym budynku – dworku przy ul. Kościuszki 28.  

Muzeum prowadzi następujące formy działalności: 

Działalność wystawienniczą: 

1. Wystawa „Niepodległa na Polskich Znaczkach Pocztowych”,  

2. Wystawa „Lubartów w malarstwie i fotografii”, „Drewniana wieś Jerzego Jeziora”,.  

3. Wystawa „W Lubartowskiej szkole 1819 – 2019”,  

4. „Wieczór z Historią”, 

5. Wystawa, poświęcona żołnierzom Armii Krajowej, walczącym w latach okupacji  

o wolność Ojczyzny, uczestnikom „Burzy” na Wołyniu i Lubelszczyźnie, 

6. Wystawa „Włodzimierz Sławosz Dębski Żołnierz, Artysta, Kustosz Wołyńskiej Pamięci”, 

7. Wystawa stała prezentująca pamiątki dotyczące Lubartowa i powiatu lubartowskiego  

pt. „Z przeszłości Lubartowa”. 

Działalność naukowo-badawczą: 

1. Kontynuowano kwerendę archiwalną i biblioteczną na potrzeby wystaw czasowych. 

2. Prowadzono prace poszukiwawcze pamiątek i dokumentów do przygotowywanych wystaw 

czasowych. 

3. Muzeum systematycznie prowadzi własną dokumentację muzealiów, wpisując nowe zgromadzone 

muzealia. Do księgi depozytów muzealiów wpisano nowe depozyty archeologiczne (102), przyjęte 

od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie z terenu Lubartowa i Powiatu 

Lubartowskiego, w ilości łącznej 144 sztuk.  

Działalność wydawniczą: 

Do organizowanych wystaw czasowych w Lubartowie wydrukowano plakaty oraz zaproszenia 

na otwarcie. Na potrzeby wystaw przygotowano 2 foldery okolicznościowe: „W lubartowskiej 

szkole…” oraz „Włodzimierz Sławosz Dębski żołnierz, artysta, kustosz wołyńskiej pamięci” – 

łącznie ok. 400 szt. 

Z okazji Imienin Miasta (22 listopada) wspólnie z LTR wydano okolicznościową pocztówkę 

(szt. 500), która przypomina datę 22 XI 1744r., postać Pawła Karola Sanguszki i najważniejsze 

zabytki miasta. 

Działalność edukacyjną: 

1. Z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów zorganizowano zwiedzanie obu lubartowskich muzeów 

oraz sali rycerskiej pałacu, połączone z grą terenową „Szukamy człowieczka z pałacu”, (410 osób 

uczestniczących),  
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2. Obchody 75 rocznicy wyzwolenia Lubartowa,  

3. Lubartowski Piknik Regionalny zorganizowany przez Lubartowskie Towarzystwo Regionalne  

i Muzeum Ziemi Lubartowskiej pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Lubartów, 

4. Imieniny miasta Lubartowa w ramach, której zorganizowano „Koncert życzeń dla Miasta”, 

grę tematyczną „ W grodzie księcia Pawła Karola - poznajemy Lubartów naszych przodków” oraz 

inscenizację legendy „Jak diabeł Przechera miejskim rajcą chciał zostać”, 

5. Spotkanie podsumowujące pracę Muzeum w roku 2019,  

6. Udostępniono w ciągu roku dla 6 osób z zewnątrz materiały służące do celów naukowych oraz 

oświatowych, zgodnie z wpisem w zeszycie dla osób korzystających z materiałów w muzeum na 

temat przeszłości miasta Lubartowa. Udostępniono informacje na temat muzyki i strojów ludowych 

z naszego powiatu. 

Łącznie muzeum w 2019 roku zwiedziło 1 711 osób. Grup zorganizowanych zwiedzających muzeum 

było 9, które opłacały przewodnika oraz 5 grup zwiedzających muzeum bezpłatnie. 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Lubartów 

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 współpracuje z klubami sportowymi i stowarzyszeniami, z placówkami oświatowymi, 

instytucjami – przy organizacji imprez i wydarzeń sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców miasta. 

Imprezy zorganizowane w 2019 roku: 

1. Cykl 8 turniejów halowych – Hala Chopin – luty/marzec, 

2. Maraton pływacki – luty – współorganizator, 

3. Turniej – Festiwal Szachowy Ziemi Lubelskiej – marzec – współorganizator, 

4. Zawody Nordic Walking –  maj – współorganizator – Stadion MOSiR, 

5. „Turbokozaczek” - czerwiec – boisko sztuczne, 

6. Zakończenie sezonu piłkarskiego – czerwiec – boisko „Parkowa”, 

7. Radość przez sport” - niepełnosprawni – wrzesień - boisko „Parkowa”, 

8. Otwarcie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Batalionów – październik, 

9. Turniej Szachowy – listopad – współorganizator, 

10. Mikołaj z MOSiR-em – grudzień. 
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Inwestycje przeprowadzone w 2019 r. 

1. Inwestycja „Parkowa”. 

W roku 2018 rozstrzygnięto przetarg na budowę boiska z naturalną nawierzchnią. Przetarg opiewa 

na kwotę 4 980 270,00 zł.; wynagrodzenie inspektora nadzoru – 42 900,00 zł. 

Łączny koszt inwestycji – 5 023 170,00 zł. 

Zakończenie inwestycji – grudzień 2019 r.  

2.    Zakup kosiarki wrzecionowej. 

W dniu 27.12.2019 r. MOSiR zakupił kosiarkę wrzecionową za kwotę 120 540,00 zł. Kosiarka będzie 

wykorzystywana do koszenia płyty głównej boiska, jak i boisk treningowych. 

3.    Zakup kontenerów szatniowych/biurowych. 

W dniu 27.12.2019 zostały zakupione dwie sztuki kontenerów za kwotę 46 887,60 zł. Kontenery 

zostały ustawione przy kompleksie sportowym, przy boisku sztucznym. Będą one spełniały funkcję 

zaplecza do obsługi boisk, a przede wszystkim boiska sztucznego. 

4.    Wymiana filtrów basenowych. 

Wymienione zostały zużyte metalowe filtry basenowe na plastikowe oraz uzupełniono je złożem. 

Wymiana filtrów była konieczna z uwagi, na jakość wody i podwyższone parametry z badań wody. 

Koszt wymiany: 154 894,32 zł. 

 

Łączna kwota zakupów – 365 221,92 zł. 

Budżet, jakim dysponował MOSiR w roku 2019 r., bez inwestycji na ul. Parkowej, to: 1 779 334,48 zł. 

9. Promocja miasta Lubartów 

Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej podjął szereg działań dotyczących 

promocji Gminy Miasto Lubartów oraz przygotowania wydarzeń atrakcyjnych dla mieszkańców 

Lubartowa. 

 W 2019 roku czynnie wspierana i upowszechniana była idea samorządności wśród mieszkańców 

Miasta przez przygotowywanie i publikowanie materiałów informacyjnych. Gmina Miasto Lubartów 

stale współpracowała z mediami lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi. Przygotowywane były 

materiały informacyjne i promocyjne Miasta poświęcone ważnym, aktualnym wydarzeniom, nowym 

inwestycjom itp.  

Jednym z efektów tej pracy było stworzenie nowego systemu identyfikacji wizualnej Gminy 

Miasto Lubartów oraz zakup materiałów/gadżetów promocyjnych z logo miasta: materiałów 

biurowych, teczek do dokumentów, papieru firmowego, druków do dyplomów i gratulacji Burmistrza 

Miasta, wizytówek, toreb firmowych, smyczy, długopisów, flag miasta, kubków, tak zwanej ścianki 
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reklamowej do sali konferencyjnej Urzędu Miasta Lubartów. Opracowany został ujednolicony 

komplet wzorów pism wychodzących, czyli tak zwany listownik, a także nowy Plan Miasta Lubartów. 

Gmina Miasto Lubartów podejmowała bieżącą współpracę z Lubartowskim Ośrodkiem Kultury, 

Muzeum Ziemi Lubartowskiej, Miejską Biblioteką Publiczną a także z placówkami oświatowymi, w 

celu wspólnej realizacji zadań.  

Jednym z największych działań podjętych w 2019 roku był VII Ogólnopolski Zjazd Dużych 

Rodzin, impreza organizowana przez Związek Dużych Rodzin Trzy Plus. Znana organizacja 

zrzeszająca kilkaset rodzin z całej polski oraz wizyta Premiera RP w trakcie wydarzenia – 

przyciągnęły do Lubartowa media ogólnopolskie. Przez 3 dni Lubartów odwiedziło ponad 1200 

uczestników Zjazdu, wydarzenie to relacjonowane było we wszystkich ogólnopolskich stacjach 

telewizyjnych oraz w mediach regionalnych. Medialna wartość tego wydarzenia znacznie 

przewyższała poniesione na organizację tego przedsięwzięcia nakłady finansowe. Wkład Gminy 

Miasto Lubartów wyniósł prawie 100 tys. zł. Wśród korzyści w kontekście zasięgu przeprowadzonej 

promocji miasta należy wymienić fakt, że uczestnicy Zjazdu z całej Polski otrzymali materiały 

promocyjne Lubartowa i regionu.  

Kolejną z atrakcji organizowanych wspólnie z LOK był m.in. festyn z okazji Dni Lubartowa 

zorganizowany 1 czerwca, w którym wzięło udział kilkanaście tysięcy uczestników. Gwiazdą 

wieczoru był LemOn, zagrał także zespół B6 oraz Zespół News oraz Marek Majewski z zespołem. 

Dni Lubartowa poprzedzone były zlotem Food Trucków w dniach 24-26 maja. 

W 2019 r. zorganizowano VIII Zlot Anek w Lubartowie. Annowanie – zjazd Pań o imieniu Anna 

odbyło się w dniu 28 lipca. W programie tej edycji imprezy – jak co roku - znalazło się szereg atrakcji 

dla dzieci i dorosłych. Wydarzenie miało również wymiar charytatywny – w trakcie Annowania 

przeprowadzono zbiórkę pieniędzy na rzecz ponad dwustu podopiecznych lubartowskiej Fundacji 

Stella im. A. Orłowskiej. Impreza wpisała się już na stałe w kalendarz kulturalny miasta. Do 

Lubartowa przyjechały Anny z całej Polski, jak również z zagranicy. Oprócz występów lokalnych 

artystów m.in. Orkiestry Dętej z Lubartowa, Kapeli Lubartowiacy oraz Chóru Ziemi Lubartowskiej, 

na scenie jako gwiazda wieczoru wystąpił znany z dawnych festiwali piosenki w Opolu – zespół 

Partita. Wśród atrakcji nie zabrakło konkursów i zabaw dla dzieci, stoisk lokalnych twórców  

i stowarzyszeń. Impreza miała charakter otwarty. Wzięło w niej udział 170 pań o imieniu Anna oraz 

wielu widzów i osób towarzyszących. Charytatywny wymiar imprezy połączony był z zakończeniem 

Rajdu „Cztery Kąty Polski” organizowanego przez p. Janusza Kobyłkę wspólnie z Fundacją Stella, 

pod patronatem Burmistrza Miasta Lubartów oraz przy wsparciu finansowym Gminy Miasto 

Lubartów. 
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Jarmark Bożonarodzeniowy – to nowe wydarzenie w kalendarzu imprez Miasta Lubartów, które 

zakończyło się sukcesem jeśli chodzi o frekwencję i zainteresowanie Mieszkańców.  

Jarmark rozpoczął się spotkaniem wigilijnym Burmistrza Miasta z Mieszkańcami, z udziałem Starosty 

Powiatu Lubartowskiego i Władz Gminy Lubartów oraz przedstawicieli duchowieństwa, służb 

mundurowych oraz instytucji państwowych. Podczas Jarmarku ponad 20 wystawców na specjalnie 

przygotowanych stoiskach prezentowało swoje lokalne produkty, tradycyjne wędliny, ciasta, chleby, 

oleje, rozmaite rękodzieło. Na scenie podczas Jarmarku wystąpili soliści z repertuarem kolęd. Podczas 

Jarmarku miał miejsce finał konkursu na fantastyczną bombkę, w którym udział wzięły dzieci  

z placówek szkolnych i przedszkolnych miasta Lubartów. Spośród kilkuset nadesłanych prac wybrano 

zwycięzców w kilku kategoriach. Fundatorem nagród głównych w konkursie była firma Brico 

Marche. 

Gmina Miasto Lubartów współpracowała z organami administracji rządowej i samorządowej, ze 

stowarzyszeniami i organizacjami, a także z instytucjami społecznymi i kulturalnymi w celu 

podejmowania wspólnych przedsięwzięć promocyjnych. Większość tych działań ujęta jest w części 

raportu o współpracy z organizacjami pozarządowymi na zasadzie zadań zleconych z zakresu 

Promocji Miasta Lubartów. Dzięki aplikowaniu o grant w postaci materiałów informacyjno – 

promocyjnych Miasto włączyło się w ogólnopolską akcję Europejski Tydzień Zrównoważonego 

Transportu. Akcję informacyjną przeprowadzono podczas I Lubartowskiego Dnia Sportu 

organizowanego przez Młodzieżowy Klub Sportowy „Lubartów” w dniu 21 września. 

W dniu 29 października 2019 r. Lubartów uchwałą Rady Miasta Lubartów przystąpił do 

Stowarzyszenia Lubelska Organizacja Turystyczna. Członkowsko w stowarzyszeniu pozwoliło na:  

 promocję miasta na stronie internetowej LROT,  

 możliwość brania udziału w wielu projektach realizowanych przez stowarzyszenie (m.in. 

aktualnie są przygotowywane filmiki promujące woj. Lubelskie),  

 udział w promocji atrakcji turystycznych województwa lubelskiego,  

 możliwość dystrybucji materiałów podczas targów zagranicznych (targi odwołane z powodu 

pandemii Covid 19).   

Realizowane były również zadania w zakresie tworzenia nowych produktów promocyjnych oraz 

prowadzenia dystrybucji materiałów promocyjnych i gadżetów. W ramach komunikacji społecznej 

prowadzona była strona internetowa. Opracowywane i publikowane były materiały  

o charakterze informacyjno-promocyjnym dla Mieszkańców.  

W 2019 r. rozpoczęły się prace nad budową nowej strony internetowej www.lubartow.pl , które 

zakończyły się w 2020 r. wdrożeniem nowego portalu z funkcją responsywną RWD dostosowaną do 

przeglądania strony na smartfonach, tabletach. Został wdrożony monitoring liczby odwiedzających 

http://www.lubartow.pl/


 
 

                                                                                                                                                           67 

 

stronę internetową, aby mógł być prowadzony mierzalny efekt przyrostu zainteresowania stroną 

informacyjna Miasta Lubartów. 

Oficjalny profil facebookowy Urzędu Miasta Lubartów  zwiększył swój zasięg z około 700 do 

ponad 2800 obserwujących. Zostały wdrożone rozwiązania krosowania informacji pomiędzy profilem 

Urzędu Miasta, a profilami jednostek: LOK, MOSIR, Biblioteka, Lubartowiak oraz profilami 

organizacji pozarządowych, klubów sportowych i innych podmiotów. Pozwala to na osiągnięcie 

większego zasięgu informacji publikowanych w poszczególnych  serwisach. Dzięki temu odbiorcy 

mają możliwość obserwowania ważnych wydarzeń sportowych, kulturalnych, inicjatyw społecznych, 

akcji charytatywnych. W roku 2019 umieszczane były na miejskim profilu FB relacje z krajowych  

i międzynarodowych zawodów sportowych, w których wiele sukcesów odnosiły drużyny i zawodnicy 

reprezentujący lubartowskie kluby sportowe. 

W ramach promocji Gminy organizowane były też pobyty delegacji zagranicznych oraz wyjazdy 

delegacji do miast partnerskich. W naszym mieście podczas Dni Lubartowa gościły delegacje z miasta 

Sławuta na Ukrainie, z Raseiniai na Litwie oraz z Hajdudorog na Węgrzech. We wrześniu na 

zaproszenie Miasta partnerskiego Sławuta Burmistrz miasta gościł podczas obchodów Dni Sławuty na 

Ukrainie, gdzie odbył spotkanie z miejscową Radą Gminy, przedsiębiorcami, jednostkami kultury.  

Na zaproszenie Miasta partnerskiego Raseiniai gościła również we wrześniu Skarbnik Miasta. Podczas 

wizyty odbyło się wiele spotkań dotyczących możliwości dalszej współpracy pomiędzy naszymi 

Miastami.  

Gmina Miasto Lubartów podejmowała także działania związane z pozyskiwaniem finansowych 

środków pozabudżetowych przystępując do m.in. do projektów Europa dla Obywateli oraz FRSE - 

projektu dotyczącego wymiany młodzieży pomiędzy Polską a Ukrainą.  

Zadania w zakresie komunikacji społecznej związane były także z przeprowadzaniem konsultacji 

społecznych, w formie artykułów na urzędowej stronie internetowej oraz informacji przesyłanych do 

lokalnych mediów.  

Jednym z ważnych działań informacyjnych Gminy Miasto Lubartów było przeprowadzenie cyklu 

spotkań szkoleniowo – informacyjnych dla organizacji pozarządowych związanych  

z pozyskiwaniem, realizacją, monitorowaniem oraz rozliczaniem pozyskanych dotacji z budżetu 

gminy. Odbyły się m.in. bezpłatne warsztaty z zakresu pisania wniosków do Funduszu Inicjatyw 

Obywatelskich FIO 2019 zorganizowane w dniach 7-8 stycznia w ratuszu. Podczas warsztatów można 

było dowiedzieć się, jak zdobyć fundusze na działalność organizacji, jak prawidłowo przygotować 

wniosek w ramach FIO, na czym polega logika projektowa oraz jak uzyskać wysoką punktację.  
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10. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

Finansowe formy współpracy  

Współpraca Gminy Miasto Lubartów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na płaszczyźnie finansowej odbywała się w 2019 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 2019 ogłoszono 4 otwarte konkursy ofert, skierowane do organizacji pozarządowych, w 

zakresie realizacji zadań publicznych. Poniżej wykaz zadań w wg kolejności ogłoszonych konkursów 

z uwzględnieniem zrealizowanych zadań wśród uznanych za priorytetowe w programie współpracy. 

Konkurs nr 1: 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: 

1. szkolenie sportowe różnych kategorii wiekowych w różnych dyscyplinach sportu oraz udział we 

współzawodnictwie sportowym; 

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. 

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

–  organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży 

Turystyka i krajoznawstwo: 

 organizacja imprez krajoznawczo – turystycznych 

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym: 

 działania związane z aktywizacją seniorów poprzez uczestnictwo w różnych formach działalności 

rekreacyjnej 

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 41 ofert.  
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Tabela nr 14     Szczegółowy podział ofert na wskazane zadania publiczne wg rodzaju 

L.p. Rodzaj zadania publicznego Ilość ofert 

1 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  20 

2 
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - organizacja imprez sportowych 

i rekreacyjnych na zrewitalizowanym Rynku II 
3 

3 Turystyka i krajoznawstwo 6 

4 Wypoczynek dzieci i młodzieży  4 

5 Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym  7 

6 Ochrona i promocja zdrowia 1 

 Łączna ilość ofert, które wpłynęły w ramach konkursu 41 

 

W procedurze konkursowej po ocenie merytorycznej 29 ofert uzyskało rekomendację komisji 

konkursowej do dofinansowania, dwa podmioty zrezygnowały z realizacji swoich ofert. Łącznie 

wykonano 27 zadań na kwotę 502 380,00 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 2: 

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. 

Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie: 

1.   organizacja warsztatów, prelekcji, wykładów, odczytów, szkoleń; 

2.    realizacja programów i działań edukacyjnych wykraczających poza program nauczania szkolnego. 

 

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym: 

 działania związane z aktywizacją seniorów poprzez uczestnictwo w różnych formach działalności 

kulturalno-edukacyjnej. 

W postępowaniu konkursowym wpłynęło 16 ofert.  
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     Tabela nr 15     Szczegółowy podział ofert na wskazane zadania publiczne wg rodzaju 

L.p. Rodzaj zadania publicznego 
Ilość 

ofert 

1 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 7 

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 

3 

3 Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 2 

4 Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym  4 

 Łączna ilość ofert, które wpłynęły w ramach konkursu  16 

 

W procedurze konkursowej po ocenie merytorycznej 12 ofert uzyskało rekomendację komisji 

konkursowej do dofinansowania. Łącznie wykonano 12 zadań na kwotę 75 000 zł.  

 

Konkurs nr 3:  

Promocja Miasta Lubartów w roku 2019 podczas przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, 

sportowym i sportowo – rekreacyjnym. 

W postępowaniu konkursowym wpłynęło 26 ofert, z czego komisja zarekomendowało 18 ofert 

do dofinansowania. Dwa podmioty zrezygnowały z realizacji swoich ofert po ogłoszeniu wyników. 

Łącznie zrealizowano 16 zadań publicznych w ramach promocji miasta na kwotę 58 800 zł.  

 

Konkurs nr 4: 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na  2019 

rok określonych Uchwałą Nr VI/32/2019 Rady Miasta Lubartów z dnia 26 marca 2019 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. 
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W postępowaniu konkursowym wpłynęło 11 ofert, rekomendacje uzyskało 5 ofert, które zostały 

zrealizowane na kwotą 67 500 zł, w tym: 

1.    na działania z zakresu przeciwdziałania narkomani – kwota 15 000 zł; 

2.    na działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – kwota 52 500 zł. 

 

Pozostała kwota została przeznaczona i wykorzystana w trybie pozakonkursowym, gdzie 

zrealizowano 6 ofert.  

 

Konkurs ogłoszony w 2018 roku na realizację zadań w latach 2018-2021 

Pomoc społeczna: 

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców Miasta Lubartowa. 

Zostały wydzielone w ramach konkursu dwa zadania: 

1. zadanie 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 postępowaniu konkursowym w roku 2018 wybrano oferty jednego podmiotu do dwóch zadań  

i podpisano dwie czteroletnie 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.  
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Tabela nr 16   Wykaz godzin oraz liczba odbiorców w podziale na rodzaj usług świadczonych z zakresu 

pomocy społecznej w 2019 roku dla mieszkańców Gminy Miasto Lubartów 

(na podstawie informacji z MOPS w Lubartowie, konkurs został ogłoszony w roku 2018   

na realizację zadania w latach 2018-2021) 

L.

p. 
Nazwa oferenta i nazwa zadania 

ROK 2019 

Kwota na 

poszczególne usługi w 

zł 

Ilość godzin 

usług 

Liczba 

odbiorców, 

uczestników 

zadania 

1. Usługi opiekuńcze 420 134,18 22.772 63 

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze 43 545,22 2.174 4 

3. 
Specjalistyczne usług 

opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi 

317 984,74 14.873 12 

 
Razem 781 664,14 39.819 79 

 

Tryb pozakonkursowy 

Tryb małych zleceń – procedura z pominięciem otwartego konkursu ofert 

W roku 2019 w ramach tego trybu na wniosek organizacji pozarządowych zrealizowano 8 zadań 

na łączną kwotę 32 800 zł. w następujących obszarach pożytku publicznego: 

 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 
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Tabela nr 17     Wysokość środków finansowych przeznaczonych, przekazanych i wykorzystanych        

przez organizacje pozarządowe i inne podmioty z budżetu Miasta na realizację zadań             

publicznych w poszczególnych obszarach w roku 2019 wg sfer zadań publicznych 

Wysokość środków finansowych w 2019 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  

488 000,00 487 680,00 

Ochrona i promocja zdrowia  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  

75 000,00 75 000,00 

Promocja Miasta  60 000,00 58 800,00 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym  90 000,00 90 000,00 

Pomoc społeczna  781 664,14 781 664,14 

RAZEM 1 519 664,14 1 518 144,14 

 

Pozafinansowe formy współpracy  

Współpraca pozafinansowa Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi  

w roku 2019 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 
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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 Miasta Lubartów na wniosek organizacji 

nad 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, sprzętu do gier sportowych oraz elementów identyfikacji wizualnej 

Miasta (roll-up, itp.).  

11. Sprawy administracyjne 

Stan zatrudnienia w Urzędzie Miasta Lubartów na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosił 87 osób, 

natomiast na dzień 31 grudnia 2019 r. 88 osób. 

Tabela nr 18   Liczba wydanych decyzji administracyjnych i udzielonych informacji publicznych 

za 2019 r. 

Decyzje 

administracyjne 

(liczba) 

Informacja publiczna 

Liczba 

wniosków 

Liczba 

udzielonych 

odpowiedzi 

Liczba 

wydanych decyzji o odmowie udzielenia 

informacji 

12220 82 79 3 

 

Skargi: 

W 2019 r. do Urzędu Miasta Lubartów wpłynęły 2 skargi: 

- skarga na działanie Burmistrza Miasta Lubartów, 

- skarga na działanie dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3. 

Rada Miasta Lubartów przedmiotowe skargi rozpatrzyła, jako bezzasadne. 
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VIII. Wykaz dokumentów źródłowych 

1. 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. 

oraz V/27/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. 

2. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Lubartów 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. 

3. Uchwała Nr XXIV/151/2017 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 marca 2017 r., w sprawie 

przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Lubartów.  

4. 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. 

5. 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 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. 

6. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubartowa 

przyjęty Uchwałą Nr VII/45/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. 

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. 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. 

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. 

11. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2019 uchwalony Uchwałą Nr VI/32/2019 Rady Miasta Lubartów z dnia  

26 marca 2019 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 2019 uchwalony Uchwałą Nr I/4/2018 Rady Miasta 

Lubartów z dnia 23 listopada 2018 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. 
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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. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Miasta Lubartów przyjęty Uchwałą Nr VI/31/2019 Rady Miasta Lubartów z dnia  

26 marca 2019 r. 

16. Zarządzenie Nr VIII/366/2020 z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania 

rocznego z wykonania budżetu Miasta Lubartów za 2019 rok.  

17. Informacja z realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji za rok 2019. 

18. Sprawozdanie z działalności szkół i placówek oświatowych za rok 2019. 

19. Metryczka subwencji oświatowej. 

20. Sprawozdanie z działalności merytorycznej placówek kultury za rok 2019. 

21. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami 

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

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019. 

22. Sprawozdanie z realizacji art. 19 pkt 1-5 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 

za 2019 rok. 

23. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodzin za 2019 r. 

 

 


