
 

 

 

 

 

 

RAPORT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

O STANIE GMINY ZA 2019 ROK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Gminy Adamów 

Adamów 11b 

22–442 Adamów 

www.adamow.gmina.pl 

 





 
 

SPIS TREŚCI 

 

I. WSTĘP ..............................................................................................................................7 

II. Zarządzanie gminą ............................................................................................................7 
Władze ................................................................................................................................ 7 

Rada Gminy Adamów ........................................................................................................ 8 

Urząd Stanu Cywilnego .................................................................................................... 10 

III. Demografia ......................................................................................................................11 

IV. Środowisko ......................................................................................................................12 
Działania dotyczące zapewnienia właściwej jakości wody do spożycia przez ludzi ....... 12 

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi.............................................................................. 13 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi ....................................................................... 13 

Gospodarowanie odpadami ciekłymi ............................................................................... 14 

Usuwanie wyrobów azbestowych .................................................................................... 15 

Pozostałe działania podejmowane na rzecz ochrony środowiska i utrzymania czystości 

porządku na terenie Gminy. .............................................................................................. 15 

V. Finanse gminy .................................................................................................................16 

VI. Fundusz sołecki ...............................................................................................................19 

VII. Kultura i promocja gminy ...............................................................................................21 
Turystyka i agroturystyka ................................................................................................. 23 

Działania dotyczące zabytków ......................................................................................... 24 

Centrum Integracji Społecznej w Jacni ............................................................................ 25 

VIII. Oświata i wychowanie ....................................................................................................26 
Szkoły Podstawowe .......................................................................................................... 26 

Gminna Biblioteka Publiczna ........................................................................................... 29 

IX. Pomoc społeczna .............................................................................................................31 

X. Gospodarka nieruchomościami i mieszkaniowa .............................................................34 

XI. Informacja o realizacji polityk, programów  i strategii ...................................................37 
Strategia Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015–2020  (z perspektywą do 2023 roku) . 37 

Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Adamów  na lata 2017 – 2023 ...................... 38 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Adamów na lata 2015 – 2020 (z perspektywą 

do 2023 roku) .................................................................................................................... 41 

Plan zagospodarowania przestrzennego ........................................................................... 42 

Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ........................................ 42 



 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii .............................................................. 43 

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄ- DOWYMI ORAZ 

INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU 

PUBLICZNEGO ............................................................................................................... 43 

XII. Inwestycje .......................................................................................................................44 
Fundusz Dróg Samorządowych ........................................................................................ 44 

POZOSTAŁE INWESTYCJE i projekty ......................................................................... 45 

XIII. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi ................................................49 

XIV. Sport ................................................................................................................................50 

XV. Bezpieczeństwo ...............................................................................................................51 

 

 

 

 



 

 

 

I. WSTĘP 

 

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Adamów 
 

 

Z satysfakcją przedstawiam Państwu „Raport o stanie Gminy Adamów za 2019 rok”, 

który przygotowany został zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym. W myśl zapisów tej ustawy Wójt co roku  

do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy „Raport o stanie gminy”. Raport obejmuje 

podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk  

i strategii realizowanej przez Gminę i jej jednostki organizacyjne, uchwał Rady Gminy  

i funduszu sołeckiego. Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest 

uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium. 

Pierwszy raport o stanie gminy został wydany w 2019 roku i obejmował podsumowanie 

działalności za 2018 rok. Jest to drugie opracowanie tego typu, które przygotowaliśmy  

wraz z pracownikami urzędu, aby w sposób czytelny i przekrojowy przedstawić Państwu 

sytuację organizacyjną, inwestycyjną i finansową gminy, nad czym pracowaliśmy i nad czym 

w dalszym ciągu pracujemy, a także przypomnieć najważniejsze wydarzenia minionego roku. 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają służyć zwiększeniu wiedzy  

o funkcjonowaniu samorządu gminnego oraz stanowić podstawę do prowadzenia dialogu  

na temat przyszłości Gminy Adamów. 

Mam nadzieję, że przedstawiony Państwu raport przyczyni się do uświadomienia nam 

wszystkim zakresu i skali zmian, jakie zaszły w naszej Gminie oraz tego, że razem możemy 

uczynić jeszcze więcej. 

 

z poważaniem 

 

 

     Dariusz Szykuła 

 

Wójt Gminy Adamów 
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II. ZARZĄDZANIE GMINĄ 

 

Podstawowym celem działalności urzędu jest zapewnienie interesantom profesjonalnej  

i przyjaznej obsługi. Urząd realizuje zadania własne oraz zadania zlecone przez administrację 

rządową.  

Do zadań własnych gminy należy dbałość o porządek publiczny, oświatę, kulturę, 

infrastrukturę, pomoc społeczną, ochronę środowiska. Natomiast zadania zlecone  

przez administrację rządową – dotyczą spraw obywatelskich, stanu cywilnego, wyborów  

i obronności. 

 

Urząd realizuje zadania należące do samorządu gminy i działa w oparciu o następujące 

dokumenty programowe: 

- Strategia Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015 – 2020 (z perspektywą do 2023 roku) 

- Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Adamów na lata 2017 – 2023 

 

WŁADZE  

 

Wójt jest organem wykonawczym, którego kadencja trwa 5 lat. Wykonuje uchwały 

Rady Gminy i zadania określone przepisami prawa. Do zadań Wójta należy w szczególności: 

przygotowywanie projektów uchwał rady gminy; opracowywanie programów rozwoju; 

określanie sposobu wykonywania uchwał; gospodarowanie mieniem komunalnym; 

wykonywanie budżetu. Funkcję Wójta sprawuje Dariusz Szykuła. 

Urząd Gminy wykonuje zadania mające na celu realizację spoczywających na gminie 

zadań własnych, zadań zleconych, zadań wykonywanych na podstawie porozumienia  

z organami administracji rządowej, zadań publicznych powierzonych gminie w drodze 

zawartych porozumień. 

 

W skład kierownictwa urzędu wchodzą: 

Sekretarz     – Piotr Szmidt, 

Skarbnik Gminy     – Ewelina Droździel–Szykuła, 

Zastępca Skarbnika Gminy    – Teresa Kostrubiec,  

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego  – Elżbieta Kłyż. 

 

W 2019 roku w Urzędzie zatrudnionych było 34 pracowników, w tym  

23 na stanowiskach urzędniczych. Trzy osoby zatrudnione były w ramach umów zawartych   

z Powiatowym Urzędem Pracy w Zamościu, w tym jedna osoba w ramach prac 

interwencyjnych a dwie osoby w ramach robót publicznych.  

W 2019 roku dwie osoby pracujące w Urzędzie Gminy w Adamowie odeszły  

na zasłużoną emeryturę. W związku z tym w 2019 roku w Urzędzie Gminy przeprowadzono 

następujące nabory na wolne stanowiska urzędnicze: 

- w związku z przejściem na emeryturę długoletniego  pracownika, w miesiącu maju 

przeprowadzono nabór na stanowisko urzędnicze  - podinspektor do spraw obronnych i obsługi 

Rady Gminy, w wyniku którego zatrudniono 1 osobę. Następnie z uwagi na rezygnację z pracy 

zatrudnionego w ramach naboru pracownika przeprowadzono następny nabór na w/w 

stanowisko, w wyniku którego zatrudniono kolejną osobę.  

- z uwagi na zwolnienie stanowiska pracy w związku z przejściem na emeryturę 

kolejnego długoletniego pracownika, w miesiącu listopadzie przeprowadzono nabór  
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na stanowisko urzędnicze  - podinspektor do spraw gospodarki gruntami. W wyniku naboru 

zatrudniono 1 osobę.  

- w miesiącu grudniu przeprowadzono nabór na wolne stanowisko urzędnicze – 

podinspektor do spraw księgowo-podatkowych, w wyniku którego zatrudniono 1 osobę.  

Ponadto w 2019 roku ogłoszono 3 nabory na stanowisko – Kierownik Centrum 

Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni: 31 stycznia 2019 roku, 9 maja 2019 roku  

oraz 29 sierpnia 2019 roku. Kandydata na stanowisko Kierownika CIS wyłoniono dopiero  

w trzecim naborze, gdyż w dwóch  poprzednich nie było kandydatur. W związku z powyższym 

funkcję Kierownika CIS sprawowały osoby pełniące obowiązki Kierownika. W 2019 roku 

funkcję tę pełnili: Magda Krupa do 21 stycznia 2019 roku, Krzysztof Kuźma od 22.01.2019 r.  

do 30.09.2019 r. Obecnie Kierownikiem CIS jest wyłoniona w drodze naboru Magda Krupa, 

która pełni tę funkcję od dnia 1 października 2019 roku. 

 

Kierownikami pozostałych jednostek organizacyjnych są: 

Danuta Jaworska  – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Adamowie 

Maria Sak   – w SP w Suchowoli 

Elżbieta Kuźma  – w SP w Szewni Górnej 

Z kolei  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Adamowie z siedzibą w Potoczku  funkcję 

dyrektora pełni Alicja Zawiślak – wyłoniona w drodze konkursu w 2020 roku. (Wyłonienie 

nowej osoby nastąpiło w związku z przejściem na emeryturę dotychczasowego kierownika). 

 

RADA GMINY ADAMÓW  

 

Rada Gminy Adamów jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym  

na pięcioletnią kadencję. Do właściwości Rady Gminy Adamów należą wszystkie sprawy 

pozostające w zakresie działania gminy. Są to m.in.: uchwalanie statutu gminy, uchwalanie 

budżetu gminy, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych 

ustawach. Rada obraduje na sesjach zwołanych przez Przewodniczącego Rady. Termin sesji, 

jej miejsce i porządek obrad podaje się do wiadomości mieszkańców. 

Radę Gminy Adamów tworzy 15 osób. W roku 2018 odbyły się wybory, w związku  

z tym przedstawione są składy Rady Gminy Adamów kadencji VIII. 

 
1. Bożena Ela Skiba    - Przewodnicząca Rady Gminy 

2. Tomasz Marek Michałuszko   - Wiceprzewodniczący Rady Gminy  

3. Urszula Mariola Polakowska   - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy  

4. Joanna Barbara Chmiel 

5. Krzysztof Dariusz Grela 

6. Jan Henryk Kawałko  

7. Dariusz Wiesław Komisarczuk  

8. Piotr Kostrubiec  

9. Ryszard Krawczyk  

10. Jacek Marian Kuryło  

11. Mirosław Paweł Lewusz  

12. Renata Ewa Matwij 

13. Katarzyna Słota  

14. Dariusz Kazimierz Sołtys  

15. Beata Tyrka-Stećko 
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W związku z tym, że Pani Renata Ewa Matwij, radna okręgu wyborczego nr 11 (obwód nr 5 

Suchowola A od nr 71 do nr 161 b), zrzekła się mandatu (26 września 2019 roku), Wojewoda Lubelski 

zarządził wybory uzupełniające do Rady Gminy Adamów na dzień 15 grudnia 2019 roku. 

W przeprowadzonych wyborach najwięcej ważnie oddanych głosów uzyskał Pan Jan Krzysztof 

Teterycz zgłoszony przez KWW Nasza Gmina z listy nr 1, uzyskując mandat. Tym samym wszystkie 

mandaty w okręgu zostały obsadzone. Na najbliżej sesji Rady Gminy Adamów tj. 30 grudnia 2019 roku 

odbyło się uroczyste wręczenie zaświadczenia o wyborze oraz zaprzysiężenie nowego radnego. 

 

Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych  

oraz jednostek pomocniczych gminy, w tym celu powołuje komisję rewizyjną. 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Adamów 

1. Mirosław Lewusz   - Przewodniczący 

2. Krzysztof Grela   - członek 

3. Dariusz Sołtys   - członek 

 

Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych 

zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Komisje podlegają radzie gminy, 

przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności. W posiedzeniach komisji mogą 

uczestniczyć radni niebędący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać 

wnioski bez prawa udziału w głosowaniu. 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady 

Gminy Adamów 

1. Tomasz Michałuszko  - Przewodniczący 

2. Piotr Kostrubiec   - Zastępca Przewodniczącego 

3. Joanna Chmiel   - członek 

4. Ryszard Krawczyk  - członek 

5. Katarzyna Słota   - członek 

 

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony 

Środowiska Rady Gminy Adamów 

1. Beata Tyrka-Stećko  - Przewodniczący  

2. Dariusz Komisarczuk  - Zastępca Przewodniczącego 

3. Jan Kawałko   - członek 

4. Jacek Kuryło   - członek 

5. Renata Ewa Matwij  - członek  

6. Urszula Polakowska  - członek 
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Pan Jan Krzysztof Teterycz został członkiem Komisji Budżetu, Finansów, 

Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Adamów z dniem 

30 stycznia 2020 roku, to jest od podjęcia uchwały w sprawie zmian w uchwale  

Nr II/5/2018 Rady Gminy Adamów z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie powołania 

Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska 

Rady Gminy Adamów oraz ustalenia przedmiotu działania. 

 

 

Rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; 

wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków  

i petycji. 

Komisji Skarg , Wniosków i Petycji Rady Gminy Adamów 

1. Jacek Kuryło   - Przewodniczący  

2. Piotr Kostrubiec   - Zastępca Przewodniczącego 

3. Beata Tyrka-Stećko  - członek 

 

Rada Gminy Adamów VIII kadencji odbyła 9 sesji, na których podjęto 74 uchwały. 

 

W roku 2019 czterokrotnie odbyły się posiedzenia następujących komisji: 

− Komisja Rewizyjna Rady Gminy Adamów, 

− Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego 

Rady Gminy Adamów, 

− Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska 

Rady Gminy Adamów. 

 
 

W roku 2019 jednokrotnie odbyło się posiedzenie komisji: 

− Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Adamów. 

 

 

URZĄD STANU CYWILNEGO  

 

W 2019 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w sporządzono 52 akty stanu cywilnego w tym: 

− aktów urodzenia – 10, w tym: 

o 10 aktów - transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego, 

− aktów małżeństwa – 21, w tym: 

o 16 aktów - małżeństwa konkordatowe,  

o 3 akty - małżeństwa zawierane przed Kierownikiem USC, 

o 2 akt – transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego, 

− aktów zgonu – 21, w tym: 

o 21 akty - sporządzone w trybie zwykłym.  

 

 

Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Adamowie jest Elżbieta Kłyż. 
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III. DEMOGRAFIA 

 

Zgodnie z danymi Ewidencji Ludności, w Adamowie stałych mieszkańców jest 4 776 

(stan na 31.12.2019 r.), w porównaniu z rokiem poprzednim ilość mieszkańców zmniejszyła 

się o 32 osoby. W okresie ostatnich lat odnotowano spadek liczby ludności gminy. 

Zaobserwowano utrzymujący się ujemny przyrost naturalny. 
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IV. ŚRODOWISKO 

 
 

W 2019 r. od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Adamów przyjęto 79 zgłoszeń 

zamiaru usunięcia drzew. Przyjęto również 6 zgłoszeń dotyczących niebezpiecznych drzew 

rosnących na działkach należących do Gminy Adamów. Po uzyskaniu stosownych zezwoleń 

niebezpieczne drzewa są usuwane. Do Starosty zamojskiego złożono 11 wniosków o wydanie 

zezwolenia na usunięcie drzew z działek należących do Gminy Adamów. Osobom prawnym 

wydano 6 zezwoleń na usunięcie drzew. W związku z tym, że duża część Gminy położona jest 

w obszarze Natura 2000 - PLB060012 Roztocze, w procesie przyjmowania zgłoszeń zamiaru 

usunięcia drzew oraz wydawania zezwoleń na usunięcie drzew, każdorazowo przeprowadzane 

są oględziny drzew zaplanowanych do usunięcia pod kątem występowania w ich obrębie 

siedlisk ptaków i gatunków chronionych roślin, zwierząt, grzybów i porostów.  

 

 

DZIAŁANIA DOTYCZĄCE ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEJ JAKOŚCI 

WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  

 

Kontrola jakości wody do spożycia przez ludzi jest realizowana przez wykonywanie 

badań wody z wodociągu Potoczek i studni dla osiedla w miejscowości Bondyrz oraz studni 

przy Zespole Szkół w Szewni Górnej. Wyniki badań wody na bieżąco są zamieszczane  

na stronie internetowej Gminy Adamów. 

 

Koszty badań wody z w/w ujęć wody w 2019 roku wyniosły 7 165 zł. 

 

Ponadto prowadzona jest kontrola pracy oraz serwis lamp UV zamontowanych na studni 

w miejscowości Bondyrz oraz na przepompowni wody w Potoczku. 
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OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI  

 

Uchwałą Nr V/40/19 z dnia 28 marca 2019 roku Rada Gminy Adamów przyjęła 

program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Adamów w 2019 roku. Program zawiera działania jakie będą podejmowane 

w stosunku do bezdomnych zwierząt, podmioty jakie mają realizować działania oraz koszty 

planowanych działań. Realizacja działań opiera się na współpracy z podmiotami zewnętrznymi, 

które na zlecenie Gminy Adamów zapewniają opiekę nad zwierzętami bezdomnymi z terenu 

Gminy oraz zapewniają całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt.  

W 2019 roku Gmina Adamów miała zawarte umowy z następującymi podmiotami: 

− Piotr Łachno, Usługi Sanitarno – Porządkowe z siedzibą Chyża 25, 22 – 400 Zamość 

– w zakresie zapewnienia całodobowej opieki bezdomnym zwierzętom na terenie 

Gminy Adamów, polegającej na ich wyłapaniu i umieszczeniu w schronisku dla 

zwierząt. Koszty wykonywanych usług: za 1 godzinę pracy w wysokości 110,70 zł 

brutto, miesięczny ryczałt za 24 – godzinną gotowość w wysokości 246 zł brutto. 

− Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Paweł Kulik z siedzibą ul. Szczebrzeska 12, 22 – 400 

Zamość – świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt oraz zwierząt 

dzikich poszkodowanych w wypadkach drogowych z terenu Gminy Adamów. Zakres 

usług obejmuje następujące czynności i działania niezbędne do realizacji programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Adamów: całodobowa opieka 

weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz wykonanie 

usług weterynaryjnych dotyczących zwierząt bezdomnych oraz poszkodowanych  

w wyniku zdarzeń drogowych (leczenie, uśpienie zwierzęcia dorosłego, uśpienie 

ślepego miotu, sterylizacja, kastracja). Koszty wykonywanych usług: miesięczny 

ryczałt za 24 – godzinną gotowość: 216 zł brutto, leczenie zwierzęcia: 86,40 zł brutto, 

uśpienie ślepego miotu: 86,40 zł brutto, uśpienie zwierzęcia dorosłego: 86,40 zł brutto, 

sterylizacja: 216 zł brutto, kastracja: 108 zł brutto. 

− Miasto Zamość – przyjęcie bezdomnych psów z terenu Gminy Adamów do schroniska 

dla zwierząt w Zamościu. Koszt przyjęcia do schroniska za każdego psa wynosi 1500 

zł + VAT. Ponadto Gmina ponosi koszty związane z prowadzeniem schroniska. 

Dotacja celowa dla schroniska dla bezdomnych zwierząt z przeznaczeniem  

na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania schroniska w 2019r. 

wyniosła 1800 zł. 

− PPP Bacutil Szpetko, Szpetko Spółka Jawna, 24 – 100 Puławy, ul. Dęblińska 18, 

Oddział w Zastawiu, 24 – 170 Kurów – wykonywanie usług zbiórki, wywożenia  

i utylizacji padłych zwierząt nieposiadających właściciela, lub ich części z terenu 

Gminy (koszt zależny od wagi zwierzęcia). 

 

Koszt realizacji zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt w 2019 roku 

wyniósł 20 841,9 zł. 

 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

  

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. odbiór odpadów komunalnych na terenie 

gminy Adamów odbywał się na podstawie umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów 
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komunalnych zawartej z firmą Ecler Wywóz Nieczystości, Dariusz Gałan, z siedzibą przy ulicy 

Promiennej 19, Łaszczówka, 22 - 600 Tomaszów Lubelski. Zasady segregacji i harmonogram 

odbioru odpadów zostały zamieszczone na stronie internetowej Gminy Adamów  

oraz przekazane mieszkańcom w formie ulotek. 

Odpady zmieszane zbierane są do worków czarnych lub do pojemników na odpady, 

wysegregowane odpady zbierane są do kolorowych odpowiednio oznakowanych worków. 

Odpady zmieszane i segregowane odbierane są z nieruchomości jeden raz w miesiącu. 

Powstające na terenie nieruchomości odpady problematyczne takie jak: wielkogabarytowe, 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, opony, odpady budowlane, 

przeterminowane leki, chemikalia są zbierane jeden raz na kwartał bezpośrednio  

z nieruchomości. Na terenie gminy Adamów nie ma możliwości przetwarzania odpadów 

komunalnych. Zmieszane odpady komunalne zebrane z terenu gminy przekazywane były  

do Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu, Dębowiec 165, 22 - 420 

Skierbieszów, zarządzanego przez PGK Sp. z o.o. w Zamościu, ul. Krucza 10, 22 – 400 

Zamość. W związku z tym, że na terenie Gminy Adamów nie ma możliwości utworzenia 

punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, dnia 29 marca 2018r. Rada Gminy 

Adamów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Miastem Zamość 

porozumienia międzygminnego, dotyczącego powierzenia Miastu Zamość zadania własnego 

gminy, polegającego na prowadzeniu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

dla mieszkańców Gminy Adamów, na terenie Miasta Zamość.  

Corocznie do w/w porozumienia zawierany jest aneks mający na celu wskazanie 

wysokości dotacji celowej oraz terminu przekazania dotacji. Po zawarciu aneksu  

do porozumienia, podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość  

w 2019 r. w kwocie 4 800 zł na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania 

PSZOK. W związku z tym, że powyższe zadanie Miasto Zamość będzie realizować  

za pośrednictwem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu, dnia 

01.02.2019 r. Gmina Adamów zawarła stosowną umowę w powyższej sprawie. Regulamin 

PSZOK został udostępniony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Adamów oraz na stronie 

internetowej Gminy Adamów. 

 Koszt poniesiony przez Gminę Adamów w 2019 roku w związku z odbieraniem, 

odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych wyniósł 485 883,99 zł. 

 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI CIEKŁYMI  

 

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy odbywa się na podstawie 

zezwoleń wydawanych przez Wójta Gminy. Na terenie Gminy Adamów zezwolenie  

na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych z terenu Gminy posiadają firmy: 

− Usługi Komunalne – Zofia Tyrka ul. Lelewela 145, 22 - 440 Krasnobród. 

− EKO-TRANS Wywóz nieczystości płynnych Mirosław Szewczuk, Szopinek 104a,  

22 – 400 Zamość. 

− Wywóz Nieczystości Płynnych Krzysztof Seroka, Borowina 4b, 22 – 417 Stary Zamość.  

 

Informacja o w/w firmach została podana do publicznej wiadomości przez tablicę 

ogłoszeń oraz zamieszczenie ewidencji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.  

 

Nadzorowanie oczyszczalni ścieków w Adamowie, Bondyrzu, przy Szkole 

Podstawowej w Szewni Górnej i Szkole Podstawowej w Suchowoli jest zadaniem 
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realizowanym przez wykonywanie badań ścieków surowych i oczyszczonych i bieżącą 

sprawozdawczość. Koszty badań ścieków w 2019 roku wyniosły 6 205,98 zł. 

 

 

USUWANIE WYROBÓW AZBESTOWYCH  

 

Uchwałą NR XXV/217/18 Rady Gminy Adamów z dnia 29 marca 2018 roku została 

przyjęta „Aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Adamów”. Wykonana została również inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest 

znajdujących się na terenie Gminy. Dokumenty te wyznaczyły działania jakie powinna 

podejmować Gmina Adamów oraz mieszkańcy Gminy w celu unieszkodliwienia wyrobów 

azbestowych.  

W 2019 roku odpady zawierające azbest na terenie Gminy Adamów były usuwane  

w oparciu o projekt pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie 

województwa lubelskiego” realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Lubelskiego w Lublinie, współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Nabór zgłoszeń w ramach projektu był 

prowadzony przez tut. Urząd Gminy. W 2019 roku do tut. Urzędu wpłynęło 27 zgłoszeń. 

Realizacja projektu jest zaplanowana lata 2018 – 2019. 

 

POZOSTAŁE DZIAŁANIA PODEJMOWANE NA RZECZ OCHRONY 

ŚRODOWISKA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI PORZĄDKU NA TERENIE 

GMINY. 

 

Pozostałe podjęte działania: 

1. bieżące informowanie mieszkańców Gminy w zakresie: 

− obowiązków właścicieli nieruchomości dotyczących utrzymania czystości i porządku, 

− zapewnienia regularnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez uprawnioną 

firmę, 

− podniesienia świadomości mieszkańców na temat szkodliwości azbestu  

i konsekwencji usuwania w sposób niezgodny z prawem, 

− korzyści płynących z segregacji odpadów, 

2. uczestnictwo w akcjach mających na celu propagowanie ochrony środowiska  

i utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy, 

3. nadzorowanie ilości wytwarzanych na terenie gminy wyrobów zawierających azbest 

przez aktualizowanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz wdrażanie  

na terenie Gminy zapisów Programu usuwania wyrobów zawierających azbest. 

4. przyjmowanie zgłoszeń i podejmowanie działań w przypadku wystąpienia na terenie 

Gminy bezdomnych zwierząt lub martwych zwierząt uczestniczących w wypadkach 

drogowych. 

5. przyjmowanie zgłoszeń i podejmowanie działań w przypadku podejrzenia wystąpienia  

na terenie gminy przypadków wścieklizny, 

6. przyjmowanie zgłoszeń dotyczących występowania dzikich wysypisk odpadów  

i podejmowanie działań zmierzających do ich likwidacji. 
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V. FINANSE GMINY  

 
Budżet Gminy na rok 2019 uchwalony przez Radę Gminy Adamów w dniu 28 grudnia 

2018 roku uległ zmianie w ciągu roku na podstawie dokonanych zmian w planie budżetu 

Uchwałą Rady Gminy – 9 zmian oraz Zarządzeniem Wójta – 14 zmian i ostatecznie stanowi 

kwoty: 

 

I. Plan dochodów ogółem - 21 314 972,32 zł, 

z tego: 

 

1. dochody bieżące - 19 505 301,21 zł, 

w tym: 

− dochody własne - 4 870 486,09 zł, 

− dotacje na zadania bieżące – 6 832 994,12 zł, 

− subwencje – 7 801 821,00 zł 

 

2. dochody majątkowe – 1 809 671,11 zł, 

w tym: 

− dotacje na zadania inwestycyjne – 1 793 471,11 zł, 

− dochody własne – 16 200,00 zł, 

 

II. Plan wydatków ogółem – 25 084 745,32 zł, 

z tego : 

1. wydatki bieżące – 19 130 573,57 zł, 

2. wydatki majątkowe – 5 954 171,75 zł, 

 

III. Przychody – 4 510 673,00 zł, 

 

IV. Rozchody – 740 900,00 zł, 

 

 

 

I DOCHODY 

 

Planowane dochody na rok 2019 wynoszą 21 314 972,32 zł, wykonane zostały w kwocie  

20 905 731,34 zł, tj. 98,08% planu rocznego z tego: 

 

1. dochody bieżące zaplanowane w kwocie 19 505 301,21 zł, wykonane zostały w kwocie  

19 108 000,25 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego w tym : 

− dochody własne wykonano w kwocie 4 624 851,28 zł, 

− dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 6 681 327,97 zł, 

− subwencje wykonano w kwocie 7 801 821,00 zł. 

 

2. dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 1 809 671,11 zł, wykonane zostały  

w kwocie 1 797 731,09 zł co stanowi 99,34 % planu rocznego. 
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dotacja na zadania inwestycyjne w kwocie 1 790 140,52 zł, w tym: 

− dotacje na budowę dróg gminnych w ramach rządowego wsparcia Funduszu 

Dróg Samorządowych na zadania: 

1. Budowa drogi gminnej Nr 010851L w m. Bliżów otrzymano dofinansowanie 

w kwocie 353 834,00 zł, 

2. Budowa drogi gminnej Nr 010850L w m. Trzepieciny otrzymano 

dofinansowanie w kwocie 352 440,00 zł, 

3. Budowa drogi gminnej Nr 010842L w m. Suchowola otrzymano 

dofinansowanie w kwocie 183 600,00 zł, 

− dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich na realizację zadania Energia odnawialna w Gminie Adamów  

w kwocie 98 544,47 zł, zrealizowanego w 2018 roku 

− dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków   

europejskich na realizację zadania Budowa placu zabaw w m. Bondyrz, Budowa 

placu zabaw w m. Potoczek oraz Budowa pomostów wędkarskich 

realizowanych w 2018 roku w kwocie 245 911,00 zł, 

− dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich na realizację zadań w ramach kompleksowej rewitalizacji 

obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów 531 953,36 zł, 

− dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego zrealizowanych w 2018 roku  

w kwocie 23 857,69 zł,  

− dochody własne majątkowe w kwocie 7 590,57 zł. 

 

 

II WYDATKI 

 

Planowane wydatki ogółem wynoszą 25 084 745,32 zł, wykonane zostały w kwocie  

23 165 843,29 zł, co stanowi 92,35% planu rocznego. 

 

1. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 19 130 573,57 zł, wykonane zostały  

w kwocie 17 488 793,10 zł, co stanowi 91,42% planu rocznego w tym: 

− wydatki bieżące w formie dotacji zaplanowano w kwocie 288 151,00 zł, 

wykonano w kwocie 287 269,66 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego. 

2. wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 954 171,75 zł, wykonano w kwocie  

5 677 050,19 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego w tym: 

− przedsięwzięcia( program, projekt zadania wieloletnie) zaplanowano kwotę  

3 349 831,00 zł, wykonano w kwocie 3 095 807,68 zł, co stanowi 92,42% planu 

rocznego, w tym: przedsięwzięcie w formie dotacji zaplanowano i wykonano  

w kwocie 116 172,00 zł,  

− wydatki majątkowe roczne zaplanowano w kwocie 198 895,75 zł, wykonano  

w kwocie 175 797,51 zł, co stanowi 88,39% planu rocznego, 

− wydatki majątkowe w formie dotacji zaplanowano w kwocie 2 405 445,00 zł, 

wykonano w kwocie 2 405 445,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. 



 

Strona 18 z 56  RAPORT O STANIE GMINY ZA 2019 ROK 

 

Wydatki majątkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca 1 187,17 zł, 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 24,51 % 

 

Budżet gminy za rok 2019 zamknął się deficytem w kwocie 2 260 111,95 zł, 

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r, wynosi 4 699 996,00 zł, w tym; 

− kredyt długoterminowy 4 699 996,00 zł. 

 

Zadłużenie w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 982,85 zł. 

 

Rozchody wykonane zostały w kwocie 740 900,00 zł. 

 

Kwota długu na dzień 31.12.2019 r. - 4 699 996,00 zł, 

rok 2020 – spłata 1 406 664,00 zł,  kwota długu - 3 293 332,00 zł, 

rok 2021 – spłata 1 073 332,00 zł,  kwota długu - 2 220 000,00 zł, 

rok 2022 – spłata 740 000,00 zł,  kwota długu - 1 480 000,00 zł, 

rok 2023 – spłata 740 000,00 zł,  kwota długu - 740 000,00 zł, 

rok 2024 – spłata 740 000,00 zł  kwota długu - 0,00 zł,  

 

 

Szczegółowe dane znajdują się w sprawozdaniu opisowym, dostępnym w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Gminy Adamów, www.adamow.bip.gmina.pl w zakładce  

budżet – sprawozdania. 
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VI. FUNDUSZ SOŁECKI  

 

 

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 286 578,66 zł, poniesiono wydatki 

w kwocie 281 298,88 zł. tj. 98,16 % wydatków planu rocznego. 

 

Sołectwo Adamów plan wydatków 21 465,20 zł został wykonany w kwocie 21 369,40 zł,  

w tym: 

− zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki  200,00 zł, 

− budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3253L w m. Adamów 

21 169,40 zł 

 

Sołectwo Bliżów plan wydatków 15 280,31 zł został wykonany w kwocie 13 751,94 zł, w tym: 

− zakup kruszywa drogowego  7 499,31 zł, 

− zakup szaf szt. 2  1 214,63 zł, 

− zakup podkrzesywarki spalinowej, drabiny, środka do zabezpieczenia podłogi 

drewnianej przed szkodnikami w świetlicy wiejskiej  4 838,00 zł, 

− zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki  200,00 zł. 

 

Sołectwo Boża Wola A plan wydatków 12 406,16 zł został wykonany w kwocie 12 400,87 zł, 

w tym: 

− wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Boża Wola A -  

- Dąbrowa w kwocie 9 998,31 zł, 

− zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej  2 402,56 zł, 

 

Sołectwo Boża Wola B plan wydatków 11 896,82 zł został wykonany w kwocie 11 889,29 zł  

w tym: 

− zakup kruszywa drogowego  3 341,91 zł, 

− wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Boża Wola B - 

– Koziarka w kwocie 8 547,38 zł. 

 

Sołectwo Bondyrz plan wydatków 32 488,86 zł został wykonany w kwocie 31 535,60 zł, 

w tym: 

− zakup kruszywa drogowego, przepustu 9 142,05 zł, 

− zakup materiałów na wykonanie przystanku autobusowego  919,07 zł, 

− zakup materiałów elektrycznych  9 093,76 zł, 

− wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 010829L  

w m. Bondyrz  7 657,09 zł, 

− zakup materiałów remontowych do świetlicy wiejskiej  1 942,11 zł, 

− zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek oraz środków ochrony  

roślin  497,75 zł, 

− zakup stołów do świetlicy wiejskiej  2 214,00 zł, 

− opłata przyłączeniowa 69,77 zł. 
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Sołectwo Feliksówka plan wydatków 16 007,95 zł został wykonany w kwocie 15 974,70 zł, w 

tym: 

− zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy i piły  249,98 zł, 

− zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej  999,00 zł, 

− wykonano remont  świetlicy wiejskiej  14 725,72 zł. 

 

Sołectwo Jacnia plan wydatków 26 012,92 zł został wykonany w kwocie 25 544,00 zł, w tym: 

− zakup kruszywa drogowego, gruzu   5 495,03 zł, 

− wykonano posadzkę w świetlicy wiejskiej  12 998,28 zł, 

− zakup akcesoriów wyposażenia świetlicy wiejskiej  4 994,68 zł, 

− wykonano mapy do celów projektowych niezbędnych do wykonania projektu 

oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3260L w m. Jacnia  

od skrzyżowania w kierunku Krasnobrodu 2 056,01 zł. 

 

Sołectwo Potoczek plan wydatków 14 843,73 zł został wykonany w kwocie 14 840 78 zł, 

w tym: 

− zakup kruszywa drogowego  1 682,64 zł, 

− wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3254L  

w m. Potoczek 11 029,80 zł, 

− zakup materiałów do budowy chodników do świetlicy wiejskiej 1 997,44 zł, 

− zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek  130,90 zł. 

 

Sołectwo Rachodoszcze plan wydatków 17 717,89 zł został wykonany w kwocie 17 717,89 zł, 

w tym: 

− zakup rolet do świetlicy wiejskiej 426,04 zł, 

− wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 32258L  

w m. Rachodoszcze w kierunku Majdanu Ruszowskiego 17 291,85 zł. 

 

Sołectwo Suchowola A plan wydatków 27 359,04 zł został wykonany w kwocie 27 276,66 zł, 

w tym: 

− zakup kruszywa drogowego 1 998,75 zł, 

− zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek  200,00 zł, 

− wykonanie podwieszanego sufitu w świetlicy wiejskiej  20 175,22 zł, 

− zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej 602,70 zł, 

− zakup materiałów malarskich do świetlicy wiejskiej  800,00 zł, 

− organizacja festynu „Dni Suchowoli” 3 499,99 zł. 

 

Sołectwo Suchowola B plan wydatków 23 247,91 zł został wykonany w kwocie 23 240,98 zł, 

w tym: 

− zakup kruszywa drogowego 8 954,40 zł, 

− zakup materiałów elektrycznych do świetlicy wiejskiej  444,08 zł, 

− zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej  6 442,50 zł, 

− montaż drzwi wewnętrznych w świetlicy wiejskiej  3 400,00 zł, 
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− współfinansowanie festynu „Dni Suchowoli” 4 000,00 zł. 

 

Sołectwo Suchowola Kolonia plan wydatków 20 773,95 zł został wykonany w kwocie  

20 715,44 zł, w tym: 

− zakup kruszywa drogowego 11 392,88 zł, 

− zakup piły spalinowej oraz materiałów eksploatacyjnych do kosy i piły  

1 866,55 zł, 

− wykonanie tablic informacyjnych  688,80 zł, 

− zakup krzeseł oraz artykułów gospodarstwa domowego do świetlicy wiejskiej  

6 767,21 zł. 

 

Sołectwo Szewnia Górna plan wydatków 15 789,66 zł został wykonany w kwocie  

14 414,81 zł, w tym: 

− zakup kruszywa drogowego 5 788,38 zł, 

− wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 010827L  

w m. Szewnia Górna - Czarnowoda  8 626,43 zł. 

 

Sołectwo Szewnia Dolna plan wydatków 20 701,19 zł został wykonany w kwocie  

20 140,87 zł, w tym: 

− zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 6 078,86 zł. 

− koszenie trawy przy świetlicy wiejskiej 1 000,00 zł. 

− zakup kominka do świetlicy wiejskiej  9 900,01 zł. 

− montaż drzwi wewnętrznych w świetlicy wiejskiej  3 162,00 zł. 

 

Sołectwo Trzepieciny plan wydatków 10 587,07 zł został wykonany w kwocie - 10 485,65 zł, 

w tym: 

− wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Trzepieciny  

10 485,65 zł. 

 

 
VII. KULTURA I PROMOCJA GMINY 

 

 

Działalność kulturalną na terenie Gminy propaguje przede wszystkim Stowarzyszenie 

Społeczno - Kulturalne Gminy Adamów skupiające członków zespołów ludowych i Kół 

Gospodyń Wiejskich.  

 

Na terenie gminy działa 6 zespołów ludowych i 7 Kół Gospodyń Wiejskich: 

− kapela ludowa "Adamowiacy" 

− zespół ludowy "Echo Roztocza" z Suchowoli 

− zespół ludowy "Feliksowianie" z Feliksówki 

− zespół ludowy "Gawęda" z Szewni Dolnej 

− zespół ludowy "Trzepiecianie" z Trzepiecin 

− zespół kabaretowo-folklorystyczny "Babeczki w kropeczki" z Bondyrza 

− Koło Gospodyń Wiejskich z Jacni 
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− Koło Gospodyń Wiejskich z Suchowoli-Kolonii 

− Koło Gospodyń Wiejskich z Rachodoszcz 

− Koło Gospodyń Wiejskich z Bożej Woli 

− Koło Gospodyń Wiejskich „ADAŚ” w Adamowie 

− Koło Gospodyń Wiejskich w Feliksówce 

− Koło Gospodyń Wiejskich w Suchowoli 

 

Zainteresowanie działalnością kulturalną, połączoną z integracją społeczną 

mieszkańców wzrasta. W 2019 roku na terenie gminy powstały trzy nowe Koła Gospodyń 

Wiejskich: w Adamowie, Suchowoli i Feliksówce. 

Członkowie poszczególnych zespołów i Kół Gospodyń wiejskich spotykają się  

na różnego rodzaju warsztatach kulinarnych i rękodzielniczych. Uczestniczą w spotkaniach 

integracyjnych zarówno  

w gronie członków stowarzyszenia jak i w szerszym gronie mieszkańców 

poszczególnych miejscowości, organizując spotkania okolicznościowe, między innymi:  

z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Świąt Wielkanocnych i Świąt 

Bożego Narodzenia, a także Festyny Rodzinne i Dni Miejscowości. 

W roku 2019 członkinie zespołów ludowych i KGW uczestniczyły w szeregu 

warsztatów pn. „Organizacja warsztatów rękodzieła artystycznego na terenie Gminy 

Adamów”, które odbyły się w miejscowościach: Bondyrz, Boża Wola, Potoczek . Na ten cel 

Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Gminy Adamów pozyskało za pośrednictwem 

Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  

na lata 2014-2020 grant w wysokości 30 506,00 zł. Łącznie zorganizowano 24 spotkania 

warsztatowe o tematyce:  

− „Szal – filcowanie na jedwabiu”, 

− „Anioł wykonany metodą powertex”,  

− „Wykonanie biżuterii”, 

− „Ikona – obraz na desce”, 

− „Bombka krajobrazowa”, 

− „Anioł na desce”, 

− „Szkatułka wykonana metodą powertex”, 

− „Tancerka na blejtramie wykonana metodą powertex” 

 

Wszystkie wyżej wymienione cykle warsztatów cieszyły się ogromnym 

zainteresowaniem głównie wśród mieszkanek Gminy Adamów. Liczba miejsc  

w poszczególnych warsztatach była ograniczona, jednorazowo w jednym warsztacie 

uczestniczyło 14 osób, a o zapisach decydowała kolejność zgłoszeń. Efektem końcowym 

każdego warsztatu były przepiękne, własnoręcznie wykonane prace. Ponadto nieodzownym 

elementem spotkań była satysfakcja poszczególnych uczestniczek z własnych dokonań, które 

pod bacznym okiem instruktorek, na cyklicznie odbywających się spotkaniach tworzyły 

niepowtarzalne dzieła. Każda wykonana przez uczestniczki warsztatów praca była wyjątkowa, 

niepowtarzalna i stała się ich własnością.  

 

Kultura to przede wszystkim spotkania i wydarzenia organizowane przez cały rok 

zarówno we wnętrzach jak i plenerach. Ogromny potencjał mieszkańców gminy w dziedzinie 

kultury najbardziej jest widoczny, na organizowanych przez Urząd Gminy plenerowych 

imprezach, które na stałe wpisały się w harmonogram imprez kulturalnych. 
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"Noc Świętojańska" – już po raz szesnasty 22 czerwca 2019 roku na boisku sportowym 

w Jacni odbyła się impreza plenerowa, posiadająca bogaty program i ciekawy scenariusz. 

Impreza miała na celu przybliżyć mieszkańcom gminy tradycje, zwyczaje i sposoby 

obchodzenia słowiańskiego święta sobótkowego. W trakcie festynu były przeprowadzane 

liczne konkursy i zabawy sportowe nagradzane upominkami. Tradycyjnie odbył się konkurs  

na najładniejszy wianek świętojański. 

 

„Gminne Święto Plonów” - uroczystość wieńcząca zakończenie żniw odbyła się 1 

września 2019 r. w Jacni. Jest to uroczystość odwołująca się do ludowych tradycji naszego 

regionu, a zwłaszcza obrzędów związanych z praca na roli i dziękczynną modlitwą. 

Poszczególne delegacje podążające w barwnym korowodzie złożyły w podziękowaniu wieńce 

wykonane z plonów ziemi.  

W 2019 roku a dożynkach uczestniczyli mieszkańcy całej gminy oraz zaproszeni goście, 

a wśród nich Marcin Romanowski Wiceminister Sprawiedliwości i Leszek Skiba Wiceminister 

Finansów. 

„Spotkanie wigilijne” - wigilia dla wszystkich mieszkańców gminy, a szczególnie osób 

samotnych, po raz drugi zorganizowana została 20 grudnia 2019 roku. Była okazją do wspólnej 

integracji mieszkańców gminy, a także kultywowaniem tradycji i zwyczajów 

bożonarodzeniowych. W atmosferze ciepła i radości, spotkali się na wspólnej wigilii 

mieszkańcy gminy, składając sobie życzenia i łamiąc się opłatkiem. 

Zespoły promują także gminę na zewnątrz poprzez uczestnictwo w innych imprezach. 

Corocznie w lipcu zespoły prezentują swój dorobek na Zamojskich Dniach Folkloru  

w Zwierzyńcu, występują na Festiwalu Pieśni Religijnej w Górecku Kościelnym, uczestniczą 

w Dożynkach Powiatowych, a także chętnie są zapraszane na festyny do innych miejscowości. 

 

Gmina wspiera działalność kulturalną przyznając corocznie, zgodnie z podjętą uchwałą 

nagrody za działalność i upowszechnianie kultury. W 2019 roku Stowarzyszenie Społeczno-

Kulturalne Gminy Adamów otrzymało nagrodę w wysokości 15 000,00 zł. 

 

 

Informator Gminy Adamów – bezpłatny kwartalnik, w którym publikuje się istotne 

dla życia wspólnoty samorządowej materiały prasowe, artykuły, materiały promocyjne  

i fotografie prezentujące ważne dla mieszkańców gminy informacje, problemy oraz wydarzenia 

społeczne i gospodarcze. Gazeta informuje o działalności Rady Gminy, Wójta, Urzędu Gminy, 

gminnych jednostek organizacyjnych i sołectw. Upowszechnia działalność kulturalną  

na terenie gminy poprzez informowanie o wydarzeniach kulturalnych oraz promowanie 

twórczości lokalnych artystów. Gazeta promuje Gminę Adamów oraz jej walory turystyczne, 

historyczne i gospodarcze. 

 

TURYSTYKA I AGROTURYSTYKA 

 

Gmina Adamów to piękny, choć jeszcze mało znany obszar Roztocza, stanowiący 

doskonałą bazę do rozwoju turystyki i rekreacji. Sprzyja temu brak przemysłu uciążliwego  

dla środowiska, lasy oraz czystość wód i powietrza. 

Przyszłością gminy jest turystyka. Atrakcyjna rzeźba terenu, zróżnicowana flora i fauna, 

rezerwaty, pomniki przyrody oraz dobrze zachowane zabytki zachęcają do uprawiania turystyki 

pieszej i rowerowej. Różnorodność szlaków turystycznych przebiegających przez malowniczo 

położone obszary gminy pozwala piechurowi wybrać ten, który jest zgodny z jego 
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zainteresowaniem. Południową część gminy przecina dolina rzeki Wieprz, do której wlewa 

swoje wody Jacynka. W wodach tych rzek żyją bobry a także lipienie i pstrągi. Wieprz 

przyciąga miłośników sportów wodnych dla których nie lada wyzwaniem są spływy kajakowe. 

Jednym z największych atutów na terenie Gminy jest zbiornik retencyjny na rzece Jacynka  

w miejscowości Jacnia. Powstanie zbiornika stworzyło dobre warunki dla rozwoju turystyki. 

Odwiedzający gminę turyści odbywają piesze wędrówki na wytyczonych przy zbiorniku 

trasach nordic-walking, korzystają z wypożyczalni rowerów i kajaków wodnych. Wokół 

zbiornika wykonano pomost wędkarski w kształcie litery "T" i trzy pomosty do cumowania 

drobnego sprzętu pływającego. Uzupełnieniem infrastruktury nad zbiornikiem wodnym jest 

pierwsza w okolicy tężnia solankowa, ogólnodostępna dla lokalnej społeczności. 

W celu uatrakcyjnienia terenów wokół zbiornika wodnego w 2019 roku dokonano 

kolejnych przedsięwzięć. Przebudowano fragment czaszy zbiornika wodnego. W wyniku 

przebudowy powierzchnia lustra wody zbiornika uległa powiększeniu o 0,27 ha. 

Nieodpłatną atrakcją zlokalizowaną także przy zbiorniku wodnym jest „park linowy”. 

Park linowy posiada jedną trasę, z której mogą korzystać zarówno dzieci jak i dorośli, 

składającą się z 21 przeszkód, w tym przejść i zjazdów oraz wyposażony jest  

w system  asekuracji ciągłej tj. bez konieczności przepinania karabinków. Wyprawa do parku 

linowego to doskonały sposób na aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu z całą 

rodziną. Nowa atrakcja jest dla uczestników wspaniałą przygodą i zabawą gwarantującą: 

niezapomniane wrażenia, przypływ adrenaliny oraz zdrowy wysiłek fizyczny w otoczeniu 

pięknej przyrody. 

Kolejną atrakcją dla odwiedzających tereny wokół zbiornika wodnego jest wybudowana 

„Chata rybaka” wraz z infrastruktura towarzyszącą. Mieszkańcy i turyści znajdą tu miejsce  

do odpoczynku czy np. na przygotowanie posiłków. 

Gmina Adamów staje się z każdym rokiem bardziej atrakcyjna, przyjazna  

dla mieszkańców oraz turystów, którzy coraz częściej decydują się na odpoczynek na Roztoczu 

w licznych gospodarstwach agroturystycznych, jakie znajdują się na terenie gminy. 

Mieszkańcy gminy nie zapomnieli także o odwiedzających nas turystach. Urozmaicona 

powierzchnia i czyste środowisko, które czynią z gminy Adamów atrakcję turystyczną 

przyciągną turystów spragnionych wypoczynku na łonie natury z dala od gwaru i zgiełku miast. 

Do dyspozycji turystów jest około 170 miejsc noclegowych w Gospodarstwach 

Agroturystycznych i 90 miejsc w ośrodku wypoczynkowym i pensjonatach. Z każdym rokiem 

w celu zaspokojenia potrzeb turystów powstają na terenie gminy Adamów nowe gospodarstwa 

agroturystyczne. 

 

DZIAŁANIA DOTYCZĄCE ZABYTKÓW  

 

Na podstawie uchwały Nr XXX/193/09 Rady Gminy Adamów z dnia 21 sierpnia  

2009 roku w sprawie określenia zasad dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane 

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, Gmina Adamów może udzielać dotacji 

celowej na realizację prac przy zabytkach. 

W 2019 roku podjęto 1 uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej  

na dofinansowanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. W powyższej sprawie 

podpisano umowę dotacji.  

 

Dotacji udzielono na następujące prace: 

− prace polegające na remoncie zewnętrznej elewacji kaplicy kruchta, prezbiterium 

z zakrystiami w ramach kontynuacji prac w kaplicy w Szewni Dolnej tj. zabytku 
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wpisanego do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod numerem A/1517 

– dotacja w kwocie 21 550,32 zł. 

 

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W JACNI  

 

Na dzień 1 stycznia 2019 roku Centrum Integracji Społecznej w Jacni obejmowało 

swoją pomocą poprzez realizowanie Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego  

24 osoby, które zostały odpowiednio przydzielone do warsztatów: 

a) rolno – leśnego  

b) remontowo – budowlanego 

c) gastronomiczno – opiekuńczego, nad pracą których czuwało 3 instruktorów. 

 

Mając na uwadze sprawność funkcjonowania i jak najwyższą jakość oferowanych 

usług, zakupiono frytkownicę i kuchenkę mikrofalową, celem doposażenia warsztatu 

gastronomiczno – opiekuńczego.  

Centrum Integracji Społecznej otrzymało z Powiatowego Urzędu Pracy refundację 

świadczeń integracyjnych dla uczestników w wysokości 219 641,90 zł. Natomiast wpływy  

z usług i sprzedaży wyrobów w 2019 roku wyniosły 341 305,50 zł. Ze środków zgromadzonych 

przez CIS wypłacono premie dla uczestników w łącznej kwocie 8 111,41 zł. 

Na przestrzeni całego roku uczestnicy Centrum mieli stałą możliwość opieki 

psychologicznej. Pani psycholog odwiedzała naszych uczestników 2 razy w miesiącu. 

W dniu 25 października 2019 roku nad urokliwym zbiornikiem wodnym  

w miejscowości Jacnia zorganizowano święto pieczonego ziemniaka. Początek stanowił 

poczęstunek w postaci pieczonych kiełbasek i pieczonych ziemniaków. Następnie 

organizowano gry i konkursy z nagrodami dla uczestników CIS. W spotkaniu wzięło udział  

16 uczestników oraz 2 opiekunów. 

Kolejną aktywnością mającą na celu zintegrowanie uczestników Centrum było wspólne 

tworzenie ozdób świątecznych. Po ustaleniach, w porozumieniu z uczestnikami, rozpoczęto 

prace nad tworzeniem bombek choinkowych przy użyciu kul styropianowych oraz produktów 

na co dzień wykorzystywanych w kuchni tj. kaszy czy ryżu. 

W dniu 16 grudnia 2019 roku odbyła się uroczysta Wigilia Bożego Narodzenia, w której 

udział wzięli uczestnicy i pracownicy Centrum oraz zaproszeni goście. Zwyczajowo spotkanie 

rozpoczęło się odczytaniem ewangelii oraz modlitwą. Po złożonych życzeniach wszyscy 

przełamali się opłatkiem po czym przy wspólnym kolędowaniu zasiedli do stołu.  

Dla uczestników zostały przygotowane prezenty mikołajkowe, natomiast goście dostali 

przygotowane uprzednio przez uczestników upominki. 

Stan środków na koncie Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni na dzień  

31 grudnia 2019 roku wynosił 75 965,95 zł. 
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VIII. OŚWIATA I WYCHOWANIE  

 

 

SZKOŁY PODSTAWOWE 

 

Gmina Adamów realizuje zadania oświatowe wynikające z ustawy o systemie oświaty 

oraz rozporządzeń. 

Gmina Adamów jest organem prowadzącym dla dwóch szkół podstawowych: 

1. Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Szewni Górnej w skład, której 

wchodzą: 

− 2 oddziały przedszkolne 

−  9 oddziałów szkoły podstawowej ( w tym 1 klasa sportowa) 

−  1 oddział gimnazjum do dnia 31.08.2019 r. 

2. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Suchowoli, w skład której wchodzą: 

−  punkt przedszkolny 

−  2 oddziały przedszkolne 

−  10 oddziałów szkoły podstawowej (w tym 1 klasa sportowa) 

−  1 oddział gimnazjum do dnia 31.08.2019 r. 

Liczba dzieci i pracowników w szkołach ( stan na dzień 30.09.2019) 

 

Szkoły 

Szkoła Podstawowa  

im. Batalionów Chłopskich  

w Szewni Górnej 

Szkoła Podstawowa  

im. Tadeusza Kościuszki  

w Suchowoli 

Liczba dzieci 181 223 

Liczba pracowników 

administracji i obsługi 

(w przeliczeniu na 1 etat) 

8,75 11,25 

Liczba nauczycieli 

(w przeliczeniu na 1 etat)  

w tym: 

stażyści 

kontraktowi 

mianowani 

dyplomowani 
 

21,18 

 

0,75 

2,29 

2,78 

15,36 

29,41 

 

1,02 

5,42 

2,34 

20,63 
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Gmina zapewnia bezpłatny dowóz dzieci do szkół z terenu gminy, a także dowóz dzieci 

niepełnosprawnych do szkół spoza terenu gminy, łącznie dla 351 dzieci. 

Przy obu szkołach funkcjonują sale gimnastyczne oraz place zabaw, z których 

korzystają nie tylko dzieci szkolne ale również okoliczni mieszkańcy. W obu szkołach działają 

też: świetlica, biblioteka, sala komputerowa oraz stołówka szkolna. Ze stołówek szkolnych 

łącznie korzysta 342 osoby. Uczniowie mają zapewnianą pomoc psychologiczną  

oraz korzystają z różnorodnych zajęć dodatkowych, zgodnie z ich potrzebami  

i zainteresowaniami. Biorą udział w różnych zawodach i konkursach. Sprzyjają temu dobrze 

wyposażone w pomoce dydaktyczne sale, które w miarę możliwości ciągle są uzupełniane.  

W 2019 roku w ramach programu „Adamów w sieci bez barier”, Wójt Gminy przekazał  

obu szkołom łącznie 12 laptopów. 

Od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa obie szkoły łącznie otrzymały  

55 komputerów i 26 monitorów. 

Obie szkoły przystąpiły do programu ,,Aktywna tablica”, w ramach którego otrzymały 

po dwa monitory interaktywne dla każdej szkoły. 

 

W Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Szewni Górnej dokumentacja  

w zakresie dydaktyki i wychowania prowadzona jest w wersji elektronicznej, działa też nowa 

infrastruktura sieci WiFi w całym budynku szkoły. 

 

Dzięki współpracy Szkoły Podstawowej w Suchowoli z ZTKKF uczniowie mają 

sfinansowane cykliczne wyjazdy na basen, stok narciarski, lodowisko. 

 

W 2019 roku dyrektorzy szkół przyznali 52 stypendia za dobre wyniki w nauce  

oraz za osiągnięcia sportowe, finansowane przez Wójta Gminy: 

−  w Szkole podstawowej w Szewni Górnej przyznano 29 stypendiów  

za wyniki w nauce - kwota min. 100 zł, max. 150 zł oraz 12 za osiągnięcia sportowe 

w wysokości od 70 do 80zł, 

− w Szkole Podstawowej w Suchowoli przyznano 17 stypendiów za wyniki  

w nauce - kwota min. 80 zł, max. 100 zł oraz 4 za osiągnięcia sportowe  

w wysokości 50 zł. 

W 2019 roku Wójt Gminy Adamów przyznał również stypendia socjalne  

118 osobom oraz 8 zasiłków szkolnych. 

 

Programy i projekty realizowane w szkołach: 

− ,,Czyste powietrze wokół Nas” 

− ,,Trzymaj formę” 

− Szkolny Klub Wolontariatu, który włącza się w różne akcje charytatywne oraz Caritas 

− Owoce, warzywa i mleko w szkole 

 

1. Szkoła Podstawowa w Szewni Górnej: 

− ,,Bieg po zdrowie” 

− ,,Akademia Bezpiecznego Puchatka” 

− ,,Ratujemy i uczymy ratować” 
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− ,,Lekki tornister” 

− ,,Mały Miś w wielkiej literaturze. 

 

2. Szkoła Podstawowa w Suchowoli: 

− ,,Spójrz inaczej” 

− ,,Zdrowie na talerzu” 

− ,,Cztery poru roku” 

− ,,Szkoła przyjazna rodzinie” 

− ,,Zaczytana szkoła” 

− ,,Narodowy Program rozwoju Czytelnictwa” 

− Spółdzielnia uczniowska-propagująca przedsiębiorczość uczniów 

− sekcja Szach-maks 

− sekcja Superkoderzy 

 

Wydarzenia i uroczystości w szkołach: 

− Dzień Babci i Dziadka 

− Noc świętojańska 

− Choinka Szkolna 

− wyjazdy na wycieczki, do kina, parku linowego w Jacni 

− Spotkanie wigilijne i jasełka 

− Gminny Dzień Dziecka 

− choinka szkolna 

− narodowe czytanie 

− Spotkania z ciekawymi ludźmi, udział w wydarzeniach ( w szkołach, w gminnej 

bibliotece w Adamowie, w Domu Kultury w Zamościu),  

 

1. Szkoła Podstawowa w Szewni Górnej: 

− Dzień Patrona Szkoły 

− Udział w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej zamordowanie Żydów  

w 1943 roku w Adamowie 

− Rajd pieszy śladami walk Batalionów Chłopskich 

 

2. Szkoła Podstawowa w Suchowoli: 

− Jasełka dla DPS 

− Sprzątanie świata 

− Dzień Rodziny 

− Dzień Papieski 

− wydanie książki ,,Bieli i czerwieni chcemy być godni” - uczniowie w hołdzie  

dla ojczyzny 

 

Wydatki na oświatę w dużej mierze obciążają budżet Gminy. Subwencja oświatowa 

uzależniona jest od liczby uczniów, która z każdym rokiem maleje, natomiast wydatki 
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związanie z utrzymaniem szkół tj. gaz, energia, remonty, wyposażenie, przeglądy, środki 

czystości i inne wydatki są niezależne od ilości uczniów i ciągle rosną. 

 

Wydatki na oświatę poniesione w 2019 roku: 

1. środki otrzymane z budżetu państwa 

− subwencja oświatowa – 3 646 529,00 

− dotacje celowe i inne: 

o przedszkolna – 80 433,99 

o podręcznikowa – 27 805,50 

− tablica interaktywna – 27 740,00 

− stypendia socjalne – 41 764,47 

2. środki własne gminy 

− dowóz dzieci – 197 384,57 

− tablica interaktywna – 3 460,00 

− koszty uczęszczania dzieci do przedszkola w innej gminie – 76 106,43 

− stypendia socjalne – 10 441,12 

− pozostałe koszty związane z utrzymaniem szkół – 1 549 942,53 

Łącznie: 5 661 607,61 

 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Adamowie z siedzibą  

w Potoczku jest samorządową instytucją kultury.  

Do podstawowych zadań biblioteki należy gromadzenie, 

opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów 

bibliotecznych; obsługa użytkowników, przede wszystkim 

udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności 

informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych. 

Zakup nowości wydawniczych z uwzględnieniem 

poszczególnych grup czytelniczych; uzupełnianie księgozbioru 

o aktualnie obowiązujący kanon lektur szkolnych. Biblioteka 

publiczna służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu 

społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. W 2019 roku biblioteka 

pracowała w wymiarze 43 godzin tygodniowo,  

tj. 1,5 etatu przydzielone dwóm pracownikom. W miesiącach od stycznia do czerwca 

udostępnianie zbiorów bibliotecznych odbywało się codziennie od poniedziałku do piątku  

(pn., śr., pt., 9:00 – 17:00, wt., czw. 8:00 – 16:00) natomiast od lipca do sierpnia biblioteka 

pracowała od poniedziałku do piątku (9:00 –  17:00). Od września do grudnia udostępnianie 

zbiorów bibliotecznych odbywało się codziennie (pn., śr., pt., 9:00–17:00, wt., czw.  

8:00–16:00). Z biblioteki korzystali mieszkańcy gminy Adamów, gmin sąsiednich, a także 

czytelnicy sezonowi. Biblioteka posiada zbiory o charakterze uniwersalnym obejmującym 

beletrystykę polską i obcą, literaturę popularnonaukową przeznaczoną dla czytelników  

z różnych grup wiekowych, literaturę dla dzieci i młodzieży oraz bogaty zestaw lektur 
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szkolnych. W ciągu roku przybyło 732 woluminów, 551 z nich zostało zakupionych z budżetu 

biblioteki, 128 z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 

programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”, 53 podarowano. 

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2019 r. wynosił ogółem 15 502 woluminów; w tym 5 235 vol. 

to literatura piękna dla dzieci, 7584 vol. literatura piękna dla dorosłych oraz 2 683 vol. z innych 

działów. Zakupu najczęściej dokonywano w hurtowniach takich jak np: " Klub Miłośników 

Książki" ,„Azymut”, „Edyp”, "TEL POL" z uwagi na ich korzystną cenę, szeroką ofertę oraz 

wygodną formę dostawy. Książki kupowane były zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami 

czytelników. Biblioteka pracuje w systemie MAK+, co pozwala na kompleksowe objęcie 

wszystkich procesów bibliotecznych. Prowadzony jest dziennik biblioteki wraz ze statystyką 

dzienną, tygodniową oraz miesięczną z czego wynika, że w roku 2019 zarejestrowano 294 

czytelników. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w dwóch formach: precyzyjnie (na miejscu)  

oraz na zewnątrz w warunkach wolnego dostępu do półek co pozwala czytelnikowi na wstępne 

zapoznanie się z książką. Oprócz wypożyczania książek czytelnicy mają prawo do bezpłatnego 

korzystania z komputerów z dostępem do Internetu w celach prywatnych.  

Obok działalności statutowej biblioteka prowadzi także działalność kulturalno- 

oświatową. W ramach popularyzacji czytelnictwa wśród dzieci odbyły się dwa spektakle Teatru 

Edukacji i Profilaktyki "MASKA" z Krakowa:  

− „Prastara Książnica - skarb i tajemnica.... bo mądrość tkwi nie tylko w WiFi ” (bajka 

promująca czytelnictwo oraz świadome korzystanie z internetu)  

− "Zagubione sumienie” ( spektakl poruszający problem przemocy i agresji  

a także brak szacunku, brak zasad etycznych)  

 

Zapraszaliśmy uczniów na lekcje biblioteczne zapoznające zasoby biblioteczne, zasady 

panujące w bibliotece . Uczniowie szkół klas III i IV odwiedzili bibliotekę by spotkać się Panem 

Zbigniewem Masternakiem - pisarzem dramaturgiem, autorem scenariuszy filmowych,  

by nauczyć się trudnej sztuki tworzenia komiksu.  

W okresie wakacyjnym odbyły się kreatywne warsztaty dla dzieci i młodzieży,  

które poprowadziła pani artysta plastyk Agata Piwko z Pracowni Rękodzieła 

"Agaart". Spotkania odbywały się w trzy kolejne środy, a ich tematami były:  

− biżuteria łańcuszkowa, 

− drewniane magnesy, 

− anioły z papierowej wikliny.  

 

Było również spotkanie z literaturą popularnonaukową dla dzieci i młodzieży program 

"Para buch! Książka w ruch!" Uczestnicy podjęli działalność artystyczną . Odbyły się również 

warsztaty artystyczne połączone z propagowaniem literatury popularnonaukowej z cyklu "Para 

buch! Książka w ruch!", dzięki którym dzieci mogły połączyć miłość do książek z własną 

twórczością. Wszyscy spełniali się w roli szefów kuchni pieczono gofry. Poprzez różne formy 

plastyczne oraz zabawę zachęcaliśmy do czytelnictwa. Przeprowadzone zostały konkursy  

na najaktywniejszego czytelnika roku ubiegłego oraz wznowiono go na rok obecny. 

Zorganizowano warsztaty dla czytelników dorosłych, które przeprowadziła Pani Marzena 

Maziarczyk z LODR Sitno. W marcu odbyły się warsztaty kulinarne ich tematem było: 

planowanie żywienia rodziny - układanie jadłospisów. Zaproszone Panie mogły poznać nowe 

smaki, wspólnie przygotować dania, by następnie móc skosztować swoich dzieł. W kwietniu 

odbyły się warsztaty tworzenia tradycyjnych palm wielkanocnych. Nasze czytelniczki  

pod okiem Pani Marzeny Maziarczyk tworzyły swoje małe dzieła.  
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W październiku w bibliotece odbyły się kolejne warsztaty temat „Recepta  

na długowieczność”, prelekcja na temat zmian nawyków żywieniowych. Organizatorem był 

Pan Stanisław Piróg, a prowadzącą Pani Marzena Maziarczyk.  

Z budżetu biblioteki zakupiono krzesła na wyposażenie biblioteki. 

  

 

 

IX.  POMOC SPOŁECZNA  

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamowie jest jednostką organizacyjną Gminy 

Adamów. Wykonuje zadania określone w ustawach, programach oraz przepisach 

wykonawczych. W 2019 roku zatrudniał 11 osób na stanowiskach: 1 kierownik ośrodka, 

główny księgowy , 3 pracowników socjalnych, 2 osoby świadczące usługi opiekuńcze, 1 osoba 

do obsługi księgowej, 2 osoby do obsługi świadczeń rodzinnych i wychowawczych  

oraz 1 asystent rodziny.  

Głównym dokumentem strategicznym ośrodka jest przyjęta do realizacji Uchwałą  

Nr VII/79/15 Rady Gminy Adamów z dnia 30 października 2015 r. Gminna Strategia 

Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015 – 2024. 

W 2018 r. Zarządzeniem Nr 33/18 Wójta Gminy Adamów został powołany zespół  

do spraw monitorowania strategii. Dane ewaluacji nie wykazały konieczności wprowadzenia 

zmian w strategii. Następna ewaluacja, zgodnie z zapisami w dokumencie przewidziana jest  

na 2021 rok. Wyodrębnione zadania, cele operacyjne oraz cele strategiczne, były realizowane 

przez następujące działania: 

 

1. Przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie jego skutków oraz aktywizacja 

zawodowa. 

W ostatnich latach spadała liczba bezrobotnych mieszkańców Gminy Adamów.  

Na koniec 2019 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu zarejestrowanych było  

143 osób. Większość bezrobotnych to były kobiety – 74 osób. Zarówno na terenie Gminy 

Adamów, jak również gminach ościennych funkcjonują liczne zakłady pracy. Dodatkowo 

osoby potrzebujące szczególnego wsparcia w powrocie na rynek pracy były kierowane przez 

tut. ośrodek pomocy do Centrum Integracji Społecznej w Jacni. W 2019r. 17 mieszkańców tut. 

gminy otrzymało skierowania do CIS oraz realizowało indywidualny program zatrudnienia 

socjalnego. W sprawach skierowania przeprowadzono 17 rodzinnych wywiadów 

środowiskowych, wydano 32 decyzje kierujące oraz 13 decyzji o objęciu ubezpieczeniem 

zdrowotnym. W aktywizację zawodową wpisują się określone w strategii zadania dotyczące 

tworzenia i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej. W 2019 r. odbyło się kilka spotkań w 

sprawie zdiagnozowania potrzeb i ewentualnego utworzenia kolejnego na terenie gminy 

podmiotu ekonomii społecznej – spółdzielni socjalnej.  

W 2019 roku dobra koniunktura gospodarcza oraz rozwijający się rynek pracy sprawił, 

że bezrobocie nie stanowiło bardzo poważnego problemu społecznego. Bezrobocie długotrwałe 

dotyczyło jedynie 54 mieszkańców Gminy Adamów.  

 

2. Przeciwdziałanie ubóstwu, przemocy i uzależnieniom oraz zapobieganie ich 

skutkom 

W 2019 roku ze świadczeń pomocy społecznej skorzystały 58 rodzin (123 osoby  

w rodzinach). Natomiast łącznie z pomocy finansowej i pracy socjalnej skorzystało 170 rodzin, 

zaś tylko z pracy socjalnej 112 osób. Wśród tych rodzin 34 było dotkniętych ubóstwem,  
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co oznacza, że dochód nie przekroczył kwoty kryterium dochodowego. Niezmiennie do 2018 

roku również w 2019 roku najczęstszym powodem udzielenia pomocy była długotrwała  

lub ciężka choroba oraz niepełnosprawność.  

W ubiegłym roku z pomocy społecznej skorzystało 12 rodzin z dziećmi. W rodzinach 

tych wychowywało się łącznie 33 dzieci. Obserwuje się stały stopniowy spadek liczby rodzin 

z dziećmi, które potrzebują pomocy finansowej. Jest to skutek poprawy ich sytuacji bytowych 

związanej z prawem do świadczenia wychowawczego. W 2019 r. z uprawnienia do pobierania 

świadczenia wychowawczego skorzystało średnio 400 rodzin. Natomiast rodzin, które 

kwalifikowały się do pobierania zasiłku rodzinnego było średnio 190 rodzin. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamowie realizuje Program "Posiłek  

w szkole i w domu". Jest on skierowany zarówno do dzieci, uczniów, jak i osób starszych. 

Wojewoda Lubelski udzielił dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 12 560,00 zł.  

 

Na realizację zadania wykorzystano łącznie środki finansowe w kwocie 13 666,68 zł: 

Przyznano i wypłacono zasiłki dla 16 osób w ilości 25 świadczeń w kwocie – 7 575,00 zł, 

Za posiłki wydatkowano kwotę 6 091,68 zł. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamowie realizuje Program Operacyjny 

Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2019, współpracując z Polskim Czerwonym 

Krzyżem w Lublinie, Oddział Rejonowy w Zamościu, jako organizacją partnerską o zasięgu 

lokalnym. W ramach programu mieszkańcy gminy otrzymują artykuły żywnościowe.  

W 2019 roku tut. ośrodek pomocy społecznej wydał 88 rodzinom (166 osób w rodzinach) 

skierowania do odbioru żywności. Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte 

osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone  

w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium 

dochodowego określonego w art.8 ustawy o pomocy społecznej tj. 1 402,00 zł dla osoby 

samotnie gospodarującej i 1 056,00 zł na osobę w rodzinie. Łącznie zakwalifikowano 79 osób 

z dochodem do 100% kryterium dochodowego oraz 87 osób do 200% kryterium dochodowego. 

Informacja o możliwości skorzystania z pomocy w formie artykułów żywnościowych była 

zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Adamów. 

Sprawami dotyczącymi przeciwdziałania przemocy w rodzinie zajmuje się Zespół 

Interdyscyplinarny oraz grupy robocze. W 2019 r. prowadzono łącznie 21 procedur ,,Niebieskie 

Karty”. Pracę w rodzinach, gdzie prowadzona była procedura ,,Niebieskie Karty” prowadziły 

powołane 3 stałe grupy robocze, gdzie współpracują specjaliści z różnych dziedzin.  

Spośród rodzin, gdzie prowadzona była procedura ,,Niebieskie Karty” 14 stanowiły 

rodziny z dziećmi do lat 18. Łącznie w rodzinach wychowywało się 34 dzieci. Spośród osób, 

co do których istnieje podejrzenie, że są osobami dotkniętymi przemocą 4 skorzystały z porady 

psychologicznej w instytucjach zajmujących się pomocą osobom dotkniętym przemocą.  

W 12 rodzinach występował problem alkoholowy.  

Zespół Interdyscyplinarny koordynuje realizację założeń Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata  

2016-2020.  

W bezpośrednie działania związane realizowaniem programu zaangażowany jest 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamowie, Szkoła Podstawowa w Suchowoli oraz 

Szkoła Podstawowa w Szewni Górnej. Działania obejmują obszar profilaktyczny, obszar 

interwencyjny oraz obszar terapeutyczny. 
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3. Zintegrowany system wsparcia rodziny i ograniczanie wykluczenia dzieci  

i młodzieży. 

Na system wsparcia rodziny i ograniczenie wykluczenia dzieci i młodzieży składają się 

realizowane przez ośrodek pomocy ustawy: ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa  

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawa o Karcie Dużej Rodziny, ustawa 

o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Dzięki temu rodziny otrzymują szerokie wsparcie 

finansowe w zakresie zabezpieczenia jej bytowych potrzeb.  

W nurt ten wpisuje się również Rządowy program „Dobry Start”, który jest 

realizowany na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. Świadczenie 

przysługiwało na dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 roku życia lub do 24 roku życia 

w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności. Kwota 300 zł nie 

przysługiwała na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie (tzw. 

zerówka) w szkole i przedszkolu. 

Program ,,Dobry Start” finansowany był w całości z dotacji celowej. Lubelski Urząd 

Wojewódzki w Lublinie w 2019 r. przekazał dotację w kwocie 167 130,00 zł. Niewykorzystaną 

dotację w kwocie 52,74 zł zwrócono do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie  

w dniu 14.01.2020 r.  

W przypadku rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze ośrodek 

pomocy społecznej ma możliwość objęcia rodzin wsparciem asystenta rodziny. W 2019 r. ten 

rodzaj wsparcia otrzymywało 9 rodzin, w których wychowywało się 27 dzieci. Pięć z tych 

rodzin posiada nadzór kuratora sądowego nad wykonywaniem władzy rodzicielskiej. W 2019 

roku 4 dzieci z terenu Gminy Adamów przebywało w rodzinach zastępczych. 

Na podstawie art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej oraz art. 9 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 

„Za życiem” w 2019 roku podpisano umowę Nr 1453 z Wojewodą Lubelskim w sprawie 

dofinansowania zadania własnego gminy realizowanego w ramach „Programu asystent 

rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”.  

Na realizacje zadania wykorzystano środki finansowe w kwocie 46 425,73 zł w tym: 

− Środki finansowe z budżetu wojewody – 20 544,00 zł, 

− Udział własny – 25 881,73 zł. 

 

W 2019 r. został opracowany Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 – 

2021. W lutym 2019 roku odbyły się konsultacje społeczne dotyczące formuły programu. 

Ostatecznie Uchwałą Nr V/36/19 Rady Gminy z dnia 28.03.2019 r. powyższy program został 

przyjęty do realizacji. Program zakłada oddziaływanie na rodziny i ich otoczenie na poziomie 

profilaktyki i interwencji. W realizację programów zaangażowane były przede wszystkim 

Szkoła Podstawowa w Suchowoli, Szkoła Podstawowa w Szewni Górnej, Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Celem 

głównym programu jest wspieranie rodzin przezywających trudności w prawidłowym 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. 

 

4. Wspieranie systemu pomocy na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych 

wymagających wsparcia. 

Osoby starsze i niepełnosprawne stanowią łącznie grupę szczególnej troski w zakresie 

ochrony zdrowia i pomocy społecznej. 

W 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamowie przeprowadził 

Diagnozę potrzeb w zakresie wsparcia osób starszych i z niepełnosprawnością, która stanowi 

analizę wiedzy pracowników socjalnych dotyczącej posiadanego orzeczenia. Jednocześnie 

należy zaznaczyć, że faktyczna skala występowania niepełnosprawności wśród mieszkańców 

jest zapewne zdecydowanie wyższa. 
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W zestawieniu znajduje się łącznie 137 osób z niepełnosprawnością. Spośród tych osób 

105 mieszka w rodzinie, natomiast 32 gospodaruje samotnie. Dodatkowo przeanalizowano 

sytuację osób, które nie mają prawdopodobnie orzeczonej niepełnosprawności, niemniej jednak 

ze względu na wiek, stan zdrowia, a zwłaszcza brak możliwości otrzymania pomocy i opieki 

od rodziny mogą w przyszłości potrzebować całodobowej opieki w formie instytucjonalnej.  

W wykazie wskazano 21 osób. 

W 2019 roku w domach pomocy społecznej przebywało 18 mieszkańców Gminy 

Adamów. Są to osoby, które wymagają całodobowej opieki, której były pozbawione. 

Tut. ośrodek pomocy społecznej realizuje usługi opiekuńcze. W 2019r. z tej formy 

pomocy skorzystało 6 osób. Ośrodek pomocy otrzymał dotację celową z budżetu państwa  

w wysokości 4 064,00 zł na realizację usług opiekuńczych w ramach Programu Opieka 75+, 

z czego wykorzystano kwotę 3 104,00 zł.  

W ośrodku pomocy społecznej osoby z niepełnosprawnością korzystają z pomocy  

w formie zasiłku stałego. W 2019r. tego typu wsparcie otrzymywało 15 osób, z co najmniej 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, spełniające jednocześnie kryterium dochodowe. 

Uprawnienia do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego miało 19 osób, natomiast 100 

osób miało prawo do zasiłku pielęgnacyjnego. 

Niepełnosprawni oraz starsi mieszkańcy Gminy Adamów w 2019 roku korzystali  

ze wsparcia różnych instytucji działających na ich rzecz. Najliczniejsza grupa mieszkańców –  

– 15 osób, to uczestnicy Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Krasnobrodzie. Pobyt w POW  

w Krasnobrodzie przyznawany jest decyzją administracyjną wydaną przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Zamościu. Pracownicy socjalni tut. ośrodka pomocy kompletują 

dokumentację w sprawie skierowania osób do ośrodka oraz przeprowadzają rodzinne wywiady 

środowiskowe. Ponadto z różnych forma wsparcia realizowanych w Środowiskowym Domu 

Samopomocy ,,Krok dalej” w Białobrzegach , Warsztatach Terapii Zajęciowej  

w Dominikanówce oraz różnych placówkach funkcjonujących na terenie Zamościa korzysta  

13 dorosłych mieszkańców Gminy Adamów. Z posiadanych danych wynika, że na terenie tut. 

gminy mieszka 23 dzieci z niepełnosprawnością. Czworo z nich uczęszcza do specjalistycznych 

ośrodków.  

W 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamowie zrealizował plan 

finansowy na kwotę 6 792 774,91 zł. 

 

 

 

 

X. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I MIESZKANIOWA  

 

 

Gmina Adamów posiada grunty o ogólnej powierzchni 264,23 ha, w tym: 

− użytki rolne - 77,33 ha 

− tereny budowlane - 1,48 ha 

− grunty pod drogami - 125,42 ha 

− lasy i grunty leśne - 16,72 ha 

− pozostałe grunty - 43,28 ha 

 

W 2019 roku Gmina nabyła 3,50 ha gruntów. 
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Przekazanych w użytkowanie wieczyste zostało - 5,36 ha gruntów, w tym: 

1. Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „PROFESJONAL” Spółka z o.o. w Adamowie 

udział w pow. 0,07 ha gruntu położonego w obrębie Adamów, 

2. Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „KROK za KROKIEM”  

w Zamościu – 2.68 ha gruntów położonych w obrębie Bondyrz, 

3. Ochotniczej Straży Pożarnej w Potoczku – 0,29 ha gruntu położonego w obrębie 

Potoczek 

- nieruchomość przekazana w użyczenie Gminie Adamów do roku 2019 

4. osobom fizycznym – 2,32 ha gruntów położonych w obrębie Adamów. 

 

Przekazanych w trwały zarząd – 3,08 ha gruntów, w tym: 

− na rzecz szkół 2,88 ha gruntów położonych w obrębach: Suchowola i Szewnia Górna, 

− na rzecz Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni 68a – 0,20 ha gruntu 

położonego w obrębie Jacnia. 

 

Wydzierżawionych jest 16,78 ha gruntów, w tym: 

− 16,78 ha gruntów osobom fizycznym. 

 

Przekazano w użyczenie – 4,46 ha gruntów, w tym: 

− Ochotniczej Straży Pożarnej w Bondyrzu - 0,88 ha, 

− Centrum Integracji Społecznej w Jacni - 3,58 ha. 

 

Gmina jest właścicielką budynków w ilości 31 sztuk w tym: 

− 2 szkoły, 

− sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Suchowoli, 

− sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Szewni Górnej, 

− 1 budynek kultury remiza OSP we wsi Potoczek, 

− 4 budynki mieszkalne we wsiach Feliksówka , Suchowola Kolonia i Potoczek. 

− budynek Ośrodka Zdrowia w Suchowoli, 

− budynki po byłym Kółku Rolniczym we wsi Suchowola i Potoczek, 

− budynki po byłych szkołach w Bondyrzu i Rachodoszczach, 

− budynek Centrum Integracji Społecznej w Jacni, 

− budynek świetlicy wiejskiej we wsi Boża Wola, 

− budynek chaty rybaka w m. Jacnia. 

 

Na terenie Gminy Adamów występują budowle i urządzenia techniczne takie jak: 

− oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej w Suchowoli, 

− oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej w Szewni Górnej, 

− oczyszczalnia ścieków w Adamowie, 

− oczyszczalnia ścieków w Bondyrzu, 

− przepompownia wody w Potoczku, 

− przepompownia wody w Suchowoli, 

− zbiornik retencyjny w Jacni, 

− ujęcia wody w Potoczku, Bondyrzu i Szewni Górnej. 

− 8 wodociągi o ogólnej długości 69 km we wsiach: Adamów, Potoczek, Jacnia, 

Suchowola, 

− Feliksówka, Rachodoszcze, Boża Wola i Suchowola Kolonia, 
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− tężnia solankowa w m. Jacnia, 

− Gmina jest właścicielką dróg gminnych i dojazdowych do pól o ogólnej długości  

52 km.  

 

Gminny zasób mieszkaniowy: 
Gmina posiada w zasobie 13 lokali mieszkalnych. Stan techniczny 11 lokali jest średni, 

2 lokali bardzo dobry. W tych 2 ostatnich lokalach, został wykonany kapitalny remont.  

W 2018 roku do 4 lokali została doprowadzona woda z wodociągu gminnego. Na chwilę 

obecną 11 lokali posiada wodę bieżącą, w 4 lokalach występują instalacje gazowe, w 4 lokalach 

występują instalacje centralnego ogrzewania. 

 

W 2019 roku zostało sporządzonych 5 umów na wynajem lokali mieszkalnych. 

Wynajem lokali mieszkalnych odbywa się zgodnie z zasadami wynajmowania lokali 

określonymi w uchwale Rady Gminy Adamów. 

Gmina posiada uchwalony wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem gminy na lata 2019 – 2024. 

 

W/w program swoim zakresem obejmuje: 

− prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy 

w poszczególnych latach  

− analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego 

budynków i lokali,  

− zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu, 

− sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania 

mieszkaniowym zasobem gminy 

− źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej, 

− wysokość kosztów w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, 

koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy,  

− inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy. 

 

Stawka bazowa czynszu za lokale mieszkalne jest określona Zarządzeniem Wójta 

Gminy na kwotę 2,20 zł/m2 pow. Użytkowej lokalu. Przy wynajmie lokali mieszkalnych stawka 

czynszu jest ustalana z uwzględnieniem czynników podwyższających jak i obniżających ich 

wartość użytkową. 

Zasady polityki czynszowej określają czynniki obniżające jak i podwyższające stawkę 

bazową czynszu i przedstawiają się następująco: 

 

Czynniki obniżające stawkę bazową czynszu: 

− lokal bez instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej – 10% 

− lokal bez wc – 10% 

− lokal bez c.o. – 10% 

− lokal nie posiadający gazu przewodowego – 10%  

− lokal bez wydzielonej kuchni – 10% 

− obniżona wysokość lokalu poniżej 2,5 m – 10% 

− usytuowanie lokalu w budynku położonym w obszarze powodującym znaczną 

uciążliwość dla lokatorów np. szkoła – 10% 
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Czynniki podwyższające stawkę bazową czynszu: 

− lokal z instalacją wodociągowo – kanalizacyjnej – 10% 

− lokal z wc – 10% 

− lokal z insalacją c.o. – 10% 

− lokal posiadający gaz przewodowy – 10%  

− lokal z kuchnią – 10% 

− lokal o wysokości 2,5 m i wyżej – 10% 

− budynek po generalnym remoncie – 50% 

− usytuowanie lokalu w budynku położonym w obszarze nie powodującym uciążliwości 

dla lokatorów np. szkoła – 10% 

 

Powyższe dane zawierają informację o stanie mienia komunalnego znajdującego się  

na terenie Gminy Adamów wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku. 

 

 

 

XI. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW  

I STRATEGII 

 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ADAMÓW NA LATA 2015–2020  

(Z PERSPEKTYWĄ DO 2023 ROKU)  

 

Strategia Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2023 roku) 

jest kluczowym elementem planowania rozwoju lokalnego. Jest ona dokumentem mającym  

na celu wskazanie wizji oraz strategicznych kierunków rozwoju. Stanowi podstawowy 

instrument długofalowego zarządzania, który pozwoli na zapewnienie ciągłości  i trwałości 

realizacji działań władz gminy, niezależnie od zmieniających się uwarunkowań politycznych. 

Umożliwia również efektywne gospodarowanie własnymi zasobami: kulturowymi  

i przyrodniczymi, ludzkimi, infrastrukturalnymi czy też finansowymi. 

W 2018 roku opracowano raport z monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Gminy 

Adamów na lata 2015 - 2020 (z perspektywą do 2023 r.) obejmujący lata 2016-2017, opierający 

się na analizie wskaźników, których wykaz zawiera Strategia Rozwoju Gminy Adamów na lata 

2015-2020. Zadaniem raportu było dostarczenie danych Radzie Gminy do: 

− bieżącej oceny realizacji osiągania celów,  

− obserwacji stanu zaawansowania projektów rozwojowych, umożliwiających aktualną 

identyfikację problemów w ich realizacji,  

− oceny zaangażowania jednostek odpowiedzialnych za ich realizację,  

− weryfikacji zgodności założonych celów i efektywności wykorzystania 

przeznaczonych na ich realizację środków,  

− kontroli postępu prac związanych z realizacją działań,  

− informowanie społeczności lokalnej o uzyskanych wynikach.  

 

Opracowany raport obejmuje następujące elementy: 

− harmonogram działań,  

− budżet i sposób finansowania realizowanych zadań,  

− podmioty odpowiedzialne za realizację zadań. 
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Zrealizowane zadania ujęte w Strategii sfinansowano ze środków budżetowych Gminy 

Adamów oraz pozyskanych środków zewnętrznych. W realizację zadań Strategii 

zaangażowane były głównie jednostki organizacyjne i zespoły Gminy Adamów,  

a w szczególności: 

− Urząd Gminy, 

− Centrum Integracji Społecznej, 

− Zespół Szkół w Suchowoli, 

− Zespół Szkół w Szewni Górnej, 

− Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

− Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

− Gminna Biblioteka Publiczna. 

 

Kolejny raport z monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015 

- 2020 (z perspektywą do 2023 r.) obejmujący lata 2018-2019 jest w trakcie opracowywania. 

 

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY ADAMÓW  

NA LATA 2017 – 2023  

 

Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Adamów na lata 2017 – 2023 skupia się  

na tzw. obszarze rewitalizacji, który obejmuje wyznaczony teren gminy Adamów (sołectwa 

Adamów oraz Jacnia). Mimo, że niniejszy dokument odnosi się do wyznaczonych podobszarów 

rewitalizacji, posiada on również niezwykle istotne znaczenie dla rozwoju całej gminy 

Adamów. Jest to związane z tym, że doprowadzi do podjęcia wielu projektów i realizacji 

przedsięwzięć, z których będą korzystać nie tylko mieszkańcy obszarów poddawanych 

rewitalizacji, ale również pozostała ludność zamieszkująca gminę. Dodatkowo jako 

zintegrowane działania, stanowić będzie inspiracje dla podejmowania  innych kompleksowych 

i skutecznych interwencji na rzecz pozostałych obszarów, znajdujących się w granicach gminy 

Adamów. Lokalny Program Rewitalizacji stanowi podstawę do realizacji działań, które mają 

przyczyniać się do poprawy warunków życia mieszkańców wyznaczonego obszaru 

rewitalizacji. Ponadto LPR był nieodzownym elementem ubiegania się o środki finansowe  

na projekt pn.: „Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

RPO WL na lata 2014 – 2020 Działania 13.4 Rewitalizacja Obszarów Wiejskich. Wniosek  

o dofinansowanie w/w projektu złożono w listopadzie 2017 roku. W 2018 roku podlegał  

on ocenie. Ostatecznie wniosek przeszedł pozytywną ocenę i dnia 1 marca podpisano umowę  

na dofinansowanie projektu obejmującego następujące działania: 

− budowa parku linowego w m. Jacnia. 

− budowa "chaty rybaka" wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

− wykonanie przebudowy fragmentu czaszy zbiornika wodnego w Jacni. 

− adaptacja budynku remizy OSP w Adamowie na Centrum Aktywności Integracji 

Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. 

− budowa placu zabaw w m. Jacnia. 

− modernizacja terenów sportowo- rekreacyjnych w m. Jacnia. 

− zakup wyposażenia budynku Centrum Aktywności Integracji Społecznej  

w Adamowie. 
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− budowa oświetlenia wraz z budową chodnika i ciągu pieszo – rowerowego przy drodze 

gminnej Nr 010843L w m. Jacnia. 

 

Zakłada się, iż projekt zostanie zrealizowany do dnia 29 lipca 2022 roku. Wartość 

projektu opiewa na kwotę 3 797 485,87 zł., z czego dofinansowanie ma stanowić  

2 110 793 ,46 zł.  

 

W chwili obecnej zrealizowano następujące etapy projektu: 

 

1. Budowa parku linowego w miejscowości Jacnia 

 

W ramach przedsięwzięcia zrealizowano: 

− montaż parku linowego z asekuracją ciągłą, 

− dostarczenie sprzętu asekuracyjnego, 

− ogrodzenie terenu, 

− wykonanie inspekcji otwarcia parku linowego przez niezależną jednostkę, 

− wykonanie tymczasowego budynku na potrzeby parku linowego. 

 

Park linowy posiada jedną trasę, z której mogą korzystać zarówno dzieci jak i dorośli, 

składającą się z 21 przeszkód w tym przejść i zjazdów oraz wyposażony jest  

w system  asekuracji ciągłej tj. bez konieczności przepinania karabinków. Korzystanie z parku 

jest bezpłatne. 

Koszt inwestycji:                            228 983,00 zł 

Wydatki poniesione w 2019 roku: 223 578,40 zł 

Dofinansowanie:                            148 666,51 zł. 

 

 
 

 

2. „Adaptacja budynku remizy OSP w Adamowie na Centrum Aktywności 

Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku” 

 

Zakończył się pierwszy etap prac budowlanych związanych z realizacją zadania. 

Wymienione zostało pokrycie dachowe na budynku remizy OSP w miejscowości Adamów.  

 



 

Strona 40 z 56  RAPORT O STANIE GMINY ZA 2019 ROK 

 
 

Koszt 1 etapu inwestycji: 136 160,57 zł, 

Dofinansowanie: 85 917,75 zł. 

 

Podczas drugiego etapu zostaną wykonane następujące prace:  

− adaptacja budynku dla potrzeb podmiotu ekonomii społecznej, 

− roboty remontowe wewnętrzne,  

− utwardzenie terenu przy budynku oraz stworzenie parkingu, 

− montaż siłowni zewnętrznej, 

− montaż  drewnianej wiaty z grillem, 

− montaż platformy schodowej krzywoliniowej, 

 

Wszystkie prace zostaną zakończone do dnia 19 czerwca 2020 roku. 

 

 

3. „Wykonanie przebudowy fragmentu czaszy zbiornika wodnego w Jacni”  

 

Zadanie obejmowało przebudowę części czaszy zbiornika wodnego miejscowości 

Jacnia polegającą na zmianie jego linii brzegowej na odcinku o długości 384 m i uformowaniu 

skarpy odwodnej o nachyleniu 1:5. W wyniku przebudowy powierzchnia lustra wody zbiornika 

uległa powiększeniu o 0,27 ha. 

 

 
 

 

Koszt inwestycji:                             389 189,99 zł 

Wydatki poniesione w 2019 roku:  373 199,99 zł, 

Dofinansowanie:                             227 599,97 zł. 
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4. Wykonanie budowy chaty rybaka wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

 

W ramach przedsięwzięcia wykonano: 

− Budowę wiaty tzw. "Chaty Rybaka", 

− Zagospodarowanie terenu wokół "Chaty Rybaka", 

− Wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych, 

− Wykonanie instalacji elektrycznych, 

− Wykonanie instalacji monitoringu, 

− Wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, 

− Wykonanie przyłącza wodociągowego. 

 

Wiata "Chata Rybaka" posiada zaplecze sanitarne ogólnodostępne, w tym 

przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz miejsce przystosowane do grillowania. 

Budynek znajduje się w bezpośredniej lokalizacji zbiornika wodnego. Z powstałej 

infrastruktury mogą korzystać mieszkańcy oraz przyjezdni turyści spędzający czas na terenie 

naszej gminy. 

 

  
 

Koszt inwestycji:                             474 030,34 zł 

Wydatki poniesione w 2019 roku:  444 107,99 zł, 

Dofinansowanie:                             278 373,76 zł. 

 

 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ADAMÓW 

NA LATA 2015 – 2020 (Z PERSPEKTYWĄ DO 2023 ROKU)  

 

Dnia 30 grudnia 2019 roku Rada Gminy Adamów podjęła uchwałę Nr XII/94/2019  

w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Adamów  

na lata 2015 – 2020 (z perspektywą do 2023 roku). Aktualizacja w/w dokumentu jest niezbędna 

w celu składania wniosków o pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na budowę  

i modernizację instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Adamów. 
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 

Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy objęty jest teren całej 

gminy Adamów. Plan został uchwalony w 2003 roku Uchwałą Nr X/73/2003 z dnia  

14 listopada 2003 roku ze zmianami.  

Od 2003 roku przeprowadzono 6 zmian w miejscowym planie. Obecnie trwa kolejna 

procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium 

uwarunkowań do planu zagospodarowania Gminy Adamów. Zakres prac planistycznych 

obejmują tereny ujęte w Uchwałach Rady Gminy Adamów z 17 października 2019 roku  

i 30 stycznia 2020 roku. 

Z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Adamów wydano  

115 zaświadczeń o przeznaczeniu działek oraz wydano 22 wypisów i wyrysów. 

 

 

GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH 

 
Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest uchwalany corocznie 

do dnia 31 grudnia. Program profilaktyki jest podstawowym dokumentem określającym zakres 

działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz inicjowania  

i wspierania przedsięwzięć na rzecz trzeźwości. W celu realizacji programu jest powołana 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki na realizację programu 

pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2019 roku wpłaty 

wyniosły 56 304,61 zł. Wydatkowano 39 039,65 zł. 

Środki finansowe przede wszystkim przeznacza się na pokrycie kosztów procedury 

związanej ze zobowiązaniem do podjęcia leczenia odwykowego i realizację profilaktyki 

uzależnień.  

 

Działania profilaktyczne realizowane na terenie gminy to głównie: 

− Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  

w szczególności dla dzieci i młodzieży, 

− organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.  

 

W 2019 roku ze środków przeznaczonych na realizacje Gminnego Programu 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dofinansowano m.in. następujące przedsięwzięcia 

profilaktyczne: 

− sfinansowano warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu w szkołach  

z terenu gminy dla dzieci i rodziców 

− sfinansowano festyn sportowy z okazji Dzień Dziecka dla młodzieży szkolnej z terenu 

Gminy Adamów, 

− opłacono emisję audycji profilaktyczno-terapeutycznej o uzależnieniu od alkoholu 

„SILOE” z udziałem młodzieży z terenu gminy. 

− sfinansowano realizację przedsięwzięcia; „ Święta Bożego Narodzenia bez alkoholu”  

− w szkołach z terenu gminy / zakup materiałów plastycznych do prowadzenia 

warsztatów, nagrody dla zwycięzców konkursów profilaktycznych/ 

− sfinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe z sumo i zapasów prowadzone  

przez instruktora w Szkole Podstawowej w Szewni Górnej( od stycznia do czerwca) 
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− zakupiono nagrody dla uczestników przedsięwzięć sportowych inicjowanych  

przez organizatora sportu w środowisku wiejskim, 

− dofinansowano koszt wigilii Gminnej zorganizowanej dla mieszkańców gminy.  

 

Oprócz działalności profilaktycznej poniesiono koszty związane procedurą związaną  

ze zobowiązaniem do podjęcia leczenia odwykowego, tj. opłaty sądowe, koszt biegłych 

sądowych. 

 

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  

 

Środki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pochodzą 

również z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Program przeciwdziałania 

Narkomanii obejmuje: 

− Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem.  

− Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej 

w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i 

młodzieży.  

− Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych 

służących rozwiazywaniu problemu narkomanii, udzielanie pomocy społecznej 

osobom uzależnionym i ich rodzinom. 

 

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku 

wydatkowano 1600 zł, na warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień w szkołach z terenu 

gminy  

 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄ - 

DOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI 

DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO  

 

Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań 

publicznych określonych w art. 4 ust.1 ustawy. Współpraca ta prowadzona była poprzez 

zlecanie bądź powierzanie zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na realizację programu zaplanowano 

kwotę 105 200 zł. 

W roku 2019 ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych 

oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.  

Na realizację zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania – zapewnienie 

uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół  

i ośrodków w Zamościu, w celu realizowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  

w okresie styczeń - czerwiec 2019 oraz wrzesień - grudzień 2019 ofertę złożyło Stowarzyszenie 

Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu. Złożona oferta była 

prawidłowa pod względem formalnym i merytorycznym w związku z powyższym na realizację 

zadania wyżej wymienionemu stowarzyszeniu przyznano dotację w wysokości 61 542,90zł.  

Na wsparcie realizacji zadania w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

w tym propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizację rozgrywek  
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i współzawodnictwa sportowego, udział w zawodach i rozgrywkach sportowych, 

reprezentowanie gminy w rozrywkach międzyklubowych poza gminą, utrzymanie boiska 

sportowego ofertę złożył Ludowy Klub Sportowy Orion Stihl Jacnia i otrzymał dotację  

w wysokości 40.000,00 zł. 

 

XII.  INWESTYCJE 

 

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH  

 

W 2019 roku Gmina Adamów otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg 

Samorządowych na budowę trzech odcinków dróg gminnych. Wykonane zostały następujące 

odcinki dróg gminnych: 

 

1. Budowa drogi gminnej nr 010851L w miejscowości Bliżów 

 

Wybudowano odcinek drogi o długości 382 metrów. Nawierzchnia wykonana jest  

z kostki betonowej o grubości 8 cm i szerokości 5 metrów. Wykonano pobocza obustronne, 

utwardzone kruszywem łamanym, odwodnienie powierzchniowe wykonano poprzez spadki 

podłużne i poprzeczne do obustronnych rowów odwadniających. 

 

 
 

Koszt inwestycji wyniósł 594 085,85 zł 

Dofinansowanie otrzymano w wysokości 352 440,00 zł. 

 

2. Budowa drogi gminnej nr 010842L w miejscowości Suchowola  

Wybudowano odcinek drogi o długości 175 metrów. Nawierzchnię drogi wykonano  

z kostki betonowej o grubości 8 cm i szerokości 5 metrów z odwodnieniem powierzchniowym. 
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Koszt inwestycji wyniósł 326 737,92 zł. 

Dofinansowanie otrzymano w wysokości 183 600,00 zł.  

 

3. Budowa drogi gminnej nr 010850L w miejscowości Trzepieciny 

Wybudowano odcinek drogi o długości 398 metrów. Wykonano nawierzchnię drogi  

z kostki betonowej o grubości 8 cm i szerokości 5 metrów. Wykonano odwodnienie obustronne 

z rowami odwadniającymi. 

 

 
 

Koszt inwestycji wyniósł 596 436,01 zł, 

Dofinansowanie otrzymano w wysokości 353 834,00 zł, 

 

POZOSTAŁE INWESTYCJE I PROJEKTY 

1. Remont mostu drewnianego w miejscowości Bondyrz  
 

Remont polegał na wymianie wszystkich zużytych drewnianych elementów mostu 

(płyta, jezdnia, obarierowanie) na zaimpregnowane drewno dębowe. Poniesiono wydatki w 

wysokości 116 968,07 zł. 

2. Oświetlenie dróg 

W 2019 roku wykonano oświetlenie przy drogach w miejscowościach:  

− Roczne zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 

3253L w m. Adamów” zaplanowano kwotę 21 265,20 zł, w okresie sprawozdawczym 
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poniesiono wydatki w wysokości 21 169,40 zł na wykonanie 5 lamp i wynagrodzenie 

inspektora nadzoru, 

− Roczne zadanie „Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. 

Boża Wola B - Koziarka” zaplanowano kwotę 8 551,82 zł, w okresie 

sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 8 547,38 zł na wykonanie 1 lampy 

i wynagrodzenie inspektora nadzoru.  

− Roczne zadanie „Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 

10829L w m. Bondyrz” zaplanowano kwotę 7 657,09 zł, w okresie sprawozdawczym 

poniesiono wydatki w wysokości 7 657,09 zł na wykonanie 3 lamp i wynagrodzenie 

inspektora nadzoru. 

− W zadaniu rocznym „Wykonanie  oświetlenia ulicznego przy drodze 

powiatowej Nr 3254L w m. Potoczek” zaplanowano kwotę 31 029,80 zł, w okresie 

sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 31 029,80 zł wykonanie 9 lamp  

i wynagrodzenie inspektora nadzoru. 

− Roczne zadanie „Wykonanie oświetlenia  ulicznego przy drodze powiatowej 

3258L w m. Rachodoszcze w kierunku Majdanu Ruszowskiego” zaplanowano kwotę 

17 291,85 zł.  W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 

17 291,85 zł za wykonanie 3 lamp i wynagrodzenie inspektora nadzoru. 

− Roczne zadanie „Wykonanie  oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej  

w m. Trzepieciny”  zaplanowano kwotę  10 587,07 zł, w okresie sprawozdawczym 

poniesiono wydatki w wysokości 10 485,65 za wykonanie 3 lamp i wynagrodzenie 

inspektora nadzoru. 

 

Ponadto przygotowane zostały projekty: 

− Roczne zadanie „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej  

Nr 010827L w m. Szewnia Górna – Czarnowoda”  zaplanowano kwotę  10 000,00 zł 

w okresie sprawozdawczym  poniesiono wydatki w wysokości 8 626,43 zł za mapę  

do celów projektowych i projekt budowlany, 

− Roczne zadanie „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 

Nr 3260L w m. Jacnia od skrzyżowania w kierunku Krasnobrodu” zaplanowano kwotę 

2 512,92 zł, w okresie sprawozdawczym  poniesiono wydatki w wysokości 2 056,01 

za mapę do celów projektowych. 

 

 

 

3. Wydatki na zadania inwestycyjne roczne: 

 

− Remont drogi gminnej w miejscowości Suchowola / koło kościoła/ poniesiono 

wydatki w wysokości 65 081,01 zł 

− W rocznym zadaniu inwestycyjnym „ Przebudowa zatoki parkingowej przy drodze 

powiatowej 3252L Obrocz-Namule-Hutki w miejscowości Bondyrz” zaplanowano 

kwotę 20 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 20 000,00 zł na beton, 

stabilizację, koszty robocizny i inwentaryzację powykonawczą niezbędnych 

 do wykonania zatoki parkingowej z przekazanych  przez Zarząd Dróg Powiatowych 

w Zamościu podbudowy i krawężników, 

− Roczne zadanie „Budowa drogi gminnej w m. Adamów nr działki 120/1, 122, 123, 

117” zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono 

wydatki w wysokości 14 986,90 zł za wykonanie dokumentacji geodezyjnej  

oraz mapy do celów projektowych, 
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− W rocznym zadaniu inwestycyjnym „Zakup działek” zaplanowano kwotę  

20 000,00 zł, wykonano w kwocie 4 427,00 zł na zakup działek, 

− Zadanie roczne inwestycyjne „Energia odnawialna w Gminie Adamów etap II” 

zaplanowano kwotę 30 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym  poniesiono wydatki  

w wysokości 29 520,00 za wykonanie studium wykonalności i dokumentację 

projektową. 

 

 

4. Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia i zadania pozostałe 

 

− Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Rachodoszcze /Żyznów/” jest 

wieloletnim zadaniem inwestycyjnym na lata 2016-2021 na całość inwestycji 

zaplanowano kwotę 680 468,00 zł w latach 2016-2021 poniesiono wydatki w kwocie 

359 409,92 zł, na rok 2019 zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, w okresie 

sprawozdawczym  poniesiono wydatki w wysokości 8 549,55 zł za nabycie działki 

pod drogę. 

− Przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami  

i przydomowymi oczyszczalniami ścieków m. Boża Wola” okres realizacji na lata 

2018 – 2022 na całość zaplanowano kwotę 1 650 000,00 zł. Poniesiono wydatki  

w wysokości 39 852,00 zł.  Na rok 2019 zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, w okresie 

sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1 600,00 zł na dokumentację 

projektową. 

− Przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej nr 110827L w m. Szewnia Górna -  

- Czarnowoda” okres realizacji 2016-2021 na całość zadania zaplanowano kwotę 

1 156 989,00 zł, wykonano w kwocie 532 801,56 zł, na rok 2019 zaplanowano kwotę 

17 000,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 14 327,70 zł za podziały geodezyjne, 

kopię mapy i wypis z rejestru gruntów. 

− Przedsięwzięcie  „ Budowa drogi gminnej Nr 110828L w m. Bondyrz” okres realizacji 

2019 – 2020 na całość zadania zaplanowano kwotę 127 877,00 zł, na rok 2019 

zaplanowano kwotę 20 000,00 zł. Wydatki poniesiono w wysokości 8 241,00 zł  

za wykonanie projektu budowlanego. 

− Przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej Nr 110829L w m. Bondyrz” okres 

realizacji 2019 - 2020 na całość zadania zaplanowano kwotę 110 000,00 zł,  

na rok 2019 zaplanowano kwotę 10 000,00 zł w okresie sprawozdawczym  

nie poniesiono żadnych wydatków. Zlecono wykonanie map do celów projektowych 

oraz podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego. 

− Przedsięwzięcie „Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej  

w m. Boża Wola A-Dąbrowa” okres realizacji 2019 – 2021 na całość zadania 

zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, na rok 2019 zaplanowano kwotę  10 000,00 zł,  

w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 9 998,31 zł  

na wykonanie i wynagrodzenie inspektora nadzoru. 

− Przedsięwzięcie „Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego 

w Gminie Adamów” okres realizacji 2019 – 2021 zaplanowano kwotę 181 980,00 zł, 

na rok 2019 zaplanowano kwotę 23 000,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 

15 193,00 zł za audyt i studium wykonalności. 

− Przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3255L Szewnia – Wólka 

Wieprzecka okres realizacji 2019-2020 na całość zadania zaplanowano 565 916,00 zł. 

Na rok 2019 zaplanowano kwotę 116 172,00 zł i przekazano dotację dla Starostwa 

Powiatowego w Zamościu w wysokości 116 172,00 zł. 
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5. „Budowa świetlicy w miejscowości Suchowola Kolonia” 

 

W 2019 roku Gmina Adamów podpisała umowę na dofinansowanie w kwocie  

342 774 zł na operację typu: „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach 

działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego PROW na lata 

2014 – 2020 pod nazwą „Budowa świetlicy w miejscowości Suchowola Kolonia”. Budynek 

został tak zaprojektowany, aby jednocześnie mogły korzystać z jego pomieszczeń różne grupy 

rówieśnicze np. KGW, OSP, młodzież, w związku z czym zaplanowano w nim dużą salę, 

pomieszczenia: higieniczo - sanitarne, biurowe, socjalne, pomocnicze, magazynowe, szatnię 

oraz kotłownię. W budynku planowane są spotkania, zajęcia gospodyń wiejskich, zajęcia 

klubowe, plastyczne, imprezy okolicznościowe służące zaspokojeniu potrzeb kulturalnych  

oraz stworzeniu miejsca integracji społecznej. W roku 2019 zostały wykonane następujące 

prace: wykopy i fundamenty, stropy, ściany i elementy żelbetowe oraz konstrukcja dachu. 

Poniesiono wydatki w wysokości 227 419,39 zł łącznie z wynagrodzeniem inspektora nadzoru. 

Pozostałe prace zostaną wykonane w pierwszej połowie 2020 roku. 

 

  
 

6. Projekt Adamów w sieci bez barier  

 

W 2019 roku został zrealizowany projekt "Adamów w sieci bez barier" z otrzymanego 

przez Gminę Adamów  grantu w ramach projektu pn. „W SIECI BEZ BARIER” realizowanego 

przez Fundację E-Prosperity  w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań – Fundacja Nowy 

Staw z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

Głównym celem projektu było podniesienie umiejętności korzystania z internetu wśród 

180 mieszkańców Gminy Adamów. W ramach projektu Gmina Adamów zakupiła  

12 komputerów przenośnych, które po zakończonych szkoleniach zostały przekazane do szkół 

podstawowych na terenie tutejszej gminy. 

 Dofinansowanie w ramach projektu dla Gminy Adamów: 100 658,21 zł 

 

7. Złożone wnioski o dofinansowanie 

 

W 2019 roku Gmina Adamów złożyła wnioski o dofinansowanie następujących 

projektów współfinansowanych ze środków europejskich: 

− „Energia odnawialna w gminie Adamów etap II” – współfinansowanego  

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Zakres 
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rzeczowy projektu obejmuje dostawę i montaż  199 zestawów solarnych służących  

do podgrzewania wody użytkowej w gospodarstwach domowych. 

Wartość projektu ogółem:  1 725 720,00 zł. 

Wnioskowane dofinansowanie:  1 266 075,00 zł. 

 

− „Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie 

Adamów” - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020. Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę linii 

kablowych i montaż 166 słupów wraz z oprawami LED w 9 miejscowościach  

na terenie naszej gminy. 

Wartość projektu ogółem:  1 158 635,56 zł, 

Wnioskowane dofinansowanie:  801 318,88 zł.  

 

 

 

XIII. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI 

SAMORZĄDOWYMI  

 

Gmina Adamów jest członkiem stowarzyszeń skupiających samorządy o zasięgu 

lokalnym: 

 

1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” 

 

Stowarzyszenie stanowi partnerstwo trójsektorowe, składające się z przedstawicieli 

sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Działa ono na rzecz rozwoju obszarów 

wiejskich realizując Lokalną Strategię Rozwoju na terenie sześciu gmin. Zadaniem 

Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i kapitału społecznego  

oraz wzmacnianie funkcji turystycznych obszaru. W ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 mieszkańcy, przedsiębiorcy,  organizacje społeczne oraz 

jednostki samorządu terytorialnego mają możliwość korzystania ze środków europejskich. 

W dniu 13 grudnia 2019 roku w związku z zakończeniem czteroletniej kadencji władz 

Stowarzyszenia odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Nasze Roztocze”. Podczas obrad przedstawiono sprawozdania z działalności 

Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej w kadencji 2015-2019 oraz udzielono absolutorium 

ustępującemu Zarządowi. Na spotkaniu wybrano nowe władze Stowarzyszenia, które będą 

odpowiedzialne za realizację zadań statutowych Stowarzyszenia. We władzach zasiadają 

również osoby reprezentujące Gminę Adamów.  

Zarząd: Małgorzata Kwaśniak – Prezes Zarządu, Agnieszka Adamczuk – Wiceprezes 

Zarządu, Elżbieta  Momot – Skarbnik, Aneta Molenda (Gmina Adamów) – Sekretarz 

Stowarzyszenia, Sylwia Artymiak – Członek Zarządu, Anna Pytlowska– Członek Zarządu 

Rada: Ryszard  Gliwiński – Przewodniczący Rady, Urszula Kolman – Zastępca 

Przewodniczącego Rady, Agata Piwko – Sekretarz Rady, Dariusz Szykuła (Gmina Adamów), 

Janusz Oś, Henryk Matej, Robert Rabiega, Piotr Bartnik, Jan Borowicz, Patryk Czerwieniec, 

Zbigniew Michalski, Ryszard Monastyrski (Gmina Adamów),  Adam Panas. 

Komisja Rewizyjna: Kazimierz Gęśla - przewodniczący, Maria Sak (Gmina Adamów) 

– wiceprzewodnicząca, Leszek Stankiewicz – członek Komisji Rewizyjnej. 

 

 W 2019 roku przy pomocy pracowników Urzędu Gminy Adamów Stowarzyszenie 

Społeczno-Kulturalne Gminy Adamów pozyskało z LGD Nasze Roztocze środki finansowe  
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i rozpoczęło realizację projektu grantowego pn.: „Organizacja warsztatów rękodzieła 

artystycznego na terenie gminy Adamów”. Na ten cel w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 udało się pozyskać grant w wysokości 30 506,00 zł. 

Ponadto w 2019 roku Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Gminy Adamów złożyło 

napisany przez pracowników Urzędu Gminy wniosek na realizację kolejnego projektu 

grantowego pn.: „Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez organizację zajęć ruchowych  

i warsztatów edukacyjnych na temat zdrowego odżywiania”. Na realizację zapisanych  

w projekcie zadań tj. zajęć ruchowych: zumby, jogi, warsztatów kulinarnych planuje pozyskać 

z LGD „Nasze Roztocze” grant w wysokości 31 760,00 zł. 

Do LGD „Nasze Roztocze” złożyło również napisany przez pracowników Urzędu 

Gminy wniosek Stowarzyszenie „Razem dla Gminy Adamów”, które zamierza pozyskać środki 

finansowe na realizację projektu pn.: „Promocja obszarów LGD „Nasze Roztocze”, w tym 

produktów lokalnych poprzez wydanie publikacji turystycznych”. Na ten cel zamierza 

pozyskać grant w wysokości 42 470,00 zł.  

W ramach ogłoszonego przez LGD „Nasze Roztocze” konkursu grantowego,  

przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy wniosek, złożyła także Ochotnicza Straż 

Pożarna w Potoczku, która zamierza pozyskać grant w wysokości 45 000,00 zł na realizację 

projektu pn.: „Doposażenie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Potoczku”.  

W chwili obecnej trwa ocena trzech w/w projektów w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Lubelskiego. 

 

2. Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” 

 

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” składające się  

z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego obejmuje obszar 

czternastu gmin bezpośrednio sąsiadującym ze sobą i wspólnie dąży do pozyskania funduszy 

unijnych na rozwój obszarów rybackich i akwakultury.  

W 2019 roku Gmina Adamów złożyła do RLGD „Roztocze” z siedzibą w Narolu 

wniosek na utworzenie parku edukacyjnego „Roztoczańska Kraina Ryb” w Jacni. Wniosek 

przeszedł pozytywną ocenę ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego, czego następstwem było podpisanie umowy przyznającej na w/w projekt grant 

w wysokości 60 000,00  zł.    

 

 

 

XIV. SPORT 

 

 

Działalność w zakresie kultury fizycznej na terenie gminy prowadzą:  

− Ludowy Zespół Sportowy „Saturn II” w Suchowoli, który nie występuje w 

rozgrywkach oraz OZPN Zamość, 

− Ludowy Klub Sportowy „Orion Stihl” Jacnia , który bierze udział w rozgrywkach 

ligowych, zrzeszony w OZPN, 

− organizator sportu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim. Jest on inicjatorem 

szeregu działań skierowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. W 2019 roku 

były to m.in.: Turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Adamów, Turniej Tenisa 

Stołowego o Puchar Wójta Gminy, Mikołajkowy Turniej Piłki nożnej dla uczniów, 

Gminny dzień sportu. Był inicjatorem udziału w eliminacjach w grach zespołowych 

do XX Powiatowych Igrzysk LZS Mieszkańców Zamojskiej Wsi- Święto Sportu 

Powiatu Zamojskiego - Zwierzyniec 2019, w klasyfikacji ogólnej Gmina Adamów 



 

RAPORT O STANIE GMINY ZA 2019 ROK  Strona 51 z 56  

 

zajęła 7 miejsce. Zwycięzcy poszczególnych konkurencji mogli reprezentować Powiat 

w finale XX Wojewódzkich Igrzyskach LZS Mieszkańców Zamojskiej Wsi – Święto 

Sportu Powiatu Zamojskiego które odbyły się 28 lipca 2019 w Krasnobrodzie. Gmina 

Adamów zajęła w klasyfikacji końcowej 3 miejsce. 

 

W 2018 roku Rada Gminy Adamów podjęła Uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu 

przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów za osiągnięte wyniki sportowe 

oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej. Piętnastu 

sportowców otrzymało nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie 

międzynarodowym i krajowym za rok 2019. Nagrody otrzymali zawodnicy, który mogą 

pochwalić się sporymi osiągnięciami i sukcesami w dyscyplinach: sumo, zapasy, trójbój 

siłowy, a także konkurencjach Igrzysk LZS jak: wyciskanie odważnika, przeciąganie liny, 

spacer farmera. Łącznie nagrodzeni otrzymali kwotę 9 950 zł. 

 

 

XV. BEZPIECZEŃSTWO  

 

 

Ochrona przeciwpożarowa realizowana jest w oparciu o 10 jednostek OSP: 

 

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Adamowie 

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Bliżowie 

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Bondyrzu 

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Feliksówce 

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Jacni 

6. Ochotnicza Straż Pożarna w Potoczku 

7. Ochotnicza Straż Pożarna w Rachodoszczach 

8. Ochotnicza Straż Pożarna w Suchowoli 

9. Ochotnicza Straż Pożarna w Suchowoli–Kolonii 

10. Ochotnicza Straż Pożarna w Szewni Dolnej 

 

OSP w Potoczku oraz OSP w Suchowoli należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego. W OSP zrzeszonych jest 294 członków ( 286 mężczyzn i 8 kobiet ), a także 18 

członków honorowych i 8 wspierających. Posiadamy 2 drużyny kobiece – Jacnia i Bondyrz,  

2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Chłopców – Jacnia i Suchowola, 1 Młodzieżowa Drużyna 

Pożarnicza Dziewcząt - Suchowola. 

Niosą oni pomoc głównie podczas pożarów i powodzi, wypadków komunikacyjnych 

oraz innych zdarzeń i klęsk żywiołowych. 

 

Wyposażenie: 

− Samochód pożarniczy Renault MDB3D rok produkcji 2019 

− Samochód pożarniczy VOLVO FLD 3C FL rok produkcji 2018 

− Samochód pożarniczy STAR rok produkcji 1991 

− Samochód pożarniczy IFA W-50 rok produkcji 1988 

− Lekki samochód pożarniczy RENAULT TRAFIC rok produkcji 2013 

− Lekki samochód pożarniczy FORD TRANSIT rok produkcji 2014 

− Lekki samochód pożarniczy RENAULT MASTER rok produkcji 2015 
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− Lekki samochód pożarniczy LUBLIN 3 rok produkcji 2001 

− Łódź Ratunkowa 

− Samochody cywilne typu LUBLIN – 5 szt. 

 

Wszystkie jednostki wyposażone są w podstawowy sprzęt ratowniczo – gaśniczy oraz 

dysponują nowymi motopompami i samochodami. Inny sprzęt to: 

− pompy szlamowe, 

− zestawy ratownictwa medycznego, 

− sprzęt ochrony dróg oddechowych,  

− pilarki do betonu, 

− pilarki do drewna, 

− podcinarki, 

− agregaty prądotwórcze, 

− zestawy hydrauliczne LUKAS 

W dniu 9 października 2019 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Zamościu odbyło się 

wręczenie promes w wysokości 5 000,00 zł dla jednostek OSP z terenu gminy Adamów. Gminę 

reprezentowały delegacje wszystkich jednostek OSP z gminy Adamów. 

Dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości  

5 000,00 zł otrzymało 8 jednostek OSP, 2 jednostki: OSP Jacnia i OSP Potoczek otrzymało 

dofinansowanie w wysokości 10 000 zł na zakup toru przeszkód. Jednostki za kwotę  

5 000,00 zł zakupili niezbędny sprzęt pożarniczy i umundurowanie. 

W dniu 3 grudnia 2019 roku odbyło się przekazanie dla jednostek OSP z terenu Gminy 

Adamów wyposażenia i sprzętu ratowniczego zakupionego ze środków Funduszu 

Sprawiedliwości-Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym, którego dysponentem jest Minister 

Sprawiedliwości. 

 

 
 

W ramach pozyskanych środków 2 jednostki OSP otrzymały następujący sprzęt : 

 

Jednostka OSP Potoczek; 

 

− 4 komplety ubrań strażackich 

− Piłę do metalu i betonu 

 

Jednostka OSP Suchowola ; 

 

− 3 komplety ubrań strażackich 
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Gmina Adamów zakupiła w/w sprzęt i wyposażenie na kwotę 29 393,10 zł. Zadanie 

realizowane było w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz 1% ze środków budżetu gminy. 

 

W grudniu 2019 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Suchowoli zakupiła nowy średni 

samochód ratowniczo-gaśniczy RENAULT MDB3D na kwotę 799 992,00 zł. Zakup w/w 

samochodu dla OSP w Suchowoli został sfinansowany poprzez: 

 

− Dotację z Gminy Adamów w wysokości 410 000 ,00 zł, 

− Związek Ochotniczych Straży P0żarnych RP i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  

i Administracji w ramach dotacji do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego  

w wysokości 50 000,00 zł, 

− Dotację ze Środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Lublinie w wysokości 260 000,00 zł, 

− Pozostała kwota to środki własne OSP w Suchowoli. 

 

 
 

Aby walczyć ze skutkami nieprzewidzianych i groźnych zdarzeń ochrony ludzi i mienia 

znaczną rolę odgrywa sprawność fizyczna i wyszkolenie. Dlatego druhowie strażacy dużą wagę 

przywiązują do zawodów sportowo - pożarniczych. 

Zawody sportowo - pożarnicze organizowane są dla dwóch gmin; Adamów  

i Krasnobród. Dnia 30 czerwca 2019 roku w miejscowości Jacnia odbyły się międzygminne 

zawody sportowo-pożarnicze. Uczestniczyło w nich 25 drużyn z gminy Adamów i Krasnobród. 

Z Gminy Adamów udział wzięło: 

− 9 jednostek OSP 

− 2 drużyny Kobiece 

− 2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Chłopców 

− 1 Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Dziewcząt 

 

w Grupie A: 

I miejsce zajęła OSP Potoczek 

II miejsce zajęła OSP Suchowola -Kolonia 

III miejsce zajęła OSP Suchowola 

 

w Grupie C: 

I miejsce zajęła Kobieca Drużyna Pożarnicza z OSP Bondyrz 
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II miejsce zajęła Kobieca Drużyna Pożarnicza z OSP Jacnia 

 

w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych Chłopców: 

I miejsce zajęła Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Chłopców Suchowola 

II miejsce zajęła Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Chłopców Jacnia 

 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Dziewcząt z Suchowoli zajęła I miejsce. 

 

Podsumowując rok 2019 pragnę wyrazić swoje głębokie uznanie dla służby strażaków, 

ich zaangażowania, poświęcenia w codziennej służbie. Ich odwaga i ofiarność, jakimi 

wywiązują się podczas tak wielu interwencji, niosąc każdego dnia pomoc ludziom 

potrzebującym, nawet z narażeniem własnego zdrowia i życia, zasługują na naszą szczególną 

wdzięczność. 
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