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Wstęp 
 

Szanowni Państwo! 

Za nami kolejny rok pracy na rzecz Lubartowa. Trudna sytuacja epidemiologiczna, związana z pandemią COVID-19, 
nie zahamowała rozwoju naszego miasta. Zrealizowaliśmy wiele istotnych zadań poprawiających komfort życia 
Lubartowian. W 2021 zakończyliśmy realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego, którego Lubartów jest częścią od 2014 roku. Realizowane przez nasze miasto części projektów: 
„Zielony LOF” i „Mobilny LOF” uzyskały łącznie 21 979 00,74 zł dofinansowania, co stanowiło 77,97% kosztów 
całkowitych. 

Dzięki funduszom unijnym udało się wybudować również oświetlenie siedemnastu ulic w ramach projektu 
„Rozświetlony Lubartów”: Ametystowej, Rubinowej, Jesionowej, Świerkowej, Makowej, Chabrowej, Akacjowej, 
Topolowej, Stefana Batorego, Szkolnej, Bolesława Śmiałego, Zygmunta II Augusta, Mieszka I, Nowodworskiej, 
Osikowej, Rumiankowej, Bursztynowej. 

Ponadto zrealizowano przebudowę ulic: Północnej i Polesia, wraz z niezwykle potrzebną budową odwodnienia ulicy 
Północnej. Dotację na ten cel pozyskaliśmy z programu Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2021. 

Przez cały rok realizowane były również prace na rzecz utworzonego w Lubartowie, niezwykle potrzebnego 
pracującym rodzicom, żłobka. W wyniku przeprowadzonego przez miasto konkursu udało się wyłonić podmiot 
prywatny, który z własnych środków wyremontował budynek przy ulicy Reja 14 w Lubartowie. Opieką żłobkową 
zostały objęte w nim dzieci do lat 3, w tym również dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Nasza wspólna praca na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Lubartowa została zauważona i doceniona  
w Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2021 organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego 
Regulskiego. Lubartów zajął w nim czwarte miejsce w województwie lubelskim. 

Docenione na arenie ogólnopolskiej zostały również działania miasta w zakresie energetyki. Lubartów zajął 5 miejsce 
w Ogólnopolskim Konkursie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie 
Samorząd, organizowanym przez Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza w Jasionce. W tym 
samym konkursie nasze miasto uzyskało również tytuł „Propagatora Wiedzy o Energii Roku 2021”. Nagrodzoną 
inicjatywą było podpisane w 2020 roku „Porozumienie na rzecz rozwoju energetyki odnawialnej opartej  
o indywidualne instalacje fotowoltaiczne na terenie miasta Lubartów”. 

Miasto zwyciężyło również w plebiscycie „Świetlna Stolica Województwa” w konkursie „Świeć się z Energą”, 
otrzymując sprzęt gospodarstwa domowego o wartości 10 tys. złotych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców. 

Szczegółowe sprawozdanie z pracy samorządu znajdą Państwo na kartach raportu. Życzę przyjemnej lektury! 

    Z wyrazami szacunku 

    Burmistrz Miasta Lubartów 
    K r z y sz t of  P a ś n i k  
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Miasto Lubartów 

13,9 km2 
powierzchnia 

11 km 
ścieżek rowerowych 

81,65 km 
dróg gminnych 

Kock 

Michów 

Abramów 

Firlej 

Lubartów 

Ostrów 
Lubelski 

Serniki 

20 847 
mieszkańców 

Lubartów to nie tylko malownicze, zielone tereny położone  
w dolinie rzeki Wieprz, ale też prężnie rozwijające  się  centrum  
aktywności gospodarczej. Atrakcyjność Lubartowa do 
prowadzenia w nim biznesu uznało już ponad 1500 
funkcjonujących tutaj podmiotów gospodarczych. Część z nich 
działa na terenach powstałej w 2011 r. Podstrefy Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej  Euro - Park  Mielec.  
Miasto  proponuje przyjazne warunki inwestycyjne do tworzenia 
nowych miejsc pracy, realizacji innowacyjnych projektów  
i budowania nowych relacji biznesowych. Pełna oferta 
inwestycyjna dostępna jest na stronie www.biznes.lubartow.pl.  
Władze miasta stale podejmują działania mające na celu 
podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i polepszenia 
funkcjonalności przestrzeni miejskich, takie jak budowa nowych 
ścieżek rowerowych, termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej czy rewitalizacja parku miejskiego. W mieście widać 
również dbałość o tradycję i bogactwo kulturowe oraz zasoby  
i ochronę środowiska, co stanowi o atrakcyjności Lubartowa dla 
mieszkańców i gości. 
Polski Instytut Ekonomiczny w badaniu perspektyw rozwoju miast 
średnich do 2035 r. umieścił Lubartów w gronie miast 
określonych jako „Lokomotywy rozwoju rynków lokalnych”. 
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Demografia 
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Analiza porównawcza przyrostu 
naturalnego 

Kobiety Mężczyźni

Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2021 r. 

wynosiła 20 847 osób. W porównaniu do roku 

poprzedniego nastąpił spadek przyrostu naturalnego.  

W 2021 r. odnotowano:  

 169 urodzeń, w tym 86 dziewczynek  

 

                 83 chłopców  

 301  zgonów, w tym 149  kobiet  

 

                                152 mężczyzn 

Z danych pochodzących z rejestru urzędowego wynika, 

że na pobyt stały zameldowało się 345 osób (w roku 

ubiegłym 297), natomiast wymeldowało się 420 osób  
(w roku ubiegłym 348) 

Stan na 31.12.2019 r. Stan na 31.12.2020 r. Stan na 31.12.2021 r. 

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni 

wiek przedprodukcyjny 1960 2040 1849 1899 1822 1849 

wiek produkcyjny 6061 6496 5964 6430 5783 6259 

wiek poprodukcyjny 3347 1529 3464 1569 3509 1625 

SUMA 11368 10065 11277 9898 11114 9733 

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych 
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Działalność gospodarcza  

Wnioski  2019 r.  2020 r. 2021 r. 

założenie działalności 

gospodarczej 
163 86 64 

zakończenie działalności 

gospodarczej 
106 55 65 

zmianę w działalności 

gospodarczej 
566 301 230 

zawieszenie działalności 

gospodarczej 
177 101 79 

wznowienie działalności 

gospodarczej 
101 54 48 

Razem 1113 597 486 

Liczba podmiotów gospodarczych na 
terenie Lubartowa: 

• Działalność gospodarcza prowadzona  
w oparciu o wpis do CEIDG - 1573 

• Spółki prawa handlowego - 153 
 
Według danych zawartych w Centralnej 
Ewidencji i Informacji Działalności 
Gospodarczej (CEiDG) prowadzonej przez 
Ministra Gospodarki, na dzień 31 grudnia 
2021 r. pracownicy Urzędu Miasta 
przetworzyli 486 wniosków złożonych 
przez przedsiębiorców.  
 
 

W 2021 r. ogólna liczba założonych 
podmiotów gospodarczych  wyniosła 
147.  
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wniosków 

www.biznes.gov.pl 

6 

http://www.ceidg.gov.pl/


Strefa Inwestora 

Rozpoczynają działalność: 

• Botai Die Casting Poland sp. z o.o. - producent  części do motocykli i quadów 

• S.W. Poland sp. z o.o.  - producent z branży drzewnej 

• IPT Fiber sp. z o.o. - producent światłowodów wielordzeniowych nowej generacji  

• ZIPIS Jan Pastwa - produkcja chemii 

 

 

Na terenach Strefy Lubartów działają: 

Miasto posiada tereny inwestycyjne typu Greenfield o powierzchniach od 0,6 do 2,0 ha.  
Pełna oferta terenów oraz opis systemu ulg i zwolnień dla nowych inwestycji  
dostępna jest na stronie www.biznes.lubartow.pl. 

Zakład Produkcji Narzędzi  
Ściernych Motyl s. c. 

Centrum Dystrybucyjne  
Jeronimo Martins 

Drukarnia Pegwan Sp. z o. o. –  
producent opakowań miękkich 

P.P.H.U Zalfon Daniel Zalewski – 
producent elektroniki i modułów 

fotowoltaicznych 

PPH OKSAN Andrzej Tabała –  
producent ciepłych ramek  

do okien  - Termo-profi 

Wolco Sp. z o.o. – producent cienkich 
drutów specjalistycznych 

PSB Mrówka Lubartów 

Sewiler Sp. z o.o. – producent okien 
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Budżet Miasta 
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Informacje finansowe 

W Budżecie Miasta na 2021 r. zaplanowano dochody w wysokości  
107 813 972,00 zł oraz wydatki w wysokości 115 298 147,00 zł.  

W ciągu roku budżet ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił: 
- Dochody - 112 889 279,87 zł, 
- Wydatki  - 121 713 727,87 zł. 

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet zamknął się kwotami: 

- Dochody  - 114 970 061,28 zł, 
- Wydatki   - 108 328 612,84 zł. 

Budżet Miasta na dzień 31 grudnia 2021 roku zamknął  
się nadwyżką w wysokości 6 641 448,44 zł. W 2021 roku Miasto 
zaciągnęło kredyt długoterminowy w wysokości 3 000 000,00 zł.  
W 2021 roku Miasto dokonało spłaty kredytów w wysokości  
4 746 400,00 zł.  Na koniec roku zadłużenie Miasta z tytułu 
kredytów długoterminowych wynosiło 27 268 400,00 zł,  
z terminem spłaty do 2032 roku, co stanowiło 25,17% 
zrealizowanych wydatków. W stosunku do roku poprzedniego 
zadłużenie Miasta zmniejszyło się o 6,02%. 
 

Należności Miasta wynosiły 12 098 134,58 zł, w tym zaległości:  
10 311 629,56 zł. Przychody Miasta z tyt. wolnych środków 
stanowiły kwotę 11 316 507,59 zł.  Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 5 350,43 zł, 

natomiast wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 
 5 041,35 zł. 

Budżet Miasta 
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Planowane w budżecie na 2021 r. wydatki, na dzień 31 grudnia stanowiły 
kwotę 121 713 727,87 zł, a wykonane zostały w wysokości 108 328 612,84 zł, 
co stanowi 89,00% planowanych kwot. Na zadania bieżące wydatkowano 
kwotę 95 736 938,73 zł, natomiast na zadania inwestycyjne kwotę  
12 591 674,11 zł. Brak 100 % realizacji wydatków na inwestycje spowodowany 
był przesunięciem realizacji niektórych dużych zadań na kolejny rok  
m.in.: budowa infrastruktury technicznej strefy gospodarczej Miasta Lubartów, 
budowa systemu odwodnienia Miasta czy budowa ul. Wschodniej. Ponadto  
na rok 2022 przesunięto płatności za realizację zadań: Rozbudowa instalacji 
fotowoltaicznej SP-3 i MOSIR i Rozświetlony Lubartów. 

 

Planowane dochody ogółem budżetu Miasta w kwocie 112 889 279,87 zł,  
na dzień 31 grudnia 2021 r. zrealizowane zostały w wysokości 114 970 061,28 zł, 
co stanowi 101,84 % planu. Planowane dochody bieżące w wysokości  
103 589 561,87 zł zostały wykonane w kwocie 106 743 075,64 zł, natomiast 
planowane dochody majątkowe w wysokości 9 299 718,00 zł zostały wykonane 
w kwocie 8 226 985,64 zł, w tym planowane dochody ze sprzedaży majątku  
w wysokości 2 800 000,00 zł zrealizowano w kwocie 3 364 992,87 zł. 

 

Miasto Lubartów w 2021 r. realizowało niżej wymienione projekty 
z udziałem środków zewnętrznych ponosząc następujące wydatki  
na realizację zadania:  
• Zielony LOF – wydatkowano środki w wysokości: 2 458 969,57 zł.  

natomiast środków zewnętrznych wpłynęło: 2 299 873,35 zł.  

• Mobilny LOF – wydatkowano środki w wysokości: 472 026,90 zł.  
natomiast środków zewnętrznych wpłynęło: 344 476,59 zł,  

• Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubartowie – „Rozświetlony 
Lubartów” – wydatkowano środki w wysokości: 595 404,92 zł.  
natomiast środków zewnętrznych wpłynęło 404 467,66 zł.  

• Erasmus+ (Szkoła Podstawowa Nr 1) – wydatkowano środki 
zewnętrzne w wysokości 29 249,68 zł,  

• Erasmus+ (Szkoła Podstawowa Nr 4) – wydatkowano środki 
zewnętrzne w wysokości 9 839,47 zł,  

• Nie chcę być bierny – rozwijam się aktywnie (Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej) - wydatkowano środki zewnętrzne w wysokości: 
29 054,83 zł, zaś wkład własny wynosił  11 410,20 zł. 

 

Na promocję Miasta w 2021 r. wydano środki w wysokości  392 438,72 zł, 
które przeznaczono na: 
• dotacje dla stowarzyszeń – 119 000,00 zł, 
• zakupy i usługi związane z promocją tj. organizacja imprez, materiały 

promocyjne – 273 438,72 zł. 
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Lubelski Obszar Metropolitalny  

 

Lubelski Obszar Metropolitalny tworzą 22 gminy i 5 powiatów, w tym 
Gmina Miasto Lubartów.  

W 2021 roku zawarte zostało Porozumienie jednostek samorządu 
terytorialnego w sprawie określenia zasad współpracy w ramach 
Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubelskiego w dniu 30 czerwca 2021 
roku. Strony Porozumienia zadeklarowały w nim: 

• wolę współpracy w zakresie planowania i realizowania 
procesów rozwojowych Partnerstwa LOM,  

• wolę współpracy w ramach wdrażania instrumentu ZIT w nowej 
perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027,  

• opracowanie oraz realizację wspólnej Strategii Rozwoju 
Ponadlokalnego oraz Planu Zrównoważonej Mobilności  
dla LOM. 

 

W 2021 roku w ramach pracy LOM przeprowadzono m.in. 
konsultacje wizji współpracy jednostek samorządu terytorialnego  
w ramach Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru 
Metropolitalnego, które trwały od 1 kwietnia do 5 maja. 
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Budżet Obywatelski 
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W 2021 r. odbyło się głosowanie w ramach edycji Budżetu 
Obywatelskiego na 2022 rok. Decyzją Rady Miasta Lubartów podjętą  
na XXIX Sesji w dniu 30 marca 2021 r. wysokość środków przeznaczonych 
na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 
wyniosła 410 000,00 zł. 

W trakcie wyborów w dniach 26-27 września 2021 r. liczba osób 
głosujących nie przekroczyła 7% liczby osób uprawnionych  
do głosowania. Zgodnie z § 17 załącznika do uchwały Nr XXVII/202/2021 
Rady Miasta Lubartów z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie Budżetu 
Obywatelskiego głosowanie uznane zostało za nieważne. 

Ponadto w 2021 r. zaplanowano realizację projektów wybranych  
w głosowaniu w 2020 r.:  
• Szafki dla uczniów w szkole – zdrowszy kręgosłup naszych dzieci!  
• Budowa nowego placu zabaw oraz siłowni na os. Popiełuszki  

w Lubartowie  
• Renowacja Miasteczka Ruchu Drogowego przy Szkole Podstawowej  

nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Lubartowie  
• Boisko terenowe do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej  

o wym. 50 x 24 m na os. Kopernika w Lubartowie, budowa nowego 
placu zabaw na os. Popiełuszki oraz montaż 1 szt. progu zwalniającego 
na ul. Jana Heweliusza w Lubartowie 

Szafki dla uczniów w szkole - zdrowy kręgosłup  
naszych dzieci! 

W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia została 
podpisana umowa z firmą LOCOBOX Sp. z o. o. na dostawę i montaż szafek 
szkolnych. Przedmiot umowy został zrealizowany zgodnie z zapisami 
umowy.  

600 szafek szkolnych zostało dostarczonych w ramach Budżetu 
Obywatelskiego do Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Piotra Firleja  
w Lubartowie. 

Decyzją Burmistrza Miasta Krzysztofa Paśnika 300 dodatkowych szafek 
zostało dokupionych z budżetu Miasta Lubartów. Dzięki temu każdy uczeń 
będzie miał swoją szafkę.  



Stan realizacji projektów na dzień 31 grudnia  2021 r. 
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Budowa nowego placu zabaw oraz siłowni  
na os. Popiełuszki w Lubartowie 

Renowacja Miasteczka Ruchu Drogowego  
przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Jana 

Twardowskiego w Lubartowie 

Boisko terenowe do piłki nożnej o nawierzchni 
trawiastej o wym. 50x24 m na os. Kopernika  

w Lubartowie, budowa nowego placu zabaw na  
os. Popiełuszki oraz montaż 1 szt. progu zwalniającego 

na ul. Jana Heweliusza  
w Lubartowie 

W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia została 
podpisana umowa z firmą LAND PROJECT EWELINA FUSZARA. Wykonawca  
nie wywiązał się z umowy obejmującej opracowanie dokumentacji technicznej 
wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. W związku z powyższym 
została ona wypowiedziana w dniu 17 grudnia 2021 r., a po tym fakcie naliczone 
zostały kary umowne. 

Opracowany został projekt techniczny przebudowy Miasteczka Ruchu Drogowego. 
Dokumentacja została uzgodniona z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków w Lublinie oraz dokonano stosownego zgłoszenia robót w Starostwie 
Powiatowym w Lubartowie. Urząd Miasta dwukrotnie ogłaszał postępowanie 
przetargowe w celu wyboru wykonawcy dla ww. zadania. W pierwszym 
postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta, natomiast w drugim postępowaniu 
złożono jedną ofertę o wartości, która przekraczała zabezpieczone środki 
finansowe na realizację zadania. Inwestycja nie została zrealizowana. 

W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia została 
podpisana umowa z firmą LAND PROJECT EWELINA FUSZARA. Wykonawca  
nie wywiązał się z umowy obejmującej opracowanie dokumentacji technicznej 
wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. W związku z powyższym 
została ona wypowiedziana w dniu 17 grudnia 2021 r., a po tym fakcie naliczone 
zostały kary umowne. Opracowany został projekt zmian w stałej organizacji ruchu 
dla ulicy Heweliusza uwzględniający wykonanie progu zwalniającego. Zadanie  
nie zostało zrealizowane ze względu na brak wykonawcy. 



Uchwały Rady Miasta    
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 Rada Miasta Lubartów przyjęła między innymi:  

• Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021, 

• Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022, 

• Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Lubartów należącego 
do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w zakresie nieobjętym 
Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Komunalnego 
Gmin Ziemi Lubartowskiej, 

• Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Miasta Lubartów na 2021 rok, 

• 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 2022 rok, 

• Regulaminy korzystania z obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych  
na terenie Parku Miejskiego imienia Książąt Sanguszków w Lubartowie, 

• Strategię Rozwoju Gminy Miasto Lubartów na lata 2021-2035. 

 

 

Informacja dotycząca liczby sesji i uchwał podjętych   
przez Radę Miasta Lubartów  

 W 2021 r. odbyło się 11 sesji, podczas których Rada Miasta Lubartów podjęła  

83 uchwały. 

W zakresie: 
• uchwały Nr XXVII/198/2021 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 stycznia 2021 r.  

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Miasta Lubartów należącego do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej  
w zakresie nieobjętym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie 
Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, 

• uchwały Nr XXIV/240/2021 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 września 2021 r. 
zmieniającej uchwałę Nr IX/70/2019 z dnia 12 lipca 2019 r. Rady Miasta Lubartów 
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, 

• uchwały Nr XXXVII/269/2021 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 grudnia 2021 r.  
w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z obiektów użyteczności 
publicznej zlokalizowanych na terenie Parku Miejskiego imienia Książąt Sanguszków 
w Lubartowie 

- organ nadzoru wydał rozstrzygnięcia nadzorcze stwierdzające nieważność  
ww. uchwał w części.  

Pełna treść podjętych uchwał dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

 
www.umlubartow.bip.lubelskie.pl 



Strategia Rozwoju Gminy Miasto Lubartów na lata 2021-2035  

 

Strategia Rozwoju Gminy Miasto Lubartów  
na lata 2021-2035 uchwalona  
przez Radę Miasta Lubartów  

w dniu 23 grudnia 2021 r.  

 
Misja:  Lubartów – miasto dobrych relacji 
 
Misja wskazuje naczelny cel polityki rozwoju Lubartowa, wokół którego 
powinny koncentrować się działania władz samorządowych i wszystkich 
zaangażowanych partnerów. Stanowi przesłanie, będące podstawą  
i określeniem kierunku współpracy na szczeblu lokalnym. 
 
Wizja: 
Miasto Lubartów to prężnie działający ośrodek miejski wykorzystujący w pełni 
potencjał inwestycyjny, turystyczny, rekreacyjny, mieszkaniowy i społeczny 
poprzez odpowiednio zagospodarowane tereny zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju i z poszanowaniem środowiska przyrodniczego. 
To miasto wykorzystanych możliwości, wygodne dla mieszkańca, przyjazne  
dla inwestora i turysty. 
 
Wyznaczona wizja stawia przed miastem następujące wyzwania rozwojowe: 
• Rozwój potencjału gospodarczego 
• Wykorzystanie potencjału turystycznego 
• Rozwiązanie problemów komunikacyjnych 
• Rozwój atrakcyjnych terenów mieszkaniowych 
• Zadbana przestrzeń publiczna 
• Poprawa środowiska przyrodniczego 
 

15 

  Strategia jest dokumentem opracowany 

dla miasta i jego mieszkańców  

oraz podmiotów działających na jego 

terenie. Długofalowa wizja rozwoju miasta 

pozwala na właściwą koordynację  

i hierarchizację działa w poszczególnych 

latach, a także daje podstawy  

do świadomego kształtowania 

długofalowych procesów rozwoju miasta.  



Lokalny Program  
Rewitalizacji Lubartowa na lata 2017 - 2023 

Przyjęty Uchwałą Nr XXV/161/2017 Rady Miasta Lubartów  

z dnia 18 maja 2017 r., zmieniony Uchwałami Nr XXIX/187/2017  

z dnia 27 października 2017 r., XXXIV/2016/2018 z dnia 17 maja 

2018 r., V/27/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. 

W 2021 roku w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji 
realizowane były projekty : 

1. „Nie chcę być bierny” projekt realizowany przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej - wydatkowano środki zewnętrzne w wysokości 
29 054,83 zł, wkład własny 11 410,20 zł, 

2. Zakończenie prac budowlanych dotyczących adaptacji hali 
magazynowej dla potrzeb społeczno - gospodarczo - kulturowych 
przy ul. Zielonej 1 w Lubartowie – wartość całkowita 6 675 552,33 zł, 
dofinansowanie 2 952 332,21 zł. 

3. Zakup sprzętu siłowego wraz z zakupem defibrylatora do budynku 
przy ul. Zielonej przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lubartów – 
wartość całkowita 1 100 989,74 zł, dofinansowanie 534 279,59 zł. 

4. Zakup sprzętu siłowego do budynku przy ul. Zielonej przez Partnera 
projektu Majeczka Jacek Bednarski, ul. 1 Maja 16, 21-100 Lubartów 
– wartość całkowita 149 832,95 zł, dofinansowanie 85 270,79 zł. 
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Inwestycje 



W ramach projektu pn. „Zielony LOF” 
realizowana była inwestycja 

PA R K  M I E J S K I  –  p o d z i a ł  k o s z t ó w  w g  k o s z t o r y s u  i n w e s t o r s k i e g o :  1 3  6 5 1  4 7 7 , 0 3  z ł  

Przebudowa Parku Miejskiego oraz uzupełnienie 
infrastruktury podnoszącej atrakcyjność turystyczną na 

terenie Lubartowa. 

1. rozbiórki budynków od strony północnej parku 65 409,86 zł 

2. architektura / zagospodarowanie terenu: 
• roboty rozbiórkowe alejek, elementów małej architektury, placu 

zabaw itp. 
• budowa alejek o nawierzchni mineralnej o dł. ok 4 km,  
• budowa trejaży o długości 260 mb (275 z mapy) 
• dostawa i montaż 34 ław kamiennych, 78 ławek parkowych,  

28 śmietników, 12 stojaków na rowery, czyszczenie i impregnacja 
ław i elementów kamiennych będących na wyposażeniu parku 

• place kamienne przy fontannie i gloriecie 

2 746 953,01 zł 

3. glorieta 32 058,94 zł 

4. fontanny / wszystkie branże: 
• budowa dwóch komór podziemnych 
• dostawa i montaż urządzeń fontanny (nowa infrastruktura fontanny  

z nowymi dyszami, oświetleniem i możliwością sterowania 
strumieniem wody, instalacja do czyszczenia i filtrowania wody) 

• dostawa i montaż trzech gejzerów napowietrzających wodę  
w stawie z urządzeniami do sterowania 

702 359,08 zł 

5. ogrodzenie: 
• odbudowa ogrodzenia murowanego od strony zachodniej  

(przy targowisku) 
• budowa brakującego odcinka i uzupełnienie brakujących 

elementów w murowanym ogrodzeniu od strony ulicy Kościuszki. 
• budowa ogrodzenia od strony up. Parkowej 
• budowa ogrodzenia od strony ogródków działkowych 

1 512 840,75 zł 

6. gospodarka drzewostanem: 
- wycinka i zabiegi pielęgnacyjne  

283 675,15 zł 

7. nasadzenia zieleni w liczbie ponad 45 000 sztuk 1 134 645,46 zł 

8. budowa alei z kostki kamiennej regularnej o długości 540 m  1 329 557,13 zł 

9. prace rekultywacyjne na stawie, umocnienie nabrzeży z nowymi 
ścieżkami dla wędkarzy, nabrzeża schodkowe, remont i konserwacja 
urządzeń hydrotechnicznych, przykrycie rowu parkowego  

2 724 936,58 zł 

10. budowa przyłącza wodociągowego i przyłączy kanalizacyjnych  
do komór, budowa nawadniania części reprezentacyjne parku  
(83 zraszacze, linie kroplujące 2157 mb, system sterowania)  

1 052 419,83 zł 

11. budowa oświetlenie terenu – 169 latarni z 4266 mb linii kablowej 
zasilającej, naświetlacze 8 szt. (pomnik, glorieta), 2 punktów zasilania 
imprez, rozdzielni głównej i 4 szaf rozdzielczych (jedna połączona  
z rozdzielnią główną) 

1 442 026,26 zł 

12. monitoring – montaż 12 kamer, budowa linii zasilającej 447 mb  
i światłowodowej 486 mb z osprzętem 

301 791,93 zł 

13. budowa przyłącza energetycznego pomiędzy stacją transformatorową 
położoną przy ul. Mucharskiego (własność Gminy Miasto Lubartów) do 
rozdzielni głównej o długości ok. 500 mb 

322 803,05 zł 



Koszty poniesione na realizację zadania: 

• Wartość ogółem:  12 326 874,29 zł 

• Koszty kwalifikowalne:   12 160 796,08 zł 

• Dofinansowanie:   10 033 370,85 zł 

P 
A 
R 
K 
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W związku pozyskaniem dodatkowej dotacji w ramach 
projektu w kwocie ponad 2 mln PLN możliwa była 
również realizacja budowy ogrodzenia Parku Miejskiego 
od strony północnej i wschodniej wykonana za kwotę  
1 316 100,00  zł. 

Zrealizowane 
wydatki w 2021 r.  

w ramach projektu 
„Zielony LOF” 

2 415 340,72 zł 

Podsumowanie projektu Zielony LOF 

 Wydatki ogółem: 13 549 609,22  zł  

 Wydatki kwalifikowalne: 13 318 796,44  zł 

 Dofinansowanie:  10 976 716,27  zł 
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Przebudowa drogi gminnej nr 103439L  
(ul. Polesie) w Lubartowie 

W ramach realizowanej inwestycji wykonano:  

• roboty rozbiórkowe,  

• roboty  ziemne,  

• budowę kanału technologicznego,  

• wyrównanie nawierzchni do właściwych 
spadków poprzecznych i podłużnych,  

• wzmocnienie konstrukcji istniejącej jezdni  
o nawierzchnię bitumiczną,  

• wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej  
na całym odcinku,  

• budowę ciągów pieszych, zatok postojowych 
oraz zjazdów. 

 

Długość wyremontowanego odcinka drogi – 
612,05 m. 

Termin 
realizacji 

17.06.2021 r.  
12.11.2021 r. 

Wartość 
inwestycji 

1 150 009,91 zł  

Dofinansowanie 
z Funduszu Dróg 
Samorządowych 

na rok 2021 

772 512,10 zł 

Prace zostały zakończone w dniu 12.11.2021 r. 
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Przebudowa drogi gminnej nr 103463L  
(ul. Północna) w Lubartowie 

W ramach realizowanej inwestycji wykonano:  

• roboty rozbiórkowe,  

• roboty ziemne,  

• budowę kanału technologicznego,  

• budowę sieci kanalizacji deszczowej, 

• wyrównanie nawierzchni do właściwych 
spadków poprzecznych i podłużnych, 

• wzmocnienie konstrukcji istniejącej jezdni  
o nawierzchnię bitumiczną,  

• wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej  
na całym odcinku,  

• przebudowa ciągu pieszego, budowa zjazdów, 

• wykonanie oznakowania pionowego  
i poziomego. 

Długość wyremontowanego odcinka drogi – 
663,97 m. 

Wartość 
inwestycji 

2 965 993,64 zł 

Termin 
realizacji 

17.06.2021 r. 
24.11.2021 r. 

Dofinansowanie 
z Funduszu Dróg 
Samorządowych 

na rok 2021 

1 126 590,90 zł 

Prace zostały zakończone w dniu 24.11.2021 r. 
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Toaleta publiczna przy zbiegu ulic  
Lubelskiej i Al. 1000-lecia 

W I kwartale 2021 roku dokonany został odbiór techniczny po którym 
nastąpiło uruchomienie toalety oraz realizacja płatności na rzecz 
wykonawcy. 

Zakres prac zgodnie z umową obejmował m.in.: 

• wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej wraz  
z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, 

• wykonanie przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej  
i deszczowej oraz wewnętrznej energetycznej linii zasilającej nN, 

• wykonanie płyty fundamentowej pod obiekt, 
• dostawę i montaż wolnostojącej automatycznej toalety 

prefabrykowanej, 
• wykonanie dojść do obiektu z kostki brukowej betonowej, 
• uruchomienie toalety oraz szkolenie z obsługi. 

Wartość robót zgodnie z umową – 220 416,00 zł  

Kwota środków poniesionych ostatecznie z budżetu miasta po odliczeniu 
podatku VAT – 179 200,00 zł 
 

Obsługa obiektu została powierzona Przedsiębiorstwu Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w Lubartowie. 

Od uruchomienia do 31.12.2021 r. z toalety skorzystało 1 947 osób. 
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Projekt „Mobilny LOF” był realizowany przez miasto  
i 10 partnerów z terenu Lubelskiego Obszaru 

Funkcjonalnego w latach 2016-2021.  
Jego celem była poprawa mobilności transportowej  

i niskoemisyjności w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym. 

       W 2021 r. Gmina Miasto Lubartów  
w ramach projektu wypłacała odszkodowania 
za przejęte grunty na podstawie wydanych 
zezwoleń na realizację inwestycji drogowych.  

Wydatki kwalifikowalne 
dla części projektu 
realizowanej przez Gminę 
Miasto Lubartów:  

13 259 813,76 zł 

Dofinansowanie UE: 

11 002 284,47 zł 

 

PODSUMOWANIE 
Mobilny LOF 

Główne przedsięwzięcia zrealizowane w ramach projektu: 
• przebudowa nawierzchni jezdni ul. Lubelskiej na odcinku  

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

• przebudowa nawierzchni jezdni ul. Łąkowej na odcinku  
od ul. Piaskowej do zjazdu na parking SPZOZ, 

• przebudowa nawierzchni jezdni ulicy Piaskowej na odcinku 
od ul. 1 Maja do ul. Łąkowej, 

• przebudowa nawierzchni jezdni ulicy Batalionów Chłopskich, 
• budowa dróg dla rowerów zlokalizowanych przy ulicach 

Słowackiego, Rynek I, Lubelska, Batalionów Chłopskich, 
Leśna, Łąkowa, Piaskowa, a także wyznaczenie ścieżek 
rowerowych w ciągu ulic Lubelska, Rynek I, Słowackiego  
o łącznej długości  9,9 km, 

• budowa 2 parkingów park&ride o łącznej liczbie miejsc 
postojowych 105, w tym 5 dla osób z niepełnosprawnością, 

• 9 wiat rowerowych bike&ride o łącznej liczbie stanowisk 
postojowych 90. 

Odszkodowania 
wypłacone w 

2021 r. 
414 847,06 zł 

Dofinansowanie 299 274,01 zł 
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Żłobek przy ul. Reja 14 w Lubartowie 

W dniu 16 czerwca 2021 r. zawarta została Umowa na realizację zadania 
publicznego „Prowadzenie żłobka w budynku przy ul. Reja 14  
w Lubartowie”. 
Podmiotem prowadzącym, wyłonionym w konkursie, został Żłobek 
Casper Kamila Skrzypczyńska z siedzibą w Łęcznej. 
Umowa została zawarta na 5 lat (2021-2026). 

25.02.2021 r. 

I konkurs  – 

unieważniony 

01.04.2021 r.  

II konkurs – 
wpłynęła I oferta    

16 czerwca 2021 r. 
– zawarcie umowy 

Całkowity koszt 
zadania ponoszony 

przez podmiot 
prywatny  

470 000,00 zł 

Dofinansowanie z 
Urzędu Miasta 

Lubartów 
20 000,00 zł 
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Instalacja Fotowoltaiczna  
na dachu budynku 

Szkoły Podstawowej nr 3 
im. Piotra Firleja  

w Lubartowie 
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Zakres prac obejmował kompleksowe 
zaprojektowanie, dostawę i montaż 3 
instalacji fotowoltaicznych do produkcji 
energii elektrycznej: dwóch o mocy  
49 kWp i jednej o mocy 35 kWp, na dachu 
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubartowie, 
przeznaczonych dla potrzeb szkoły  
oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 



ROZŚWIETLONY LUBARTÓW 
Dofinansowanie projektu  

pn. „Rozświetlony Lubartów” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  

na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V: Efektywność 
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna,  
Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności. 

Całkowita wartość projektu  

1 500 000,00 zł 

Dofinansowanie 

1 036 585,35 zł 

W ramach projektu „Rozświetlony 
Lubartów” w 2021 roku zawarto 20 

umów z wykonawcami na kwotę  
848 392,50 zł 

 W 2021 roku wydatkowano 
kwotę 585 288,50 zł 

Dofinansowanie z UE 
404 467,66 zł 

Projekt obejmuje: 

• budowę 144 słupów oświetleniowych z oprawami typu 
LED – z zainstalowaniem indywidualnego systemu 
sterowania strumieniem świetlnym oraz monitoringiem 
działania opraw, 

• wymianę 221 istniejących opraw sodowych na oprawy 
typu LED, 

• budowę/modernizację układów pomiarowo-rozdzielczych 
z zainstalowaniem indywidualnego sytemu sterowania 
oprawami. 

 

Część lamp będzie wyposażona w moduł fotowoltaiczny 
umożliwiający wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych (OZE) do celów oświetlenia.  

 

W dniu 28 grudnia 2021 r. został podpisany Aneks nr 1  
do umowy o dofinansowanie rozszerzający zakres rzeczowy 
projektu o zadanie polegające na wymianie 171 opraw w 151 
punktach świetlnych na oprawy typu LED ze sterowaniem 
poprzez sieć internetową wraz z wymianą 32 słupów 
oświetleniowych typu parkowego. 
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W 2021 r. zostały  zrealizowane następujące  przedsięwzięcia : 

1. Dostawa i wymiana 50 kompletów opraw oświetlenia ulicznego. W ramach tego 

zadania zostały wykonane następujące działania: 

a) wymiana 45 sztuk opraw na energooszczędne ze źródłami typu LED na ulicach: 

• ul. Kościuszki – liczba zmodernizowanych punktów świetlnych: 17 

• ul. Legionów – liczba zmodernizowanych punktów świetlnych: 15 

• ul. Powstańców Warszawy – liczba zmodernizowanych punktów świetlnych: 4 

• ul. 1 Maja (bieżnia MOSIR) – liczba zmodernizowanych punktów świetlnych: 9 

b) wymiana 5 sztuk opraw oświetleniowych na ulicy 1 Maja (bieżnia MOSIR)  

na energooszczędne ze źródłami światła typu LED, z zainstalowaniem 

zintegrowanego systemu zasilania z modułów fotowoltaicznych. 

2. Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Hutniczej – 1 słup z 2 oprawami 

oświetleniowymi typu LED. 

W 2021 r.  częściowo zostały wykonane zadania:  

Budowa oświetlenia drogowego łącznika pomiędzy ul. Lubelską, a ul. Powstańców Warszawy  

Budowa oświetlenia drogowego ulicy Ametystowej 

Budowa oświetlenia drogowego ulicy Rubinowej 

Budowa oświetlenia drogowego ulicy Jesionowej 

Budowa oświetlenia drogowego ulicy Świerkowej 

Budowa oświetlenia drogowego ulicy Makowej 

Budowa oświetlenia drogowego ulicy Chabrowej 

Budowa oświetlenia drogowego ulicy Akacjowej 

Budowa oświetlenia drogowego ulicy Topolowej 

Budowa oświetlenia drogowego ulicy Stefana Batorego 

Budowa oświetlenia drogowego ulicy Szkolnej 

Budowa oświetlenia drogowego ulicy Bolesława Śmiałego 

Budowa oświetlenia drogowego ulicy Zygmunta II Augusta 

Budowa oświetlenia drogowego ulicy Mieszka I 

Budowa oświetlenia drogowego bocznej ul. Nowodworskiej 

Budowa oświetlenia drogowego ulicy Osikowej 

Budowa oświetlenia drogowego ulicy Rumiankowej 

Budowa oświetlenia drogowego ulicy Bursztynowej 

Punkty świetlne będą usytuowane na następujących ulicach:  
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INFRASTRUKTURA 

DROGI 

ŚCIEŻKI ROWEROWE 

81,65 km 

11 km 
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Stan dróg w gminie 

Stan dobry 

Droga nr 815 Wisznice - Parczew - 
Siemień - Lubartów, obejmuje ulice 
Wojska Polskiego i Kleeberga  
w Lubartowie. 

ulica Wierzbowa - stan dobry,  

ulica Kopernika jezdnia stan dobry, 
chodniki stan zły,  

ciąg ulic Powstańców Warszawy  
i Szaniawskiego stan dostateczny, 
pozostałe ulice stan dobry.  

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 
gruntową (grunt rodzimy, wysypane 
kruszywem).  

Drogi 
wojewódzkie 

 
 
 
 

Drogi 
powiatowe 

 
 

Drogi  
gminne  

Drogi 
krajowe 

obwodnica miasta - stan dobry 

1,4 km 

1,175 km 

11,714 km 

67,361 km 
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Na dzień 31 grudnia 2021 r. długość dróg asfaltowych i z kostki brukowej 
wynosiła 65,37 km (analogicznie jak w roku poprzednim). W ciągu dróg 
gminnych zlokalizowany jest jeden obiekt mostowy o długości 36,45 mb  
i powierzchni 442,87 m2, będący w stanie dobrym. 
 

 Inwestycje w 2021 r. : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

83 drogi  
w stanie 
dobrym 

2 drogi w stanie 
niezadawalającym 

44 drogi  
w stanie 

dostatecznym 

ulice:   
Wieniawskiego,  
Al. Zwycięstwa 

Przebudowa nawierzchni ulic: Ogrodowa, Jasna, Gojdana, 
Leśna. Łączny koszt zrealizowanych zadań inwestycyjnych 
wyniósł 1 663 199,00 zł. 

Wykonanie remontu chodnika przy ul. Walentego Ligaja – koszt 
199 007,10 zł. 

Bieżące utrzymanie dróg 
860  332,78 zł 

Pozimowe i letnie 
zamiatanie ulic   
102 168,79 zł 

Zimowe utrzymanie dróg 
501 314,19 zł 

Stan dróg Poniesione koszty związane  
z infrastrukturą: 

W 2021 roku odnotowano: 

• 4 wypadki drogowe, w wyniku których 1 osoba poniosła śmierć,  
a 3 osoby zostały ranne.  

• Wypadki z podziałem na kategorie dróg: 
-  drogi krajowe (obwodnica miasta) – 1 wypadek –  1 osoba zabita; 
-  drogi powiatowe – 1 wypadek - 1 osoba ranna; 
-  drogi gminne – 2 wypadki - 2 osoby ranne. 

W 2021 roku wydano: 

• 223 decyzje administracyjne na lokalizacje  
w pasach drogowych dróg gminnych Miasta 
Lubartów urządzeń technicznych 
niezwiązanych z utrzymaniem dróg, 

• 311 decyzji administracyjnych 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. 

Bezpieczeństwo 
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Sprzedaż nieruchomości 
 

• W 2021 r. sprzedano 16 nieruchomości gruntowych 
za łączną kwotę brutto 3 813 701,10 zł. 

• Dodatkowo dokonano sprzedaży 11 mieszkań, 
znajdujących się w zasobie Gminy, za łączną kwotę 
244 674,10 zł. Sprzedaży wskazanych mieszkań 
dokonano na podstawie wniosków od najemców 
tych lokali. 

Planowanie przestrzenne 
 

• Uchwałą Nr XXXI/219/2021 Rady Miasta Lubartów z dnia  
10 czerwca 2021 r. została  zakończona procedura zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla 24 lokalizacji. 

• We wrześniu 2021 r. wykonana została analiza zasadności 
przystąpienia do zmiany planu w stosunku do 124 złożonych 
wniosków. 

• Uchwałami o nr. XXXVII/272/2021 oraz XXXVII/273/2021  
z dnia 23 grudnia 2021 r. przystąpiono do zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w 43 lokalizacjach obejmujących obszar ok. 85 ha oraz zmian 
zapisów części  tekstowej planu. 

    
Zakup nieruchomości    

 
W roku 2021 r. Gmina Miasto Lubartów 
nabyła 26 nieruchomości za łączną kwotę  
859 714,10 zł, w tym 5 działek pod tereny 
inwestycyjne w obrębie 13 – Łucka. 
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Gospodarka mieszkaniowa 
Realizacja zadań w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych należy  
do zadań własnych gminy i odbywa się na podstawie Programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Lubartów na lata 
2018 – 2022  przyjętym uchwałą Nr XXI/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. 
 
W dniu 29 września 2021 r. Rada Miasta Lubartów dokonała zmiany 
Uchwały Nr XXIII/178/2020  w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto 
Lubartów.  Podyktowane to zostało wejściem w życie przepisów ustawy  
z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój 
mieszkalnictwa. Nowelizacja spowodowała konieczność ustalenia kryteriów 
dochodowych uprawniających do zawarcia umowy o najem lokalu 
mieszkalnego w oparciu o przeciętne wynagrodzenie w gospodarce 
narodowej.  
W chwili obecnej wynoszą one: 

1. Najem na czas nieoznaczony - dochód nieprzekraczający: 

a) 30 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej  
w gospodarstwie jednoosobowym,  

b) 20 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej  
w gospodarstwie wieloosobowym.  

2. Najem socjalny - dochód nieprzekraczający: 

a) 20 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej  
w gospodarstwie jednoosobowym,  

b) 15 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej  
w gospodarstwie wieloosobowym. 

198 
mieszkań 

• 2019 r. 

191 
mieszkań 

• 2020  r . 

180 
mieszkań 

• 2021 r. 

Zasób mieszkaniowy Gminy Miasto 
Lubartów 
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Wydatki  związane z gospodarowaniem mieszkaniowym 
zasobem miasta kształtowały się następująco:  

• administrowanie zasobami mieszkaniowymi  -  139 193,30 zł 

• zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych              -    44 973,63 zł 

• media w zasobach mieszkaniowych                  -  461 083,59 zł 

• remonty zasobów mieszkaniowych                   -  119 999,35 zł 

Wydatki remontowe objęły 28 lokali mieszkalnych i dotyczyły 
m.in.: 

• stolarki okiennej i drzwiowej            -  39 852,72 zł 

• instalacji elektrycznej                         -    8 517,54 zł 

• instalacji wodno-sanitarnej               -  10 152,63 zł  

• pokryć dachowych                              -  13 098,67 zł 

• Inne                            -  25 718,84 zł  

Ponadto dokonano rozbiórki budynku gospodarczego  
(oś. Mucharskiego) – 22 658,95 zł. 
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2019 r. 
Wyremontowano 

lokali 
23 108 723,68 zł 

2020 r. 
Wyremontowano 

 lokali 
18 75 446,36 zł 

2021 r. 
Wyremontowano  

lokali 
28 119 999,35 zł 

Wnioski osób oczekujących 
na przydział lokalu 2019 r. 2020 r. 2021 r. 

socjalnego 14 21 29 

komunalnego 11 14 1 

razem 25 35 30 

 100 000,0 zł  

 300 000,0 zł  

 500 000,0 zł  

 700 000,0 zł  

 900 000,0 zł  

 1 100 000,0 zł  

 1 300 000,0 zł  

 1 500 000,0 zł  

 1 700 000,0 zł  

2019 r. 2020 r. 2021 r. 

zaległości w opłatach za mieszkanie 

zaległości w opłatach za mieszkanie 

Na koniec 2021 r. zadłużenie z tytułu czynszów i innych opłat 
związanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych wynosiło  
1 166 917,12 zł. 
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W celu ułatwienia spłaty zaległych należności pieniężnych za lokale 
mieszkalne opracowano Program restrukturyzacji zadłużenia 
użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Miasto Lubartów, który został przyjęty Uchwałą Rady Miasta 
Lubartów Nr XXIII/179/2020 z dnia 29 września 2020 r. i zmieniony 
Uchwałą Nr XXXV/254/2021 z dnia 28 października 2021 r.  
W 2021  roku zawarto 31 umów o restrukturyzację zadłużenia,  
co skutkowało wpłatami do budżetu miasta kwot: 
1) 92 242,48 zł (z tytułu I wpłaty w wysokości 30% lub 40% 

zadłużenia); 
2) 19 000,60 zł (z tytułu kosztów sądowych). 
W ramach działania programu Gmina Miasto Lubartów odzyskała  
2 mieszkania, co skutkowało umorzeniem należności w wysokości 
łącznie 70 963,36 zł. 

Dodatki mieszkaniowe 

W 2021 r. wypłacono 1 253 dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 
252 309,29 zł. Świadczeniem zostało objętych 130 gospodarstw 
domowych. 

2019 r. 

• 237 115,96 zł 

• 154 gospodarstwa domowe 

2020 r. 

• 242 790,98 zł 

• 140 gospodarstw domowych 

2021 r. 

• 252 309,29 zł 

• 130 gospodarstw domowych 

34 



Ochrona Środowiska 
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Rada Miasta Lubartów 
przyjęła „Strategię Rozwoju 
Elektromobilności Miasta 

Lubartów” 

29 września 2020 r. 

Strategia Rozwoju Elektromobilności Miasta Lubartów 

W 2021 roku prowadzone były prace nad uruchomieniem 
pilotażowej komunikacji miejskiej opartej o samochody  
z napędem elektrycznym. 

Celem głównym opracowanego dokumentu jest minimalizacja 
emisji zanieczyszczeń środowiska wynikających z działalności 
transportu drogowego, w tym między innymi wskazanie 
kierunków rozwoju w zakresie mobilności, transportu nisko  
i zeroemisyjnego oraz rozwiązań z obszaru Smart City w mieście. 
Działania zawarte w opracowaniu wpisują się w politykę 
elektromobilności, prowadzoną przez Polskę i Unię Europejską. 

Wdrożenie zaproponowanych rozwiązań przyczyni się do 
poprawy jakości życia w mieście poprzez obniżenie niskiej emisji, 
a także zniwelowanie hałasu pochodzącego z transportu.  

https://www.lubartow.pl/strategia_rozwoju_elektromobilnosci/ 36 
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Programy 

P r o g r a m  O g r a n i c z a n i a  N i s k i e j  E m i s j i  

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., zmienionej Uchwałą Nr XXV/192/2020 z dnia 30 listopada 
2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta 
Lubartów.  

W 2021 roku na cel określony w powyższej uchwale przeznaczono z budżetu 
miasta Lubartów kwotę 321 120,00 zł, z czego część środków została 
przeznaczona na podpisanie 45 umów z wnioskodawcami z listy rezerwowej  
z 2020 roku.  

W przeprowadzonym naborze w 2021 roku wpłynęło 72 wnioski, wszystkie 
wnioski zostały zweryfikowane pozytywnie. Podpisano 24 umowy,  
a 48 wnioskodawców zostało wpisanych na listę rezerwową, ze względu  
na wyczerpanie środków finansowych.  

Łącznie w 2021 roku zawarto 69 umów dotacji na zmianę sposobu 
ogrzewania. Ostatecznie zrealizowano 66 zadań w tym: 58  dotyczyło przejścia 
na ogrzewanie gazowe, a 8 polegało na podłączeniu do miejskiej sieci 
ciepłowniczej. Udzielono dotacji na łączną kwotę 321 119,60 zł. 
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Liczba złożonych wniosków 

2019 r.

2020 r.

2021 r.
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P l a n  G o s p o d a r k i  N i s ko e m i s y j n e j  
 

Zgodnie z założeniami PGN, 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). 
 
Do 2020 roku zostały osiągnięte:  

• ograniczenie poziomu redukcji dwutlenku węgla o około 21 %  
w stosunku do roku 1999 (zakładana redukcja emisji CO2 wyniesie 
34,8 tys. Mg),  

• poprawa efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie zużycia 
energii finalnej w stosunku do roku bazowego o około 13 % 
(zakładana redukcja zużycia energii finalnej wyniesie około  
55 884 MWh),  

• zwiększenie udziału wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych  
w zużyciu energii finalnej do poziomu około 8,4 % (30 984,9 MWh).  
 

W 2021 roku kontynuacją prac nad redukcją emisji CO2 do atmosfery 
były: 

 - wymiana oświetlenia na LED w ramach projektu „Rozświetlony 
Lubartów”, 

 - budowa instalacji fotowoltaicznych w SP 3 i MOSiR. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Lubartowa został przyjęty Uchwałą 
Nr X/53/2015 Rady Miasta Lubartów z dnia 18 września 2015 r., 
zmienionej Uchwałami Nr XV/82/2016 z dnia 22 marca  
2016 r. oraz Uchwała Nr XVIII/151/2020 z dnia 9 marca 2020 r. 

Celem planu jest ograniczenie emisji CO2 do atmosfery 
poprzez  realizację działań skoncentrowanych 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,  

• dążeniu 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. 
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Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lubartów na 2021 rok 

Podjęty Uchwałą Nr XXIX/206/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie 
określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lubartów  
na rok 2021. 

Gmina Miasto Lubartów zawarła dnia 30 grudnia 2020 r. umowę  
na usługę polegającą na odławianiu, transporcie i utrzymaniu  
w schronisku bezdomnych zwierząt w roku 2021. Z tytułu umowy  
w budżecie miasta na w/w cel zabezpieczono kwotę 88 560,00 zł. 

W roku 2021 odnotowano 147 interwencji z udziałem zwierząt i jest  
to o 1 interwencję mniej niż w roku poprzednim. Polegały one głównie 
na przyjęciu bezdomnych psów i kotów do schroniska, udzieleniu 
pomocy weterynaryjnej zwierzętom rannym w wypadkach 
komunikacyjnych, utylizacji zwierząt martwych itp.   

W roku 2021 do schroniska przyjęto 43 zwierzęta (25 psów,  17 kotów  
i 1 borsuka). Do adopcji oddano 35 zwierząt.  
Przy schronisku w m. Nowodwór od 2014 roku działa wolontariat, 
którego działania koncentrują się na prowadzeniu i monitorowaniu 
adopcji zwierząt, cotygodniowych spacerach z psami oraz akcjach 
społecznych na rzecz zwierząt ze schroniska. 
 

 
Schronisko dla bezdomnych zwierząt  
21-100 Nowodwór 
601 896 073 
wolontariat.nowodwor@gmail.com 
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Na utrzymanie, ochronę i pielęgnację zieleni  
w mieście wydatkowano z budżetu miasta  

kwotę  385 241,02 zł  

W tym na: 

• zakup kwiatów, drzew i krzewów  
na klombach oraz w donicach             15 511,53 zł, 

• koszenie, grabienie, sprzątanie,  
podlewanie, pielęgnację 
formowanie koron drzew i krzewów,  
ścinanie drzew, usuwanie gałęzi  
obumarłych i niebezpiecznych  
z drzew, sprzątanie i usuwanie  
wiatrołomów, wywóz nieczystości             369 729,49 zł. 

Pielęgnacja i utrzymanie  
zieleni w mieście 



Zagospodarowanie odpadów 
 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/150/12 Rady Miasta Lubartów 
z dnia 25 października 2012 r.  zadania związane  
z gospodarowaniem odpadami na terenie Miasta Lubartów 
zostały powierzone Związkowi Komunalnemu Gmin Ziemi 
Lubartowskiej. 

W roku 2021 odnotowano wzrost efektywności 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie 
Miasta.  

Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Związku Komunalnego  
Gmin Ziemi Lubartowskiej NR XXIII/92/2021 z dnia  
18 listopada 2021 r. stawki za odbiór odpadów  pozostają bez 
zmian i kształtują się następująco: 

Stawki – zabudowa 
jednorodzinna:  

 
Stawki – zabudowa 

wielorodzinna:  
 

do 5 osób w gospodarstwie 
domowym 24,10 zł   
 

do 5 osób w gospodarstwie 
domowym 18,70 zł  

od 6 osób wzwyż 23,10 zł 
 

od 6 osób wzwyż 17,70 zł 
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Tabela poniżej prezentuje ilości odpadów odebranych w roku 2021  
oraz procentową zmianę, w stosunku do roku 2020.   

Niesegregowane 
odpady 

komunalne  
20 03 01 [Mg]  

Metale 
i  tworzywa 

sztuczne  
20 01 39   

[Mg] 

BIO  
20 02 01 

[Mg]  

Papier  
i  tektura 
20 01 01 

[Mg]  

Wielkogabaryty 
20 03 07 [Mg]  

Zużyte 
elektro  
20 01 36 
[Mg]  

Inne nie 
wymienione 

frakcje 
zbierane  
w sposób 

selektywny  
20 01 99  [Mg] 

Elektro   
20 01 21,  
20 01 23,  
20 01 35 

zawierające 
niebezpieczne 

składniki (1) [Mg]  

Gruz, odpady 
pobudowlane 

17 01 07 
[Mg]  

Szkło   
20 01 02  

 [Mg]  

Razem  
 [Mg]  

SUMA  3 863,84 442,71  1 908,44 289,1 198,54 0  0  0 252,42 298,98 
 

7 254,03 
  

% wzrost  
w stosunku 
do roku 
2020  

146,68  164,71 583,88 141,64 111,48 -  -  -  -10,21  151,26 176,21  

W roku 2021 wzrosła ilość złożonych deklaracji śmieciowych z 2931 do 2968 od właścicieli domów 
jednorodzinnych,  ilość deklaracji śmieciowych w zabudowie wielorodzinnej nie uległa zmianie i wynosi - 64.   
 
W roku 2021 na terenie aptek realizowana była zbiórka przeterminowanych leków. W ramach umowy z dnia 
26.04.2021 roku od mieszkańców miasta odebrano  łącznie 1036 kg przeterminowanych wyrobów medycznych. 
Koszt akcji to 9 886,32 zł brutto. Całość akcji sfinansowana ze środków własnych Gminy Miasto Lubartów. 
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Spółki 
komunalne  



Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o. o. 
 

Prezes Spółki: Zygmunt Osiak 

Liczba zatrudnionych osób: 110 

 

ul. Parkowa 6 
21-100 Lubartów 
tel. 81 855-20-96 

www.pgk.lub.pl 
pgk@pgk.lub.pl 

W roku obrotowym Spółka wygenerowała: 

Przychody  ogółem za 2021 r. wzrosły o           1 659,9 tys. zł 

Wzrost przychodów dotyczył głównie: 

 przychodów z kanalizacji wzrost o                                   402,2 tys. zł 

 przychodów z tytułu wywozu  
nieczystości stałych wzrost o                                            447,0 tys. zł 

 przychodów z tytułu utrzymania 

      parku miejskiego                                          150,0 tys. zł 

 przychodów z tytułu  przewozu dzieci                            103,5 tys. zł 

 
 
 
Koszty wzrosły o 1 144,5 tys. zł 

 
 

amortyzacja wynagrodzenia Usługi obce Podatki i opłaty 
3,35 zł/m3 8,64 zł/m3 

Stawki opłat za wodę i ścieki 

Zysk 964,5 tys. zł 
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              sieć wodociągową w ulicach: 

Bolesława Śmiałego o długości 76,10 m 

Rozbudowa sieci na działkach o nr ewidencyjnych 
18/1, 434/1, 36/4 - zadanie w trakcie realizacji 

Długość sieci wodociągowej    - 72,8 km 

Długość sieci sanitarnej          - 62,45 km 

• Ilość punktów do których dostarczana jest woda        4 523 
• Ilość punktów z których odbierane są ścieki                 3 432 
• Wywóz szamba                             177 

           Oczyszczalnia ścieków: 
Przepustowość- Qhmax  = 860 m3/h 

                            Qdśr     =   5500 m3/d 

                            Qrmax  = 249000 m3/rok 

Sprawność - średni stopień redukcji 
Azot- 93,27 % 
Fosfor- 97,47 % 
ChZT- 97,96 % 
BZT5- 99,4 % 
Zawiesina- 98,89 % 

Wolne moce przerobowe 
• Obciążenie hydrauliczne - 64,8 % 
• Obciążenie ładunkiem     - 84,8 % 
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 W 2021 roku wybudowano  
 

        sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach:                               

Inwestycje PGK 
1. Zawarto umowę i rozpoczęto budowę elektrowni fotowoltaicznej  

o mocy 0,98 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną –  
3 400 tys. zł netto. 

2. Został opracowany projekt pn. „Opracowanie kompleksowej 
dokumentacji rozbudowy i zagospodarowania terenu Cmentarza 
Komunalnego w Lubartowie przy ul. Gazowej” – 71,3 tys. zł netto. 

3. Zakupiono środki trwałe za kwotę 295,4 tys. zł netto. 

Kogeneracja w 2021 roku 
• Ilość wytworzonej energii    554,6 MWh. 
• Ilość energii zakupionej na potrzeby oczyszczalni  813,3 MWh. 
• Samowystarczalność energetyczna na poziomie  40,6%. 



  

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  
w Lubartowie Sp. z o. o. 

 
                 Prezes Spółki:  Lech Kliza 

                 Liczba zatrudnionych osób: 47 

 

L.p. 
Rodzaje cen i 
stawek opłat 

Jednostka 
miary 

netto / 
brutto 

Cena dla 
taryfy A-1 

Cena dla 
taryfy A-2 

Cena dla 
taryfy A-3 

Cena dla 
taryfy A-4 

1. 
Cena za 

zamów. moc 
cieplną 

zł/MW/rok netto 100 274,09 100 274,09 100 274,09 100 274,09 

zł/MW/m-c netto 8 356,17 8 356,17 8 356,17 8 356,17 

2. Cena ciepła zł/GJ netto 37,85 37,85 37,85 37,85 

3. 
Stawka opłaty 

stałej za usługę 
przesyłową 

zł/MW/rok netto 22 396,46 31 109,83 49 850,09 37 387,11 

zł/MW/m-c netto 1 866,37 2 592,49 4 154,17 3 115,59 

4. 

Stawka opłaty 
zmiennej za 

usługę 
przesyłową 

zł/GJ netto 11,68 14,67 17,95 18,24 

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat  

ul. Mickiewicza 50 
21-100 Lubartów 
Tel. 81 855-24-18 

info@pec.lubartow.pl 

www.pec.lubartow.pl 

Wynik finansowy Spółki 

+127 400,00 zł 

Długość sieci ciepłowniczej – 31,4 km 
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Wyprodukowana energia – 163.152 GJ 

http://www.pec.lubartow.pl/


Zgodnie z Założeniami do planu zapotrzebowania  
w ciepło, energię elektryczną  i paliwa gazowe dla Miasta 
Lubartów na lata 2015 - 2030 , Przedsiębiorstwo zrealizowało 
zadania polegające na : 

• Modernizacji przyłącza w Szkole Podstawowej Nr 3  
w Lubartowie przy ul. 1 Maja 74, 

• Modernizacji węzła w wymiennikowni przy ul.  1 Maja 85A 
w Lubartowie, 

• Podłączeniu budynków jednorodzinnych do miejskiej sieci 
ciepłowniczej w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie 
miasta Lubartów. 

W 2021 roku wykonano: 
 

9 przyłączy do budynków jednorodzinnych 

Podpisano 20 Umów Kompleksowych 
Sprzedaży Ciepła 

Inwestycje PEC 
1. Remont urządzeń odpylających  za kotłami WR-5 nr 2 i 3 co daje 

sprawniejsze działanie instalacji odpylającej. 

 
 

 
 
 

2. Modernizacja części ciśnieniowej kotła WR-5 nr 2 wraz  
z montażem obijaków do czyszczenia kotła. Efektem inwestycji 
jest polepszenie sprawności, żywotności oraz dyspozycyjności 
kotła w kontekście wyjścia z systemu  handlu emisji CO2. 

Koszt inwestycji  
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Koszt 
inwestycji 

83 275,00 zł 

Koszt 
inwestycji 

613 750,00 zł 



Pomoc 
społeczna 



Pomoc społeczna 

W 2021 r. ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie 
skorzystało 478 rodzin.  

Głównymi powodami ubiegania się o pomoc było: 

• Ubóstwo w 207 rodzinach, 
• Długotrwała lub ciężka choroba w 207 rodzinach, 
• Niepełnosprawność w 190 rodzinach, 
• Bezrobocie w 184 rodzinach. 

Inne powody trudnej sytuacji lubartowskich rodzin to: 

• Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego, 

• Przemoc w rodzinie, 
• Alkoholizm, 
• Potrzeba ochrony macierzyństwa, 
• Bezdomność, 
• Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, 
• Narkomania, 
• Zdarzenia losowe, 
• Sytuacje kryzysowe. 

 

I. Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej 
Realizowano pomoc w formie: 

1. Usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – pomocą objęto  
73 osoby. 

2. Kierowanie do domów pomocy społecznej – w domach pomocy społecznej 
przebywało 25 mieszkańców Lubartowa, za 18 osób Gmina Miasto Lubartów 
dofinansowała pobyt w DPS. 

3. Opłacono składki  zdrowotne – MOPS przekazał do Narodowego Funduszu 
Zdrowia 653  składki za 71 osób. 

4. Udzielano schronienia – 4 osobom. 

5. Wypłacano zasiłki: 

a) stałe – dla 83 osób, 

b) okresowe – dla 153 osób, 

c) celowe – dla 260 osób.  

II.  Świadczenia rodzinne i fundusze alimentacyjne 
Przyznawano: 

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 360 rodzinom 

a) zasiłki pielęgnacyjne – 4 178 świadczeń 373 osobom, 

b) świadczenia pielęgnacyjne – 908 świadczeń 89 rodzinom, 

c) specjalny zasiłek opiekuńczy – 29 świadczeń 5 osobom, 

d) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 91 świadczeń 90 rodzinom, 

e) świadczenia rodzicielskie – 66 rodzinom, 

f) świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 87 świadczeniobiorcom. 
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III. Realizacja programów i projektów 

1. Program ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, którego  koszt realizacji wyniósł  
28 375,38 zł w całości pokryty z Funduszu Solidarnościowego. Usługi opieki 
wytchnieniowej zrealizowano u czterech osób niepełnosprawnych w wymiarze  
843 godzin.  

2. Program ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, w ramach 
którego objęto wsparciem 6 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie  
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W ramach 100% dotacji 
z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Gmina Miasto 
Lubartów wykorzystała kwotę 27 744,75 zł na realizację 940,5 godziny usług dla ww. 
osób oraz na obsługę Programu w 2021 r. 

3. ,,Program Opieka 75+”, w ramach którego w 2021 r. udzielono wsparcia   18  klientom 
MOPS w Lubartowie w wieku 75 lat  i więcej, korzystającym z usług opiekuńczych. 
Zrealizowano 3 060  godzin usług opiekuńczych dla wskazanej grupy 
świadczeniobiorców w ramach 50% dotacji rządowej w wys. 35 128,80 zł 
zabezpieczono realizację 1 530 godzin usług osób w wieku 75+. 

4. Projekt „Nie chcę być bierny” realizowany w partnerstwie z Lubelską Fundacją 
Rozwoju w ramach RP0 WL na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie 
społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie. W ramach aktywizacji społecznej  
i zawodowej długotrwale bezrobotnych oraz pozostających bez pracy 17 klientów 
MOPS realizowano szkolenia zawodowe i staże. Wartość projektu w 2021 r. wyniosła 
40 465,03 zł. 

5. Projekt „Świetlica nowych szans” realizowany w partnerstwie w ramach  
RPO WL 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi 
społeczne i zdrowotne, w ramach którego prowadzono świetlicę, w której 
realizowano wsparcie łącznie dla 39 dzieci. Projekt w 2021 r. realizowany  poza 
dotacją unijną – w ramach trwałości projektu – 51 777,45 zł. 

 

 

6. „Asystent rodziny na rok 2021” – program polegający na systematycznej  pracy  
z rodzinami przeżywającymi trudności opiekuńczo-wychowawcze. W ramach 
programu asystenci pracowali z 20 rodzicami i 40 dzieci, odbywając 597 wizyt  
i spotkań. W ramach programu otrzymano kwotę 3 000,00 zł na dodatkowe 
wynagrodzenia dla 2 asystentów rodziny.  

7. Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” w formie wsparcia 
finansowego gminy w realizacji dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom 
go pozbawionym. Pomocą objęto 504 mieszkańców Lubartowa, przeznaczając  
na ten cel kwotę 356 083,84 zł. Zrealizowano 1 024 świadczenia w formie zasiłku 
celowego, opłacono 6 925 posiłków w szkołach i przedszkolach oraz 2 245 obiadów 
dla osób dorosłych w DDPS w Lubartowie. Dotacja z budżetu państwa wyniosła  
283 000,00 zł. 

8. Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), w ramach 
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) polegający  
na współpracy z PCK – Oddziałem Rejonowym w Lubartowie, przy skierowaniu  
do otrzymania żywności klientom Ośrodka. Wsparcie w formie paczek 
żywnościowych otrzymało 594 mieszkańców miasta.  
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Program "Karta Dużej Rodziny" 

Program "Karta Dużej Rodziny" jest zadaniem zleconym realizowanym na podstawie 
ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348  
z późn. zm.). 

Program skierowany jest do rodzin, w których rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają 
lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. 

Rodzice otrzymują karty bezterminowo, natomiast dzieci do 18 roku życia lub 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  - na okres ważności orzeczenia. Do otrzymania 
karty są też uprawnieni rodzice zastępczy i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka. 

W 2021 r. przyjęto 54 wnioski w tym: 

• 23 wnioski o zgłoszenie nowej rodziny, 

• 21 wniosków o zgłoszenie nowej rodziny składającej się tylko z rodziców, 

• 4 wnioski dla członka rodziny wielodzietnej, który był już jej  posiadaczem, 

• 2 wnioski dla nowego członka rodziny, 

• 1 wniosek o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny (forma elektroniczna), 

• 2 wnioski zostały przekazane do innego organu zgodnie z kompetencją, 

• 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia. 

W 2021 r. wydano 162 karty w tym: 

• 84 karty dla rodziców/ małżonków,  

• 78 kart dla dzieci. 

Program "Lubartowska Karta Dużej Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej" 

Program realizowany był na podstawie Uchwały Nr XXXIV/186/13 Rady Miasta Lubartów, 
zmienionej Uchwałą Nr XL/245/2018 z dnia 4 października 2018 r.  
Uprawnionymi do korzystania z programu są zamieszkujący na terenie Miasta Lubartów: 

• członkowie rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych, wychowujących co najmniej  
3 dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia, gdy dziecko uczy się lub studiuje, 

• osoby z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności 
pozostające pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych. 

 

Ogólna liczba 
rodzin 

korzystająca  
z Programu 

183 rodziny 

Wydano 865 kart 

336 kart dla 
rodziców 

529 kart dla dzieci 

Od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 
2021 r. wpłynęło 19 wniosków  
o wydanie Lubartowskiej Karty Dużej 
Rodziny 3+. Na podstawie złożonych 
wniosków wydano 88 kart, w tym  
34 karty dla rodziców i 54 karty  
dla dzieci. W ramach programu 
Lubartowska Karta dużej Rodziny 3+  
i Rodziny Zastępczej w roku 2021 
współpracowało 7 partnerów. 
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Świadczenie wychowawcze (500+) 

Świadczenie wychowawcze jest zadaniem zleconym realizowanym  
na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa  
w wychowaniu dzieci. Jego celem jest częściowe pokrycie wydatków 
związanych z wychowaniem dzieci.  

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi 
faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka do ukończenia przez 
dziecko 18 roku życia. 

W 2021 r. świadczenie wychowawcze wypłacono 2 412 rodzicom na 3 750 
dzieci. Wydatkowano 20 586 435,32 zł. 

Świadczenie "Dobry Start" (300+) 

Świadczenie "Dobry Start" jest zadaniem zleconym realizowanym  
na podstawie Uchwały Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r.  
w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry Start"  
i 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 przysługuję rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom 
prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy 
dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo - wychowawczych, dyrektorom 
regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych - raz w roku na dziecko, 
a także osobom uczącym się - raz w roku.  

W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Lubartowie wypłacił 69 świadczeń na kwotę 20 700,00 zł  
na wnioski złożone do 30.11.2020 r. i rozpatrzone do 31.12.2020 r. 

 Świadczenie "Dobry Start" zgodnie z §8 i §38 Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków 
realizacji rządowego programu „Dobry start” od 01.07.2021 r. realizowane 
jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.  
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W 2021 r. podejmowano następujące działania: 

a) systematyczne rozmowy edukacyjne prowadzone przez Zespół 
Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Lubartowie, 

b) rozpowszechnianie przez Komendę Powiatową Policji w Lubartowie 
informacji dot. instytucjonalnego wsparcia dla potrzebujących, w tym 
dla osób pokrzywdzonych przestępstwem w ramach „Tygodnia ofiar 
pokrzywdzonych przestępstwem”, 

c) prowadzenie poradnictwa przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Lubartowie w zakres instytucjonalnego wsparcia dla osób 
pokrzywdzonych, 

d)  przygotowanie i rozpowszechnianie przez Zespół Interdyscyplinarny 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie artykułu dot. problemu 
przemocy w rodzinie w ramach „Kampanii 16 dni bez przemocy bez 
względu na płeć, 

e) organizowanie spotkań przez placówki edukacyjne ze specjalistami  
w formie konsultacji, indywidualnych spotkań rodziców z psychologami 
i pedagogami szkolnymi, 

f) prowadzenie 82 procedur „Niebieska Karta”, przekazywanie rodzinom 
informacji  o formach wsparcia, 

g) kierowanie aktów oskarżenia przez Prokuraturę Rejonową  
do sądu wobec sprawców przestępstw przeciwko rodzinie,  

h) prowadzenie rozmów przez Zespół Interdyscyplinarny  
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie o charakterze 
dyscyplinującym ze sprawcami przemocy. 
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Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  
oraz Ochrona Ofiar Przemocy w Rodzinie  

dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2018 - 2022 

Program Wspierania Rodzin dla Gminy Miasto Lubartów  
na lata 2020 - 2022 

 
W 2021 r. Program realizowały lokalne instytucje i organizacje, których 
działania skierowane były do rodzin z dziećmi, a miały charakter zadań 
wzmacniających, także nadzorujących i kontrolujących oraz niejednokrotnie 
interwencyjnych w środowisku rodzinnym i społecznym. 
 

Celem głównym było wzmocnienie rodzin w prawidłowym funkcjonowaniu 
poprzez: 

• podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz rodziny, 

• zapewnienie rodzinom stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa socjalnego, 

• integrację działań podmiotów zajmujących się rodzinami dysfunkcyjnymi. 



Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok 

W dniu 29 stycznia 2021 r. Rada Miasta Lubartów podjęła Uchwałę  
Nr XXVII/195/2021 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
na 2021 r. 

Na realizację Programu zaplanowano kwotę 557 995,19 zł wydatkowano  
497 072,39 zł (2019 r.- 452 605,54 zł, 2020 r.- 455 641,76 zł). 

Realizacja Programu: 

1. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii: 

a) Szkoła Podstawowa Nr 1    23 201,68 zł 

b) Szkoła Podstawowa Nr 3      74 086,39 zł 

c) Szkoła Podstawowa Nr 4     11 060,54 zł 

d) II Liceum Ogólnokształcące     18 699,63 zł 

e) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej       9 735,81 zł 

f) Urząd Miasta – diagnoza problemów społecznych     3 870,00 zł 

g) Urząd Miasta – modernizacja basenu przy SP 3  150 000,00 zł 

http://lubartow.esesja.pl/zalaczniki/117107/27-196-2021_1100502.pdf 

2. Prowadzenie bieżącej pracy w obszarze uzależnień od alkoholu  
i narkotyków poprzez: terapię, redukcję szkód, reintegrację oraz 
socjoterapię:  

a) punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu  
(236 konsultacji/porad, 40 dyżurów trzygodzinnych podczas których 
wsparciem objęto 52 osoby) – 9 600,00 zł, 

b) punk konsultacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków  
(57 konsultacji/porad, 15 dyżurów trzygodzinnych podczas których 
wsparciem objęto 11 osób) – 3 600,00 zł, 

c) działania realizowane przez organizacje pozarządowe  w ramach 
konkursu otwartego: 

 
l.p. Nazwa oferenta Kwota dotacji 

1. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Nadzieja” 35 000,00 zł 

2. 
Stowarzyszenie „ODNOWA” przy kościele o. 
Kapucynów 

10 000,00 zł 

3. Forum Aktywności Sportowo-Turystycznej FAST 2 500,00 zł 

4. 
Alwernia Franciszkańskie dzieło Promocji Młodzieży i 
Rodziny  

6 000,00 zł 

5. Młodzieżowy Klub Sportowy 8 000,00 zł 

6. Swim Team Lubartów 2 820,00 zł 
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d) Działania pozakonkursowe realizowane przez organizacje 
pozarządowe: 

l.p. Nazwa oferenta Kwota dotacji 

1. Swim Team Lubartów 3 300,00 zł 

2.  Stowarzyszenie Odnowa przy kościele oo. 
Kapucynów 

1 500,00 zł  

3. Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu w 
Lublinie 

7 500,00 zł 

4. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Nadzieja” 3 380,00  zł 

e) Zatrudnienie biegłego sądowego ds. orzekania w sprawie 
uzależnień od alkoholu (26 wydanych opinii) – 4 680,00 zł. 

3. Wzmacnianie kompetencji instytucji i osób odpowiedzialnych za realizacje 
działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  
i narkomanii: 

a) Spotkania z dyrektorami szkół i pedagogami szkolnymi, 

b) Zakup materiałów edukacyjnych dla szkół – 39 000,00 zł, 

c) Organizowanie szkoleń dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych – 2 szkolenia, 

d) Organizacja imprezy środowiskowej „Postaw na rodzinę” – ok 1000 osób   
30 000,00 zł. 
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4. Ograniczenie dostępu do alkoholu: 

a) Uchwała Rady Miasta XXVII/203/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie 
zwolnienia z opłaty należnej w 2021 r. z tytułu korzystania z zezwoleń  
na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży oraz zwrotu opłaty pobraniowej. Skorzystało z niej  
13 przedsiębiorców  na łączną kwotę 29 953,07 zł. 

b) Uchwała Rady Miasta XXXI/242/2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie 
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
na terenie Miasta Lubartów (ogólny limit zezwoleń został zachowany  
i wynosi 180 zezwoleń  - przesunięcia dotyczyły sprzedaży detalicznej  
i gastronomicznej). 

c) Na koniec 2021 r. funkcjonowało 16 punktów gastronomicznych  
i 49 punktów sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych na terenie Miasta 
Lubartów. 

d) Obrót ze sprzedaży napojów alkoholowych w Mieście Lubartów wyniósł  
30 579 261,00 zł i od wielu lat ma tendencję wzrostową. 

5. Realizacja zadań przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych: 

a) Odbyło się 23 posiedzenia komisji – łączne wynagrodzenie 8 członków komisji 
wyniosło 20 360,00 zł. 

b) Rozpatrzono 69 wniosków od zwolnienia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

c) Komisja wezwała 67 uczestników  postępowania  o leczenie odwykowe oraz 
29 członków rodzin. Skierowano do sądu 30 wniosków o leczenie odwykowe. 

d) Zarządzeniem Nr VIII/791/2021 r. z dnia 8 listopada 2021 r. Burmistrz Miasta 
Lubartów  dokonał zmian w składzie MKRPA. 
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Oświata  
i edukacja 



Szkoły prowadzone przez Gminę Miasto Lubartów 

Szkoła Podstawowa nr 1  
im. Ks. Jana Twardowskiego 

w Lubartowie 

Budżet: 7 631 669,64 zł 

Liczba uczniów: 716 

Liczba etatów: 68,41 

 

Szkoła Podstawowa nr 3  
im. Piotra Firleja 

w Lubartowie 

Budżet: 11 718 474,24 zł 

Liczba uczniów: 1012 

Liczba etatów: 96,95 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 4  
im. Jana Pawła II 

w Lubartowie 

Budżet: 5 370 926,56 zł 

Liczba uczniów: 351 

Liczba etatów: 47,79 

II Liceum Ogólnokształcące 
im. Piotra Firleja  

w Lubartowie 

Budżet: 5 702 138,06 zł 

Liczba uczniów: 529 

Liczba etatów: 39,30 

 

Razem wydatki na szkoły wyniosły 30 423 208,50 zł z czego 19 609 636,31 zł pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa. 
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Egzaminy 

Miernikiem jakości pracy szkoły są osiągane przez uczniów wyniki 
nauczania, w tym wyniki egzaminów w klasach VIII i maturalnych.  
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.). 
 
Egzamin maturalny składa się z części pisemnej i części ustnej.  
W części pisemnej obowiązkowo zdaje się egzamin z języka polskiego, 
matematyki i języka obcego nowożytnego. Dodatkowo jeden egzamin 
z wybranego przez siebie przedmiotu dodatkowego na poziomie 
rozszerzonym (chemia, biologia, fizyka, filozofia, geografia, historia, 
historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura 
antyczna, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny, język 
polski, język regionalny, matematyka, wiedza o społeczeństwie). 
W części ustnej egzaminu maturalnego obowiązkowo zdaje  
się egzamin z języka polskiego i wybranego przez siebie języka obcego 
nowożytnego. Egzamin ten jest bez określenia poziomu, można  
go zdawać na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. 
 

Wyniki egzaminów ósmoklasistów 

SZ
KO

ŁA
 

l i c z b a  

u c z n i ó w  

w y n i k  p r o c e n t o w y  

cz. I – język 

polski 

cz. II - 

matematyka 

cz. III – język 

angielski 

cz. IV – język 

niemiecki 

SP 1 87 59 46 68 - 

SP 3 120 60,81 57 71 - 

SP 4 39 73 52 71 - 

Wyniki egzaminów maturalnych 

E g z a m i n  M a t u r a l n y  

II Liceum Ogólnokształcące 
Liczba zdających Zdawalność w procentach 

128 94,5 
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Przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Lubartów  

Przedszkole Miejskie nr 1 
w Lubartowie 

Liczba dzieci : 114 

Liczba etatów: 18,32 

Przedszkole Miejskie nr 2 
w Lubartowie 

Liczba dzieci: 120 

Liczba etatów: 10,26 

Przedszkole Miejskie nr 4 
w Lubartowie 

Liczba dzieci: 271 

Liczba etatów: 24,05 

Przedszkole Miejskie nr 5 
w Lubartowie 

Liczba dzieci: 106 

Liczba etatów: 11,30 
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Przedszkola 
niepubliczne na terenie 

Miasta Lubartów 

Akademia Przedszkolaka 

Casper 

Fantazja 

Motylek 

Okruszek 

Bajkowe Przedszkole 

83 

78 

44 

78 

12 

58 
61 

https://lubartow.przedszkolecasper.eu/


  

Zgodnie z zapisami ustawy  Prawo oświatowe  
wychowaniem przedszkolnym w roku 2021  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 964 dzieci, które uczęszczały do placówek 
publicznych prowadzonych przez Miasto Lubartów  
i niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne.  

Koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu 
publicznym w roku 2020 wynosił miesięcznie 1 007,05 zł, 
rocznie 12 084,06  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. 755,29 zł na jedno dziecko. 
 

Dowóz uczniów z terenu miasta do innych placówek 

Dowóz 12 dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Lublinie 
realizowany jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
w Lubartowie. 7 uczniów było dowożonych do szkól specjalnych przez 
rodziców. Na podstawie umów zawartych z rodzicami Miasto Lubartów 
zwracało koszty dowozu. 7 uczniów dowożonych jest do Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Firleju przez podmiot 
zewnętrzny. 
 

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 2021 roku na realizację zadania, o którym mowa powyżej, 
przeznaczono kwotę w wysokości 97 783,56 zł (dotyczyła ona  
13 młodocianych pracowników). 

62 



Kultura i sport 



Biblioteki 

W 2021 r 

Liczba 
odwiedzających 

21 336  os. 

Liczba 
wypożyczonych 

książek 
55 074 

Liczba 
zakupionych 

książek 
2 633 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza w Lubartowie swoją 
działalność rozpoczęła 27 września 1909 roku jako Biblioteka Polskiej 
Macierzy Szkolnej. Obecną nazwę nadano 15 stycznia 1949 roku po przejęciu 
Polskiej Macierzy Szkolnej przez Miejską Radę Narodową w Lubartowie.  
Od tego czasu Biblioteka przechodziła różne zmiany organizacyjne,  
by od 1 stycznia 1992 roku stać się biblioteką samorządową z własnym 
Statutem działalności. W tej formie organizacyjnej działa do chwili obecnej. 
Aktem prawnym nadanym przez Radę Miasta jest Statut Biblioteki, która 
posiada dwie filie. Określa on nazwę, teren działania i siedzibę biblioteki, cele 
i zadania, organy biblioteki i jej organizację działania, nadzór właścicielski, 
źródła finansowania. 
Podstawowe cele to rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych 
mieszkańców.  

Zbiory biblioteki w omawianym roku, to 67 152 woluminy z  opisami 
bibliograficznymi  jako zbiory elektroniczne i 33 tytuły czasopism bieżących. 
W 2021 r. zakupiono 2 633 książek za kwotę 48 888,75 zł. W tym z Programu 
MKiDN „Zakup Nowości Wydawniczych” biblioteka pozyskała 13 460 zł  
za które kupiła 661 książek.  Wypożyczono czytelnikom 55 074 książek. 
Bibliotekę odwiedziło 21 336 osób. 

Zbiory biblioteki znajdują się w elektronicznym systemie „Mateusz”,  
z którego każdy zainteresowany może sprawdzić zdalnie, jaka literatura jest 
dostępna w bibliotece, dokonać rezerwacji książek jak również sprawdzić 
które książki są wypożyczone i kiedy będą dostępne. Każdy czytelnik 
otrzymuje elektroniczną kartę i otrzymuje status czytelnika biblioteki. 
Biblioteka posiada możliwość zwrotu książek w „każdej chwili” do tzw. 
Trezorów, czyli urządzeń znajdujących się przed wejściem. Dotyczy  
to biblioteki głównej jak również dwóch Filii. 

Przy Bibliotece działają: 

• Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
• Hobby Klub Rękodzieło Artystyczne, 
• Klub Seniora, 
• Rękodzieło Artystyczne UTW, 
• Związek Niewidomych i Słabowidzących, 
• Koło Pszczelarzy. 

Biblioteka udostępniała dostęp do elektronicznego 
zasobu audiobooków i e-booków przy współpracy  
z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w ramach 
Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach Narodowego „Programu 
Rozwoju Czytelnictwa”.  

ul. Lubelska 36  
21-100 Lubartów 
www.biblioteka.lubartow.pl 
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W ramach projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej 
książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących 
– edycja 2018”, dofinansowanego ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowanego przez 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
„Larix”, biblioteka od marca oferuje dwa urządzenia  
do odtwarzania książki cyfrowej "Czytak" z pakietem 
książek 240. Urządzenia użytkowane są przez 4 osoby. 
Zgodnie z umową czytaki w bieżącym roku zostały 
przekazane naszej bibliotece na własność.  
 
X „Narodowe czytanie” odbyło się 4 września 2021 roku  
na którym czytano „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli 
Zapolskiej w pięknie przygotowanej scenerii na terenie 
ogrodów Biblioteki. 
W śród czytelników biblioteka gościła przedstawicieli 
Organizatora, instytucji kultury, szkół, organizacji 
społecznych, laureatów konkursu „Czytelnik Roku” oraz 
czytelników w różnych grupach wiekowych. 
9 października po raz kolejny biblioteka zorganizowała 
„Noc Bibliotek” z prelekcjami  pt. „Miód też wzmacnia” 
połączone z degustacją wszystkich dostępnych w naszym 
regionie miodów pszczelich. 
Pogadanka z prezentacją „Zioła w kosmetyce”, gdzie 
uczestnicy mogli nabyć te produkty, prezentacja filmu 
„Operacja człowiek w czerni”, gry literacko – przyrodnicze  
i zabawy dla dzieci pod hasłem „Nocne marki”. 

 

 

. Biblioteka uczestniczy w ogólnopolskich akcjach „Mała 
książka Wielki Człowiek”, „Nie zostawiam czytelnika”, 
„Cała Polska czyta dzieciom”, „Uwolnij książkę”, „Podziel 
się książką – Kinder Mleczna Kanapka” pozyskując  
na wyposażenie działu dziecięcego pufy, gadżety z tytułu 
przekazania książek małym bibliotekom szkolnym  
i publicznym. 
„Ruszam z książką na majówkę” konkurs fotograficzny 
zorganizowany w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek 
w MBP Lubartów. 
Akcja „Środa z Bajką” czytanie wybranych fragmentów  
bajek dla dzieci zamieszczanych na filmie na YUTUBE  
na naszej stronie: 
https://www.facebook.com/bibliotekalubartow 
www.biblioteka.lubartow.pl 
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WYSTAWY 
Rok rozpoczęła wystawa tematyczna „Życie i twórczość 
Ignacego Krasickiego (1735-1801) czynna do końca czerwca. 
Rok 2021 to 220 rocznica śmierci Ignacego Krasickiego. 
Wystawa 85-lat Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich   
na Lubelszczyźnie, która przybliżyła czytelnikom 85 lat 
funkcjonowania tej organizacji bibliotekarzy na Lubelszczyźnie. 
„Życie i twórczość Cypriana Kamila Norwida (1821-1883)”  
Do promocji wystawy wykorzystaliśmy filmy z wierszem  
„Tęskno mi Panie” oraz opowiadający o życiu i twórczości  
C. K. Norwida „Ciągle nieznany”.  
Przy zwiedzaniu wystawy przeprowadzone zostały pogadanki  
i lekcje biblioteczne. 

Działalność kulturalno-edukacyjna była prowadzona w cieniu pandemii i utrudnień z dostępem 
czytelników do wnętrz biblioteki. Z tego powodu zwiększono działalność w mediach 
społecznościowych.  
W związku z rosnącym zapotrzebowaniem czytelników na nowe tytuły, zwiększono liczbę 
zakupionych nowości wydawniczych. 

Projekty przeprowadzone w 2021 r.: 

• „Randka w ciemno z książką” to projekt na  Walentynki. 

• „Słodka książka zamiast pączka” projekt na „tłusty czwartek” cieszył się dużym 
zainteresowaniem czytelników. Polegał na proponowaniu do czytania książek o „słodkim” tytule. 

• „Biblioteka na wesoło” „Pan Kierownik po Nocy Bibliotek” – filmy komediowe własne na TikTok-
u nagrane przez naszych bibliotekarzy. 

• „Biblioteka dzieciom” – projekt na Dzień dziecka dla najmłodszych z upominkami. 

• „Środa z bajką” nasza propozycja dla najmłodszych, polegająca na nagrywaniu filmów  
na których bibliotekarka czyta dzieciom najpiękniejsze bajki na dobranoc. 

• „Biblionerzy” to akcja z okazji  Tygodnia  bibliotek na TikTok-u, ciesząca się dużym 
zainteresowaniem. 

• „Ruszam z książką na majówkę” – konkurs fotograficzny z nagrodami zachęcający dzieci  
i młodzież do aktywnego spędzania czasu i kreatywnego myślenia. Konkurs cieszył  
się zainteresowaniem czytelników. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni pakietami książek  
i gadżetami od sponsora PGK Lubartów. 

• „Rymowany Roczek” wiersze dla najmłodszych prezentowane na TikTok-u. 

• Zabawa dla najmłodszych czytelników pt. „Kto zna słowa na kra…”połączona z 4 rocznicą śmierci 
poetki Wandy Chotomskiej. 

• „Zielony Miś” to zabawa dla dzieci lubartowskich przedszkoli poprzez zmontowany film z bajką. 

• „Pamięci Klemensa Junoszy Szaniawskiego- piewcy szarych ludzi” to nagrany 13-minutowy film 
własnej produkcji o życiu tego pisarza i publicysty.  

• W lipcu zorganizowaliśmy kilkudniową akcję dla dzieci „Wakacje z Biblioteką” która cieszyła  
się dużym zainteresowaniem maluchów. 

• „Listopadowe czytanie z dreszczykiem” jesienny konkurs dla czytelników zakończony 
przyznaniem nagród książkowych które ufundowała księgarnia BookSale. 
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Lubartowski Ośrodek Kultury 

Lubartowski Ośrodek Kultury mieści się przy ul. Rynek II 1. Jest to obiekt 
posiadający salę widowiskowo-kinową. Pozostałe pomieszczenia 
wykorzystywane są do prowadzenia zajęć merytorycznych oraz jako 
pomieszczenia administracyjno-gospodarcze. Budynek posiada windę,  
co znacznie ułatwia poruszanie się osobom starszym i niepełnosprawnym.  
Ze względu na specyfikę część zajęć odbywa się poza głównym budynkiem. 
Zakres działalności LOK obejmuje przede wszystkim: edukację kulturalną  
i wychowanie przez sztukę, gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, 
ochronę i upowszechnianie dóbr kultury, tworzenie warunków do rozwoju 
amatorskiego ruchu artystycznego, rozbudzanie, zaspakajanie potrzeb  
i zainteresowań kulturalnych mieszkańców 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.  

W 2021 roku w placówce działały  zespoły i grupy zainteresowań, gdzie 
łącznie na zajęcia  zapisanych było: 444 osoby (w 2020 r. 798 osób). 
 

W 2021 roku LOK był organizatorem lub współorganizatorem wielu 
przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, społecznym i edukacyjnym oraz  
36 form zainteresowań w ramach ferii letnich i zimowych. Podopieczni LOK  
w 2021 roku promowali Miasto Lubartów podczas koncertów, występów  
i turniejów na terenie Polski. 
 
Lubartowski Ośrodek Kultury zorganizował samodzielnie, bądź we współpracy  
z innymi organizatorami:  

• 5 imprez współorganizowanych, które zgromadziły około 3 000 osób,  

• 10 koncertów,  w tym dwa on-line  – 2 500 widzów,  

• 50 konkursów i turniejów – 1 600 uczestników,  

• 7 wystaw w „Galerii 3 Obrazów” - około 4 000 widzów,  

• 5 form zainteresowań w ramach ferii zimowych on-line (710 uczestników)  
i 31 form w ramach ferii letnich (1 277 uczestników),  

• 605 seansów filmowych - 10 231 widzów,   

 

ul. Rynek II 1 
21-100 Lubartów 
www.loklubartow.pl 
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FERIE W LOK w 2021 roku (7-15 stycznia)  

W związku z pandemią po raz pierwszy w historii 
Lubartowskiego Ośrodka Kultury w ramach Ferii zimowych 
zorganizowano zajęcia on-line. Wzięło w nich  udział 538 
uczestników zajęć i 172 uczestników imprez (XVIII Feryjny 
Turniej Szachowy – pięciodniowy na platformie lichess.org).  
Zorganizowane formy: 
• Feryjne granie w planszówki, 
• XVIII Feryjny Turniej Szachowy, 
• Szachowe czwartki z LOKiem, 
• Zrób to z LOKiem – zabawy z rękodziełem, 
• 5 konkursów z nagrodami. 

WAKACJE W LOK w 2021 roku (1 lipca - 31 sierpnia)  

W ramach akcji LATO z LOK wzięło udział 900 uczestników  
i 377 uczestników imprez (Wakacyjny Turniej Szachowy/ 
wyścig na kategorie szachowe). Zorganizowano spotkania 
różnych form zainteresowań m.in.: Spotkanie przy pianinie, gry 
bez prądu/planszówki, warsztaty kuglarskie, warsztaty 
taneczne, XVIII Wakacyjny Ultramaraton Szachowy, warsztaty 
sportowe, plener malarski, wakacyjne seanse dla dzieci, wyścig 
na kategorie szachowe, lampiony ze słoików, robotyka lego, 
programowanie w Minecraft, warsztaty Filmowe, warsztaty 
plecenia wianków, turniej skoków narciarskich, naturalny hotel 
dla owadów – warsztaty (w ramach projektu Kultura 
naturalnie!), drugie życie koszulki – warsztaty (w ramach 
projektu Kultura naturalnie!), gramy w Ticket to Ride, gitara 
dla poczatkujących, drugie życie kafelka, warsztaty 
kreatywnego pisania (w ramach projektu Kultura naturalnie!), 
wyjazd do Muzeum Wsi Lubelskiej (w ramach projektu Kultura 
naturalnie!). 

Ponadto  ofertę wakacyjną wzmocniły działania przedstawicieli 
Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, który zorganizował  
w LOK dodatkowe atrakcje dla dzieci: 
 Wielkie prace małej pszczoły – gry i zabawy, 
 Mój wymarzony las, 
 Tajemnice Ziemi, czyli  prezentacja i makieta ZLPK, 
 Naturalnie nie ma jak Lubelskie, 

oraz Związku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej: 
 Warsztaty z segregacji odpadów, 
 Warsztaty o tematyce zero waste. 

 

Zorganizowanie konkursy: 
 XXX edycja Konkursu Literackiego im. Ludwika Stanisława 

Licińskiego, 
 Szukamy nowej Viki Gabor, 
 Najpiękniejszy Balkon i Ogród Miasta i Gminy Lubartów, 
 Baśnie i Legendy, 
 Wielkanocne tradycje i obyczaje, 
 Najpiękniejsza bombka choinkowa,  
 Konkurs fotograficzny pn. Lubartów w zimowym kadrze, 
 Konkursy fotograficzny pn. Lubartów w wiosennym kadrze, 
 Konkursy fotograficzny pn. Lubartów w jesiennym kadrze, 
 Zimowo-feryjna rymowanka,  
 Ferie z kotem, czyli moje ulubione zwierzątko, 
 Moja pierwsza planszówka. 
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 Kanał bLOK Kulturalny na YT: 
• 30 filmów, 6 120 wyświetleń, nowe formaty: „Lubartów Kulturalnie”, „Nowości w Kinie”,  

w tym: Nie-Kulturalny Przegląd Prasy – audycja kulturalna / 14 odcinków. 

Koncerty:  
 Życie to miłość pamięci Agaty Budzyńskiej, 
 Niepodległa Polska, 
 W Krainie Ballad i Romansów Rosyjskich, 
 Koncert z okazji Dnia Kobiet „Sokołowski & Menet”, 
 Koncert Walentynkowy, 
 Mała Scena LOK (Relife, Chór Lubartowiacy, Jazz LOK), 
 Koncert Patriotyczny na 3 Maja, 
 Imieniny Miasta. 

Imprezy plenerowe: 
 Annowanie, 
 Piknik „Postaw na rodzinę”, 
 Dzień Seniora, 
 Strefa Kibica (3 mecze), 
 Kino samochodowe, 
 Kino Plenerowe, 
 Festiwal „Śladami Singera”, 
 Festiwal Food Trucków, 
 Otwarcie Moto Sezonu. 

Wystawy:  
• Galeria Trzech Obrazów (6 wystawców), 
• Patriotyzm oczami dziecka, 
• KULTURA naturalnie! (partner: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury  

w Lubartowie, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o  
w Lubartowie), 

• Rodzicielstwo Zastępcze (partner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Lubartowie), 

• Polskie Gwiazdy Estrady (Kino Lewart). 

Akcje oraz pozostałe projekty: 
• Tydzień Krwiodawstwa (2 edycje), 
• Różowa Skrzyneczka, 
• współpraca z KHDK „Lewart” (zniżki w Kinie Lewart dla krwiodawców), 
• wolontariat pracowniczy/Wolontariat w schronisku dla psów w Nowodworze, 
• sztab WOŚP (+ licytacja autografu Lewandowskiego), 
• „Oddajemy Ci głos” (rubryka w Tygodniku Lubartowiak dla młodych twórców), 
• współpraca przy realizacji teledysku dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Firleju , 
• strefa wymiany roślin - Pod(z)ielnik , 
• przekazanie ozdób świątecznych do Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr 

Felicjanek w Jadwinowie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie, 
• Domowe teatry Zamoyskich (partner: Muzeum Zamoyskich w Kozłówce), 
• warsztaty ceramiczne (partner: Manufaktura Bolesławiec - Magazyn Centralny), 
• partnerstwo z PMDK w Lubartowie w programie Bardzo Młoda Kultura w projekcie pn. KULTURA 

naturalnie! (5 patronów medialnych, 13 warsztatów, blisko 40 godzin spotkań, wyjazdów, 
warsztatów, 1 wyjazd tematyczny do Muzeum Wsi Lubelskiej, konkurs on-line z nagrodami, 
wystawa połączona z grą miejską, ponad 200 uczestników).  

2021 rok to również stała i owocna współpraca z firmami i instytucjami, tj. Spotkania Kultur, 
BookSale.pl, Bricomarche Lubartów, Centrofarb - pomaluj swój świat, Ambit Systemy Informatyczne, 
OBI Polska, Solbet Lubartów S.A., Ogrodniczy Lublin, MS Garden, Netgraph Reklama, SKLEP 
Medyczny Lubartów obok szpitala przy rondzie, MAJART Studio, Voltmax, Albi Polska Gry. 

Ponadto: 
• udział w Narodowym Czytaniu, 
• zakup instrumentów dla Kapeli Lubartowiacy, 
• badania dla seniorów, 
• Lubartowski Dzień z World of Warships, 
• pokaz Fire Show na Rynku. 
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Celem Lubartowskiego Ośrodka Kultury jest zaspokojenie, poprzez 
proponowaną ofertę kulturalną, potrzeb artystycznych i społecznych 
wszystkich 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 
wszystkich grup odbiorców – społecznych i wiekowych. 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, Uniwersytetowi Trzeciego Wieku 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, Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, Policja, Straż 
Pożarna, Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 
szkołami, przedszkolami, firmami oraz instytucjami pozarządowymi m.in.: 
Stowarzyszenie „Alwernia", Związek Żołnierzy AK, ZHP, ZHR, Uniwersytet 
Trzeciego Wieku, Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej oraz 
miejscowymi mediami. Liczby, mimo że ważne, to nie wszystko. Liczą się 
ludzie, którzy tworzą LOK. Prócz wykonywania bieżącej pracy, są to osoby 
zaangażowane w udział przy organizacji wszystkich imprez odbywających się 
na terenie placówki oraz współorganizowanych.  Lubartowski Ośrodek Kultury 
promuje Miasto Lubartów wieloma kanałami ze szczególnym uwzględnieniem 
Facebooka – medium ogólnoświatowego, Dwutygodnika Lubartowiak, portalu 
Lubartow24.pl, Telewizji Lubartów, Radia Lublin, Nowego Radia, TVP Lublin. 
Informacje oraz fotogalerie na temat każdej odbywającej się imprezy 
zamieszczane są w sieci oraz na stronach pokrewnych. Mimo trwającej 
pandemii plan pracy w 2021 roku został w dużej mierze zrealizowany. 

70 



Punkt Informacji Turystycznej 

Minął rok, odkąd Punkt Informacji Turystycznej przy  
ul. Farnej 4 rozpoczął swoją działalność. Na miejscu  
na odwiedzających czeka obsługa, wydawnictwa  
o Lubartowie i regionie oraz szeroki asortyment gadżetów 
związanych z Lubartowem. Ich twórcami są lokalni artyści  
i rzemieślnicy.  

W Punkcie można także zamówić zwiedzanie Lubartowa  
z przewodnikiem oraz nabyć grę miejską.  

Obsługa PIT szeroko współpracuje z wójtami z naszego 
Powiatu, aby ich materiały promocyjne były w sposób 
ciągły dostępne dla zwiedzających. Nawiązywane  
są kontakty z muzeami i innymi instytucjami kultury 
Lubelszczyzny. 

PIT to pierwsza zinstytucjonalizowana inicjatywa na rzecz 
promocji Lubartowa, która przyczyniła się do rozwoju 
turystyki w mieście i powiecie. Przedstawiciele PITu wzięli 
udział m.in. w Festiwalu Produktu Lokalnego.  

Za pośrednictwem strony www rozpoczęła się sprzedaż 
gadżetów i pamiątek. 

ul. Farna 4 
21-100 Lubartów 
www.mosirlubartow.pl 
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
 

W 2021 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Lubartów był organizatorem lub współorganizatorem 
wielu imprez. Były to wydarzenia lokalne oraz mające wymiar powiatowy, wojewódzki, ogólnopolski. 
Wszystkie działania służyły rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb sportowych i rekreacyjnych 
społeczeństwa. 

Budżet MOSiR 
w 2021 r. 

2 695 923,00 zł 

Modernizacja basenu - I część remontu 
(wymiana niecki, zbiornik przelewowy  
z systemem uzdatniania wody  
i wyposażenie niecki - drabinki, uchwyty 
lin, słupki startowe) – 502 880,00 zł 

Zakup traktora z kosiarką bijakową –  
99 753,00 zł 

Inwestycje MOSiR w 2021 r. 
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Noworoczne wyzwanie „Spacer lub 
bieganie” 2021 metrów na 2021 rok 

Turniej halowej piłki nożnej  
dla różnych grup wiekowych 

„Aktywny Lubartów dba o naszą 
planetę” 

XXI Festiwal Szachowy Ziemi 
Lubartowskiej” 

„Aktywny Lubartów- aktywne wakacje” 

Bieg „Tropem Wilczym, Bieg Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych” 

XXV Ogólnopolskie Biegi Lewarta 

Mecz piłki nożnej Samorządowcy – 
Służby Mundurowe 

XX Międzynarodowy Turniej Szachowy o 
Pucha Lubartowskich Przedsiębiorców  

Memoriał Ryszarda Czermińskiego 

ul. 1-go Maja 66/74 
21-100 Lubartów 
www.mosirlubartow.pl 
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Informacja o obiektach sportowych oraz ich 
wykorzystanie w 2021 r.: 

1. BASEN - w godzinach porannych i południowych – z obiektu 
korzystają przede wszystkim dzieci ze szkół. Godziny 
popołudniowe zarezerwowane są na zorganizowane zajęcia 
klubów sportowych, natomiast w godzinach wieczornych z basenu 
korzystają mieszkańcy. Pandemia spowodowała, że nie można 
było w pełni cieszyć się obiektem. Ten czas wykorzystano na 
przeprowadzenie niezbędnych remontów: wykonano zbiornik 
przelewowy, przebudowano instalację i system uzdatniania wody, 
wykonano dodatkowy układ obiegu wody, wymieniono dwa filtry 
basenowe, wymieniono dwie pompy basenowe, przebudowano 
cały system wentylacji mechanicznej, zamontowano dwie centrale 
wentylacyjne, niecka, która została wyłożona membraną PVC, 
zamontowano nowe drabinki basenowe, wymieniono słupki 
startowe, zamontowano podnośnik dla osób niepełnosprawnych, 
na całej pływalni zmieniono oświetlenie na ledowe, wymieniono 
także saunę, dla poprawy bezpieczeństwa zamontowano 
monitoring. 

2. Kompleks „Orlik”- działał od marca do listopada. W godzinach 
przedpołudniowych z kompleksu korzystali uczniowie szkoły z kolei 
godziny popołudniowe był to czas na treningi i wejścia 
indywidualne. W soboty i niedziele na obiekcie odbywały się 
turnieje LZPN dla młodszych zawodników. Nie licząc szkół obiekt w 
tym sezonie odwiedziło 4120 osób. Wyjątkowo, tym roku obiekt 
poddany został zintensyfikowanym renowacjom. Boisko do piłki 
nożnej poddano – jak co roku – oczyszczeniu, spulchnieniu  
i wyczesaniu nawierzchni. Najwięcej zaś zadziało się na korcie. 
Odnowiono – zniszczoną nawierzchnię - metodą natryskową, 
wymalowano linie na boisku i bieżni, wokół bieżni wymieniono 
oświetlenie na ledowe. 

3. Kompleks na ul. Parkowej -  w jego skład wchodzą: stadion, boisko 
naturalne treningowe, boisko treningowe ze sztuczną nawierzchnią. 
Przez cały rok odbywają się treningi. Trenują tutaj nie tylko nasze 
grupy, gościmy tutaj: LEWART, KS Orlik oraz kluby z naszego 
województwa.  
Stadion – płyta naturalna o wym.: 68x105; Trybuny prefabrykowane: 
zadaszone: 408 miejsc, otwarte: 522 miejsc; Parking: 13+3 miejsca.  
Zaplecze sanitarne: toalety: damska, męska, dla niepełnosprawnych. 
2 kasy biletowe. Zaplecze szatniowe: dwie szatnie po 25 m2,  
z sanitariatami (po 3 prysznice i toaleta); pomieszczenie dla sędziego 
(z toaletą i prysznicem). Już wczesną wiosną boiska naturalne 
poddane zostały pierwszym zabiegom pielęgnacyjnym i nawożeniu. 
W lipcu, czyli w czasie przerwy w rozgrywkach – boiska przeszły 
intensywne zabiegi renowacyjne, zasilające i pielęgnacyjne. 
Podsumowując łącznie na wszystkich boiskach podczas całego roku: 

•boiska wykoszono - 115 razy, 
•wywieziono 9850 kg trawy, 
•rozsypano 3250 kg nawozu, 
•wymalowano linie z 160 l farby, 
•rozsypano 110 ton piachu. 

Na boiskach w czasie sezonu (kwiecień- październik) odbyło się: 136 - 
treningów, 20 – meczów, 10 – sparingów. W sezonie z boisk 
skorzystało ok 5 tys. osobo-wejść. 
Boisko treningowe ze sztuczną nawierzchnią – wymiary boiska: 
68x105; Trybuny: 364 miejsc; Parking: 80 + 4 miejsca  
dla niepełnosprawnych. Boisko sztuczne jest użytkowane jest przez 
11 mc. W czasie przerwy technicznej – poddane zostało 
kompleksowej renowacji. Rozsypano i wczesano ok 5 ton granulatu. 
Odbywały się liczne sparingi i treningi – nie tylko naszych zespołów, 
ale i okolicznych drużyn. Trenował u nas min.: Górnik Łęczna, Orlęta 
Radzyń Podlaski, Motor Lublin. W ciągu roku na boisku sztucznym – 
odbyło się  660 treningów, 96 – meczów i 64 – sparingów. W całym 
sezonie z naszego boiska skorzystało ponad 24 tysiące osobo-wejść. 
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MOSiR to przede wszystkim piłka nożna. 
Grupy młodzieżowe i dziecięce 
W ciągu zaledwie kilku lat stworzono dobrze funkcjonujący model szkolenia 
dzieci i młodzieży w piłce nożnej. Obecnie jest 9 drużyn młodzieżowych,  
w których trenuje ponad 300 osób (chłopców i dziewczynek). 
Prowadzone jest szkolenie w 9 kolejnych rocznikach – od 2016 do 2008 oraz 
dla dziewczynek w wieku 4-8 lat. 
Dla grup organizowane są treningi i udział w rozgrywkach w ramach 
Lubelskiego Związku Piłki Nożnej. Niektóre grupy w wakacje uczestniczyły  
w obozach piłkarskich. We wszystkich grupach panuje miła i sympatyczna 
atmosfera, o którą potrafią zadbać trenerzy. 
Najmłodsi w trakcie zajęć uczą się sportu i piłki nożnej poprzez gry i zabawy 
sportowe. 
Szkolimy najmłodszych, a już nieco ukształtowanych i ciągle młodych piłkarzy 
przekazujemy do LEWART-u. Tak było w tym roku, gdy nasi wychowankowie 
po skończeniu wieku trampkarza starszego przeszli do Lewartu Lubartów  
i jako juniorzy młodsi grają w rozgrywkach wojewódzkich. 
Grupy młodzieżowe: 
● roczniki 2008/2009 – trenerzy Krzysztof Skomra i Zbigniew Grzesiak 
● rocznik 2010 – trener Paweł Stefaniak 
● rocznik 2011 – trenerzy Arkadiusz Smolarz i Mateusz Lejkowski 
● rocznik 2012 – trener Łukasz Iwanek 
● rocznik 2013 – trener Zbigniew Grzesiak 
● rocznik 2014 – trener Paweł Majcher 
● rocznik 2015 – trener Jakub Adamczyk 
● rocznik 2016 – trener Daniel Cyranek 
● dziewczynki w wieku 4-8 lat – trenerka Natalia Szczygieł 

Drużyna seniorska kobiet. 
To był bardzo udany rok dla piłkarek MOSiR Lubartów. 
Wiosną dziewczyny grały w Keeza IV lidze, grupa lubelska. W drugiej 
(wiosennej) części poprzedniego sezonu przypieczętowały awans do III ligi. 
W całym poprzednim sezonie podopieczne trenera Krzysztofa Skomry rozegrały 
14 spotkań i wszystkie zakończyły zwycięsko. 
Do tego odnotowały następujący bilans bramkowy – 87 zdobyte bramki  
i zaledwie 8 straconych. 
Awans do wyższej klasy rozgrywkowej stał się faktem. 
W tym sezonie kobiety MOSiR Lubartów wystąpiły w Keeza III lidze, grupa IV, 
gdzie rywalizowały z drużynami z województw małopolskiego i podkarpackiego. 
Po pierwszej części sezonu nasze panie są liderkami rozgrywek. W 11 
spotkaniach odnotowały 9 zwycięstw i 2 remisy, a bilans bramkowy to 38-8. 
W tym roku oprócz spotkań ligowych „mosirki” brały udział w kilku turniejach 
halowej piłki nożnej oraz w meczach kontrolnych przed rozgrywkami ligowymi. 
Do tego trzeba dodać po dwa treningi tygodniowo, jakie mają na swoim koncie. 
A treningi te odbywały się przez 9 miesięcy. 
Podsumowaniem udanego roku był udział w grudniowym ogólnopolskim 
turnieju futsalu w Lublinie. Tam okazały się najlepsze i zdobyły puchar. 
Nasze dziewczyny grały sparingi z Legia Warszawa, z Górnik Łęczna, KS 
Wilanów. 
 

Tenis ziemny 
Prowadzimy także zajęcia z tenisa ziemnego w trzech grupach wiekowych: 5-8; 
9-11 i 11-13. Trener to Radosław Owczaruk. 
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Muzeum Ziemi Lubartowskiej 
Rok 2021 był kolejnym już rokiem pandemii, który ograniczył możliwości prowadzenia 
normalnej działalności. Muzeum było czasowo zamknięte dla zwiedzających zgodnie  
z rozporządzeniem Rady Ministrów oraz MKiDN w związku z epidemią Covid19 w dniach 
01.01.2021 – 01.02.2021 r. oraz 20.03.2021 – 04.05.2021 r. W pozostałym czasie 
placówka funkcjonowała w rygorze sanitarnym, który ograniczył możliwość 
udostępnienia zbiorów dla grup zorganizowanych (limity osób w przeliczeniu na metraż 
spowodowały, że jedocześnie mogliśmy przyjmować zaledwie 8 osób).  
Do  końca maja 2021 r. dostępna dla zwiedzających była wystawa czasowa pt.: „Z kart 
lubartowskiego regionalizmu” prezentująca dzieje powstania oraz działalności muzeum  
i LTR na przestrzeni lat. Wystawa zainaugurowana została w roku ubiegłym w ramach 
obchodów jubileuszu 50-lecia istnienia Muzeum w Lubartowie oraz 65-lecia działalności 
Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego. 
W dniu 09.06.2021 r. otwarta została część historyczna wystawy czasowej  
pt.: „Lubartowscy Sanguszkowie”. Wystawa poświęcona została właścicielom Lubartowa 
żyjącym w XVIII i początkach XIX w.  W związku z przypadającymi na 2021 r. rocznicami: 
270. rocznicą uroczystości pogrzebowych Księcia Pawła Karola, 240. rocznicą śmierci 
Jego syna – Józefa Paulina, dziedzica Lubartowa oraz 230. rocznicą śmierci trzeciej żony 
Pawła Karola i jednocześnie matki Józefa – Księżnej Barbary z Duninów Sanguszkowej 
oraz zasługami rodu Sanguszków dla naszego miasta upamiętniono ten rok specjalnymi 
obchodami. 
Dnia 01.07.2021 r. otwarta została we współpracy z pracownią ArtCHATA druga część 
wystawy pt.: „Lubartowscy Sanguszkowie” prezentująca artystyczne spojrzenie młodego 
pokolenia Lubartowian na przeszłość swojego miasta, zaklętą w budowlach z epoki XVIII 
– wiecznych dziedziców Lubartowa. Wystawę można było oglądać do końca 2021 roku. 
Przez kolejny rok funkcjonowała wystawa stała prezentująca pamiątki dotyczące 
Lubartowa i powiatu lubartowskiego pt.: „Z przeszłości Lubartowa”. 

ul. Tadeusza Kościuszki 28 
21-100 Lubartów 
www.muzeum.lubartow.pl 
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DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO - BADAWCZA 
1. Prowadzono prace poszukiwawcze oraz pozyskano fotografie „starego” Lubartowa 

od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie. 
2. Zainicjowano i prowadzono cykl spotkań z najstarszymi mieszkańcami Lubartowa, 

pt.: „Czwartki pełne wspomnień” mające na celu pozyskanie materiałów dla 
potrzeb planowanego wydawnictwa (nagrania wspomnień, pamiątki, dokumenty). 

3. Prowadzono kwerendy i poszukiwano informacji oraz udzielano odpowiedzi  
na zapytania kierowane przez osoby prywatne i instytucje publiczne do muzeum.  

4. Kontynuowano prowadzenie kwerendy archiwalnej i bibliotecznej do wystaw 
czasowych i wydawnictwa. 

5. Prowadzono prace poszukiwawcze pamiątek i dokumentów do przygotowywanych 
wystaw czasowych. 

6. Muzeum prowadzi w sposób stały własną dokumentację muzealiów, wpisując 
nowe zgromadzone muzealia. 

 
DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 
1. W ramach przygotowań do wystawy „Lubartowscy Sanguszkowie” specjalnie  

dla lokalnej społeczności przygotowano i opublikowano na stronie internetowej 
muzeum oraz w gazecie „Lubartowiak” cykl artykułów o najważniejszych osobach  
z  rodu Lubartowskich Sanguszków. 

2. Do wystawy czasowej pt.: „Lubartowscy Sanguszkowie” przygotowano i wydano 
szczegółowy folder oraz katalog o tej samej nazwie. 

3. Do organizowanych wystaw czasowych  wydrukowano plakaty oraz zaproszenia. 
4. W wyniku szczegółowej kwerendy przeprowadzonej na zapotrzebowanie  

i zapytania zewnętrzne opracowano szereg tekstów historycznych dotyczących 
wydarzeń i osób związanych w przeszłości Lubartowa. Były one zamieszczane 
cyklicznie na łamach „Lubartowiaka”. 

5. Współpracowano z Lubartowskim Towarzystwem Regionalnym przy przygotowaniu 
tekstu, wyborze fotografii, redakcji i wydaniu pierwszej z trzech części 
wydawnictwa opisującego historię Lubartowa. W 2021 r. przygotowano 
wydawnictwo pt.: „Lubartów w czasach Sanguszków”, wydane przez LTR  
w ramach dotacji z UM. 

Łącznie muzeum w 2021 roku  zwiedziło 1196 osób.  

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I WSPÓŁPRACA 
1. Zawarcie „Porozumienia o współpracy dwustronnej” z Punktem Informacji Turystycznej  

w Lubartowie, w celu lepszego promowania miasta poprzez proponowanie bezpłatnych 
wycieczek edukacyjnych z przewodnikiem – pracownikiem muzeum po Lubartowie. Wycieczki 
pod nazwą: „Spacerkiem po Lubartowie”  cieszyły się dużym zainteresowaniem, a współpraca 
będzie kontynuowana również w 2022 r. 

2. Zawarcie „Umowy o partnerstwie” z Lubartowskim Ośrodkiem Kultury przy realizacji projektu 
„Niepodległa 2021”. Pomoc merytoryczna w całym zadaniu. 

3. Współpraca z PTTK z Lublina przy organizacji i realizacji wycieczek grupowych do muzeum. 
4. Wprowadzenie dodatkowej usługi muzealnej „Przewodnik wycieczki po mieście” – 

oprowadzanie przez pracownika muzeum wycieczek zorganizowanych płatnie  
po najważniejszych miejscach i zabytkach miasta. 

5. Współpraca z Lubartowskim Towarzystwem Regionalnym przy akcji edukacyjnej 
zorganizowanej dla najmłodszych mieszkańców miasta pod nazwą „Imieniny Miasta”, 
zainicjowanie działań edukacyjnych w przedszkolach miejskich i szkole podstawowej. W akcji 
wzięło udział 28 grup dzieci, dla których w placówkach zorganizowano gry edukacyjne, 
konkursy plastyczne, spotkania. W dniu 22 listopada 2021 r. odbyło się podsumowanie akcji 
w siedzibie muzeum. 

6. Współpraca przy IX Festiwalu Muzyki Kameralnej „Sempre” z Lubartowskim Towarzystwem 
Muzycznym i Społeczną Szkołą Muzyczną im. F. Chopina w Lubartowie. Przekazanie informacji 
na temat twórczości Grzegorza Gorczyckiego – kompozytora tworzącego swoje utwory  
w XVIII w. również na dworze książąt Sanguszków. 17.10.2021 r. zagrano jeden z polonezów 
Grzegorza Gorczyckiego. 

7. 09.12.2021 r. Muzeum oraz parafia św. Anny wzięły udział w akcji II Liceum 
Ogólnokształcącego w Lubartowie pod nazwą: „Uczniowie na regionalnym szlaku”. Uczniowie 
mieli możliwość zwiedzić wystawy w muzeum z przewodnikiem. 

8. Udostępniono osobom z zewnątrz materiały służące do celów naukowych oraz poznawczych, 
zgodnie z wpisem w zeszycie dla osób korzystających z materiałów w muzeum, na temat 
„Przeszłości miasta Lubartowa” oraz materiały o Wandzie Śliwinie i najstarszych 
wydawnictwach lubartowskich. 

9. Prowadzenie i uzupełnianie kroniki muzealnej, zachowując ciągłość Kroniki Muzeum 
Regionalnego i Muzeum Ziemi Lubartowskiej. 
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Współpraca  
z organizacjami 
pozarządowymi 
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Podsumowanie 

Stan zatrudnienia  
w Urzędzie Miasta na dzień 

31.12.2021 r. 

88 osób 

Decyzje administracyjne 
wydane przez Burmistrza 

Miasta Lubartów 

13 272  decyzji 

Wnioski  
o udostępnienie  

informacji publicznej 

125  wniosków 

Skargi 

• skarga na działanie dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie, 

• skarga na działanie Burmistrza Miasta, 

• skarga na Przewodniczącą Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Lubartowie. 

Przedmiotowe skargi rozpatrzone  
zostały jako bezzasadne. 

Dwie  skargi przekazano zgodnie  
z właściwością do Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Lubartowie.  
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Wykaz dokumentów źródłowych 

• Strategia Rozwoju Gminy Miasto Lubartów na lata 2021-2035 przyjęta Uchwałą 
Nr XXXVII/270/2021 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 grudnia 2021 roku. 

• 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. 

• Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Lubartów przyjęty Uchwałą  
Nr X/53/2015 Rady Miasta Lubartów z dnia 18 września 2015 r., zmieniony 
Uchwałami Nr XV/82/2016 z dnia 22 marca 2016 r. oraz Uchwała  
Nr XVIII/151/2020 z dnia 9 marca 2020 r. 

• Uchwała Nr XXIV/151/2017 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 marca 2017 r., 
zmienionej Uchwałą Nr XXV/192/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie 
przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Lubartów.  

• 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. 

• 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. 

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Lubartowa przyjęty Uchwałą Nr VII/45/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. 

• Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych na lata 2021- 2024 Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
Sp. z o.o. w Lubartowie przyjęty Uchwałą Nr XXV/188/2020 Rady Miasta 
Lubartów z dnia 30 listopada 2020 r. 

• Strategia Rozwoju Elektromobilności Miasta Lubartów przyjęta Uchwałą  
Nr  XXIII/180/2020 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 września 2020 r.  

• Uchwała NR XXIII/178/2020 z dnia 29 września 2020 roku - w sprawie uchwalenia 
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Miasto Lubartów. 

• Program restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących  
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lubartów przyjęty Uchwałą  
NR XXIII/179/2020 Rady Miasta Lubartów  z dnia 29 września 2020 roku.  

• Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  
w Rodzinie dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2018-2022 przyjęty Uchwałą  
Nr XXXII/201/2018 Rady Miasta Lubartów w dniu 27 lutego 2018 r. 

• Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 uchwalony Uchwałą  
Nr XXVII/195/2021 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 stycznia 2021 r. 

• 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 2022 uchwalony 
Uchwałą Nr XXXIV/247/2021 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 września 2021 r. 
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• 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. 

• Program Wspierania Rodziny dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2020- 2022 
Uchwałą NR XVII/144/2020 Rady Miasta Lubartów z dnia 27 lutego 2020 roku.  

• Informacja o realizacji Programu „Lubartowska Karta Dużej Rodziny 3+ i Rodziny 
Zastępczej” za rok 2021. 

• Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodzin za 2021 r. 

• Raport z realizacji wskaźników śródokresowych Planu Gospodarki Niskoemisyjne 

dla Lubartowa. 

• Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Miasta Lubartów przyjęty Uchwałą Rady Miasta Lubartów  
Nr XXIX/206/2021 z dnia 30 marca 2021 r. 

• Zarządzenie NR VIII/904/2022 z dnia 31 marca 2022 roku - w sprawie 
przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lubartów za 2021 rok 
wraz z informacją  o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. 

• Informacja z realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji za rok 2021. 

• Sprawozdanie z działalności szkół i placówek oświatowych za rok 2021. 

• Metryczka subwencji oświatowej. 

• Sprawozdanie z działalności merytorycznej placówek kultury za rok 2021. 
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