
ZARZĄDZENIE NR 50/19 

Wójta Gminy Adamów 

z dnia 27 maja 2019 r. 

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Adamów za rok 2018 

Na podstawie art. 28 aa ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019r. poz.506) zarządza się, co następuje: 

§ 1 
Przedstawić raport o stanie Gminy Adamów za rok 2018 stanowiący załącznik do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 2 

Raport o stanie Gminy Adamów podlega przedłożeniu Radzie Gminy Adamów. 

§3 

Raport podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Adamów. 

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W ć / j T 

mgr Damusz Szykuła 
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I. WSTĘP 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Adamów 

Raport o stanie gminy 
przygotowany został przez organ 
wykonawczy, czyli Wójta Gminy 
Adamów za 2018 rok na podstawie 
art. 28aa Ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506). Zebrane 
informacje od pracowników meryto-
rycznych Urzędu Gminy, jednostek 
organizacyjnych są źródłem infor-
macji o stanie naszej gminy. Opisują 
sytuację gminy pod względem 
gospodarki, środowiska, społe-
czeństwa oraz zarządzania gminą. 
Myślę, że zmiany, jakie zaszły 
w 2018 są efektem wytężonej pracy, 
które są zauważone i docenione przez 
naszych mieszkańców. To również 
zasługa pozyskanych środków 
zewnętrznych. 

Dzięki tym środkom udało nam się zrealizować kilka znaczących inwestycji. Pomimo 
wielu płatności za wykonane inwestycje sytuacja finansowa gminy jest bardzo dobra i stabilna. 
Osobiście uważam, że tak wiele udało się zrobić, ponieważ w centrum moich starań było dobro 
mieszkańca i gminy. Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem. 

z poważaniem 

Dariusz Szykuła 

Wójt Gminy Adamów 



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 przepisy 
prawa, w szczególności: ustawę o samorządzie gminnym, ustawę o finansach publicznych, 
a także w oparciu o główny dokument programowy: 

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

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 2018 roku w Urzędzie zatrudnionych było 34 pracowników, w tym 22 
na stanowiskach urzędniczych. Pięć osób zatrudnionych było w ramach umów zawartych 
z Powiatowym Urzędem Pracy w Zamościu, w tym jedna w ramach prac interwencyjnych, 
a cztery osoby w ramach warunku po odbytym stażu. 

W 2018 roku w Urzędzie Gminy w Adamowie przeprowadzono nabór na stanowisko 
urzędnicze - podinspektor do spraw obsługi informatycznej, w wyniku którego zatrudniono 
1 osobę. Ponadto w 2018 roku ogłoszono 3 nabory na stanowisko - Kierownik Centrum 
Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni: 12 stycznia 2018 roku, 29 marca 2018 roku 
oraz 27 listopada 2018 roku. W żadnym z w/w naborów nie wyłoniono kandydata 
na Kierownika CIS. Powodem był brak kandydatur bądź rezygnacja z udziału w postępowaniu 
rekrutacyjnym. W związku z powyższym funkcję Kierownika CIS sprawują osoby pełniące 
obowiązki Kierownika. W 2018 roku funkcję tę pełnili: Maria Łapińska do dnia 31 sierpnia 
2018 roku, Magda Krupa do 21 stycznia 2019 roku. 



Kierownikami pozostałych jednostek organizacyjnych są: 
Danuta Jaworska 
Maria Sak 
Elżbieta Kuźma 
Teresa Turczyn 

Krzysztof Kuźma 

- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Adamowie 
- w SP w Suchowoli 
- w SP w Szewni Górnej 
- w Gminnej Bibliotece Publicznej w Adamowie z siedzibą 
w Potoczku 
- p. o. Kierownika CIS 

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 VII i VIII. 

Skład Rady Gminy VII kadencji Skład Rady Gminy VIII kadencji 2018-2023 
1. Bożena Ela Skiba 

Przewodnicząca Rady Gminy 
1. Bożena Ela Skiba 

Przewodnicząca Rady Gminy 

2. Tomasz Marek Michałuszko 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

2. Tomasz Marek Michałuszko 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

3. Czesław Marian Skrzyński 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
3. Urszula Mariola Polakowska 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 

4. Krzysztof Dariusz Grela 4. Joanna Barbara Chmiel 

5. Jan Henryk Kawałko 5. Krzysztof Dariusz Grela 

6. Henryk Kierepka 6. Jan Henryk Kawałko 

7. Jerzy Stanisław Koza 7. Dariusz Wiesław Komisarczuk 
8. Ryszard Krawczyk 8. Piotr Kostrubiec 

9. Robert Krupa 9. Ryszard Krawczyk 

10. Jacek Marian Kuryło 10. Jacek Marian Kuryło 
11. Mirosław Paweł Lewusz 11. Mirosław Paweł Lewusz 
12. Piotr Artur Powroźnik 12. Renata Ewa Matwij 
13. Paweł Kamil Słota 13. Katarzyna Słota 
14. Dariusz Kazimierz Sołtys 14. Dariusz Kazimierz Sołtys 
15. Andrzej Wiśniewski 15. Beata Tyrka - Stecko 



Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych 
oraz jednostek pomocniczych gminy, w tym celu powołuje komisję rewizyjną. 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Adamów 
VII kadencji 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Adamów 
VIII kadencji 201&-2023 

1. Mirosław Paweł Lewusz - przewodniczący 1. Mirosław Paweł Lewusz - przewodniczący 

2. Dariusz Kazimierz Sołtys - członek 2. Krzysztof Dariusz Grela - członek 

3. Andrzej Wiśniewski - członek 3. Dariusz Kazimierz 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 VII kadencji 

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

Rady Gminy Adamów VIII kadencji 

1. Tomasz Marek Michałuszko 

Przewodniczący 

1. Tomasz Marek Michałuszko 

Przewodniczący 

2. Piotr Artur Powroźnik 
Zastępca Przewodniczącego 

2. Piotr Kostrubiec 
Zastępca Przewodniczącego 

3. Ryszard Krawczyk - członek 3. Joanna Chmiel - członek 

4. Robert Krupa - członek 4. Ryszard Krawczyk - członek 

5. Czesław Marian Skrzyński - członek 5. Katarzyna Słota - członek 

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

Rady Gminy Adamów VEL kadencji 

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

Rady Gminy Adamów VIII kadencji 

1. Paweł Kamil Słota 
Przewodniczący 

1. Beata Tyrka-Stećko 
Przewodnicząca 



2. Jacek Marian Kuryło 
Zastępca Przewodniczącego 

2. Dariusz Komisarczuk 
Zastępca Przewodniczącego 

3. Krzysztof Dariusz Grela - członek 3. Jan Kawałko - członek 

4. Jan Henryk Kawałko - członek 4. Jacek Kuryło - członek 

5. Henryk Kierepka - członek 5. Renata Ewa Matwij - członek 

6. Urszula Polakowska - członek 

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 VIII kadencji 

1. Jacek Kuryło - przewodniczący 
2. Piotr Kostrubiec - zastępca przewodniczącego 
3. Beata Tyrka - Stecko - członek 

Rada Gminy Adamów VII kadencji odbyła 8 sesji, na których podjęto 55 uchwał. 

W roku 2018 trzykrotnie 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. 

Rada Gminy Adamów VIII kadencji odbyła 3 sesje, na których podjęto 25 uchwał. 

W roku 2018 jednokrotnie 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, 
- Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Adamów. 

URZĄD STANU CYWILNEGO 

Kierownikiem Urząd Stanu Cywilnego w Adamowie jest Elżbieta Kłyż. 

W 2018 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w sporządzono 58 aktów stanu cywilnego w tym: 
- aktów urodzenia - 12, w tym: 



o 11 aktów - transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego, 
o 1 akt - tryb zwykły, 

- aktów małżeństwa - 21, w tym: 
o 14 aktów - małżeństwa konkordatowe, 
o 7 aktów - małżeństwa zawierane przed Kierownikiem USC, 

- aktów zgonu - 25, w tym: 
o 24 akty sporządzone w trybie zwykłym, 
o 1 akt - transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego. 

We wrześniu 2018 roku odbył się jubileusz 50 - lecia pożycia małżeńskiego, zwany 
również „Złotymi Godami". 

Medalami, które przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, „Za długoletnie 
pożycie małżeńskie", odznaczono 25 par małżeńskich: 

• Emilia i Ryszard Gmitrzuk z Adamowa, 
• Irena i Kazimierz Pliżga z Adamowa, 
• Barbara i Roman Trusz z Bondyrza, 
• Maria i Józef Słomaz Bondyrza, 
• Alina i Tadeusz Teterycz z Bliżowa, 
• Janina i Jan Przegon z Bliżowa, 
• Józefa i Henryk Bigos z Bożej Woli, 
• Barbara i Roman Bosiak z Bożej Woli, 
• Teresa i Czesław Bosiak z Bożej Woli, 
• Krystyna i Czesław Łatyszewicz z Bożej Woli, 
• Jadwiga i Adolf Sobczak z Feliksówki, 
• Bogusława i Stanisław Zając z Feliksówki, 
• Krystyna i Józef Tabała z Jacni, 
• Leonarda i Józef Galant z Potoczka, 
• Wiesława i Antoni Frankiewicz z Potoczka 
• Janina i Stanisław Szewczuk z Rachodoszcz, 
• Lucyna i Stanisław Baraniak z Suchowoli, 
• Danuta i Kazimierz Szykuła z Suchowoli, 
• Stanisława i Tadeusz Piskorowscy z Suchowoli, 
• Janina i Stanisław Kowalscy z Suchowoli-Kolonii, 
• Mirosława i Kazimierz Kurzyńscy z Suchowoli-Kolonii, 
• Stefania i Stanisław Struzik z Suchowoli-Kolonii, 
• Emilia i Józef Flaga z Szewni Dolnej, 
• Wiesława i Stanisław Wajler z Szewni Górnej, 
• Alicja i Tadeusz Bodys z Trzepiecin. 





III . DEMOGRAFIA 

Zgodnie z danymi Ewidencji Ludności, w Adamowie stałych mieszkańców jest 4 808 
(stan na 31.12.2018 r.). W okresie ostatnich lat odnotowano spadek liczby ludności gminy. 
Zaobserwowano utrzymujący się ujemny przyrost naturalny. 
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IV. ŚRODOWISKO 

W 2018 r. od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Adamów przyjęto 56 zgłoszeń 
zamiaru usunięcia drzew. Przyjęto również 5 zgłoszeń dotyczących niebezpiecznych drzew 
rosnących na działkach należących do Gminy Adamów. Po uzyskaniu stosownych zezwoleń 
niebezpieczne drzewa są usuwane. Do Starosty zamojskiego złożono 12 wniosków o wydanie 
zezwolenia na usunięcie drzew z działek należących do Gminy Adamów. Osobom prawnym 
wydano 10 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. 
Zezwolenie na usunięcie drzew lub milcząca zgoda na ich usunięcie jest wykonywana tylko 
w przypadku gdy na drzewach i w ich obrębie nie występują chronione gatunki i siedliska 
ptaków. 

POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCE OCENY ODDZIAŁYWANIA 
P R Z E D S I Ę W Z I Ę Ć NA ŚRODOWISKO 

W 2018 roku prowadzono 6 postępowań dotyczących oceny oddziaływania 
przedsięwzięć na środowisko, wydano 4 decyzje stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Dane dotyczące postępowań 
są zamieszczane w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Adamów i wprowadzane 
do bazy OOS na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 

Pozostałe działania podejmowane na rzecz ochrony środowiska i utrzymania czystości 
porządku na terenie Gminy. 

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 (np. akcja "sprzątanie świata", 
sprzątanie Rzeki Wieprz), 

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. nadzorowanie oczyszczalni ścieków w Adamowie, Bondyrzu, przy Szkole 
Podstawowej w Szewni Górnej i Szkole Podstawowej w Suchowoli poprzez zlecanie 
wykonywania badań ścieków i bieżącą sprawozdawczość. Koszty badań ścieków 
w 2018 roku wyniosły 4 581,92 zł, 

5. przyjmowanie zgłoszeń i podejmowanie działań w przypadku wystąpienia na terenie 
Gminy bezdomnych zwierząt lub martwych zwierząt uczestniczących w wypadkach 
drogowych, 

6. przyjmowanie zgłoszeń i podejmowanie działań w przypadku podejrzenia wystąpienia 
na terenie gminy przypadków wścieklizny, 

7. przyjmowanie zgłoszeń dotyczących występowania dzikich wysypisk odpadów 
i podejmowanie działań zmierzających do ich likwidacji. 

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI 

Uchwałą Nr XXV/216/18 z dnia 29 marca 2018r. Rada Gminy Adamów przyjęła 
program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Adamów w 2018 r. Program zawiera działania jakie będą podejmowane 
w stosunku do bezdomnych zwierząt, podmioty jakie mają realizować działania oraz koszty 
planowanych działań. Realizacja programu 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 2018r. Gmina Adamów zawarła 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 siedziba 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 
1 500 zł + VAT. Ponadto Gmina ponosi koszty związane z prowadzeniem schroniska (dotacja 
celowa na 2018 r. dla schroniska dla bezdomnych zwierząt (z przeznaczeniem 
na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania schroniska) w wysokości 1 200 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 2018 roku 
wyniósł 15 765,90 zł. 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
nałożyła na samorządy obowiązek zapewnienia porządku i czystości na swoim terenie poprzez 
stworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania. Zgodnie z wymogami w/w ustawy 
w drodze przetargu wybrano firmę, która zajmowała się odbiorem i zagospodarowaniem 
odpadów powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Adamów. 
W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy 
Adamów odbywał się na podstawie umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych zawartej z firmą Ecler Wywóz Nieczystości, Dariusz Gałan, z siedzibą przy ulicy 
Promiennej 19, Łaszczówka, 22 - 600 Tomaszów Lubelski. Odpady zmieszane i segregowane 
odbierane były 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 zbierane 
były przez firmę ECLER jeden raz na kwartał bezpośrednio z nieruchomości. Na terenie gminy 
Adamów nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Zmieszane odpady 
komunalne zebrane z terenu gminy zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarowania 
Odpadami przekazywane były do Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów 
w Dębowcu, Dębowiec 165, 22 - 420 Skierbieszów. 

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. Podjęto również uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu 
Zamość w 2018r. w kwocie 3 600 zł na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania 
PSZOK. Dnia 10 kwietnia 2018 r. Miasto Zamość zawarło z Gminą Adamów porozumienie 
międzygminne w powyższej sprawie. W związku z tym, że powyższe zadanie Miasto Zamość 
będzie realizować za pośrednictwem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 
w Zamościu, dnia 13.04.2018 r. Gmina Adamów zawarła stosowną umowę w powyższej 



sprawie. W 2018 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi była naliczana 
od gospodarstwa domowego, zróżnicowana w zależności od liczby osób zamieszkujących 
nieruchomość. Niższą stawkę płacili mieszkańcy, którzy zadeklarowali prowadzenie 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Pobierana opłata przeznaczona jest na pokrycie 
kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, kosztów odbioru 
i zagospodarowania odpadów, kosztów współtworzenia z Miastem Zamość PSZOK 
dla mieszkańców Gminy oraz kosztów obsługi administracyjnej. 

Gospodarka odpadami 

Rodzaj 

I Bateria i akumulatory ra2em 

B Baterie i akumulatory niebezpieczne 

H Bicdegraćowalne 

Metale 

• Niebezpieczne 

• Opakowania wielkamateriatowe 

°aoier i tektura 

• Szkło 

• Tekstylia 

I Tworzywa sztuczne 

H Wielkogabarytowe 

H Zmieszane odpady opakowaniowe 

Zu2yte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

U Zu2yte urządzenia elektryczne i elektroniczne razem 

Koszt poniesiony w 2018 roku przez gminę Adamów w związku z odbieraniem, 
odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych wyniósł 284 258,63 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 - 4 0 0 Zamość, 
- Wywóz Nieczystości Płynnych Krzysztof Seroka, Borowina 4b, 22 - 417 Stary 

Zamość. 



USUWANIE WYROBÓW AZBESTOWYCH 

Uchwałą Nr XXV/217/18 Rady Gminy Adamów z dnia 29 marca 2018r. została przyjęta 
„Aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Adamów". 
Wykonana została również inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest znajdujących się 
na terenie Gminy. Wykonana inwentaryzacja wykazała, że na terenie Gminy Adamów znajduje 
się 3 290 obiektów na których znajduje się 423 401,16 m2 pokryć dachowych zawierających 
azbest. Koszt wykonania w/w aktualizacji Programu oraz inwentaryzacji wyniósł 10 000 zł. 
Na realizację zadania Gmina Adamów pozyskała dotację z Ministerstwa Rozwoju w wysokości 
7 600 zł. 

Gmina Adamów od 2009 roku usuwała wyroby azbestowe z budynków należących 
do osób fizycznych. W 2018 r. demontaż i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest 
na zlecenie Gminy Adamów realizowała firma Zakład Gospodarki Odpadami OPAL, 
Katarzyna Kulik, Sitaniec 114, 22-400 Zamość. Odpady azbestowe /eternit falisty i płaski/ 
pochodzące z dachów budynków znajdujących się na terenie Gminy Adamów były 
demontowane, zabezpieczane i transportowane na składowisko odpadów. Na zlecenie Gminy 
usunięto odpady azbestowe z dachów 20 budynków należących do osób fizycznych z terenu 
Gminy Adamów. W ramach zadania zutylizowano 43,34 Mg odpadów zawierających azbest. 
Na zadanie pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Lublinie dotację w wysokości 7 403,67 zł. Koszt zadania w 2018 r. wyniósł 17 712,81 zł. 

Ponadto azbest na terenie Gminy Adamów był usuwany 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 wniosków w ramach projektu był prowadzony 
przez tut. Urząd Gminy. W 2018 r. do tut. Urzędu wpłynęło 58 wniosków dotyczących 
usunięcia wyrobów azbestowych. Realizacja projektu jest zaplanowana lata 2018 - 2019. 
Usunięte wyroby azbestowe wprowadzane są do bazy azbestowej, raport roczny jest przesyłany 
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. 

V. FINANSE GMINY 

Budżet Gminy na rok 2018 uchwalony przez Radę Gminy Adamów w dniu 22 grudnia 
2017 r, uległ zmianie w ciągu roku na podstawie dokonanych zmian w planie budżetu Uchwałą 
Rady Gminy - 10 zmian oraz Zarządzeniem Wójta - 13 zmian i ostatecznie stanowi kwoty: 

Plan dochodów ogółem - 24 416 840,00 zł, 
z tego: 

1. dochody bieżące - 18 466 403,29 zł, 
w tym: 

- dochody własne 
- dotacje na zadania bieżące 
- subwencje 

- 4 503 490,00 zł, 
- 6 222 228,29 zł, 
- 7 740 685,00 zł. 



2. dochody majątkowe - 5 950 436,71 zł, 
w tym: 

- dotacje na zadania inwestycyjne - 5 545 767,71 zł, 
- dochody własne majątkowe - 404 669,00 zł. 

Plan wydatków ogółem - 29 366 617,32 zl, 
z tego: 

wydatki bieżące - 17 283 939,88 zł, 
wydatki majątkowe - 12 082 677,44 zł. 

Przychody - 5 624 012,00 zł, 
Rozchody - 674 234,68 zł. 

IDOCHODY 

Planowane dochody na rok 2018 wynoszą 24 416 840,00 zł, wykonane zostały w kwocie 
23 547 045,94 zł, tj. 96,44% planu rocznego z tego: 

1. dochody bieżące zaplanowane w kwocie 18 466 403,29 zł, wykonane zostały w kwocie 
18 130 534,59 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego w tym: 

- dochody własne wykonano w kwocie 4 367 011,96 zł, 
- dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 6 022 837,63 zł, 
- subwencje wykonano w kwocie 7 740 685,00 zł. 

2. dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 5 950 436,71 zł, wykonane zostały 
w kwocie 5 416 511,35 zł, co stanowi 91,03% planu rocznego w tym: 

- dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 5 028 410,51 zł, 
- dochody własne majątkowe w kwocie 388 100,84 zł. 
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Planowane wydatki ogółem wynoszą 29 366 617,32 zł, wykonane zostały w kwocie 
25 136 738,88 zł, co stanowi 85,60% planu rocznego z tego: 

1. wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 17 283 939,88 zł, wykonane zostały w kwocie 
15 737 138,47 zł, co stanowi 91,05% planu rocznego w tym: 

- wydatki bieżące w formie dotacji zaplanowano w kwocie 337 800,00 zł, 
wykonano w kwocie 336 787,20 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego, 

2. wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 12 082 677,44 zł, wykonano w kwocie 
9 399 600,41 zł, co stanowi 77,79% planu rocznego w tym: 

- przedsięwzięcia (program, projekt zadania wieloletnie) zaplanowano kwotę 
10 756 384,00 zł, wykonano w kwocie 8 252 357,47 zł, co stanowi 76,72 % 
planu rocznego, 

- wydatki majątkowe jednoroczne zaplanowano w kwocie 676 039,44 zł, 
wykonano w kwocie 497 168,94 zł, co stanowi 73,54% planu rocznego, 

- wydatki majątkowe w formie dotacji zaplanowano kwotę 650 254,00 zł, 
i wykonano w kwocie 650 074,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego 



• dotacje i subwencje • świadczenia na rzecz osób fizycznych • wydatki inwestycyjne (majątkowe) 

• obsługa długu publicznego • wydatki bieżące 

2016 2017 2018 

Wydatki majątkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca 1 954,99 zł. 
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 37,39%. 
Budżet gminy za rok 2018 roku zamknął się deficytem w kwocie 1 589 692,94 zł. 
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r, wynosi 1 740 896,00 zł, w tym: 

- kredyt długoterminowy 1 666 664,00 zł, 
- pożyczka długoterminowa w kwocie 74 232,00 zł, 

Zadłużenie w przeliczeniu na jednego mieszkańca 362,08 zł. 
Rozchody wykonane zostały w kwocie 674 234,68 zł 
Kwota długu 2018 r. - 1 740 896,00 zł, 

rok 2019 - spłata 740 900,00 zł, kwota długu - 999 996,00 zł 
rok 2020 - spłata 666 664,00 zł, kwota długu - 333 332,00 zł 
rok 2021 - spłata 333 332,00 zł, kwota długu - 0,00 zł 

Zadłużenie 
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• Spłata a Kwota długu 

Szczegółowe dane znajdują się w sprawozdaniu opisowym, dostępnym w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Adamów, www.adamow.bip.gmina.pl w zakładce 
budżet - sprawozdania. 

http://www.adamow.bip.gmina.pl


VI. FUNDUSZ SOLECKI 

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 255 282,17 zł, poniesiono wydatki 
w kwocie 252 165,88 zł, tj. 98,78 % planu rocznego. 

Sołectwo Adamów plan wydatków 18 935,14 zł został wykonany w kwocie 
17 913,21 zł; w tym: 

- zakupiono kruszywo drogowego - 4 729,99 zł, 
- zakupiono tablice informacyjne (drogowskazy) - 1377,60 zł, 
- zakupiono materiały eksploatacyjne do kosiarek - 26,62 zł, 
- odnowiono przestanki autobusowe w ilości 2 szt. - 1 950,00 zł, 
- budowa oświetlenie ulicznego przy drodze powiatowej - 9 829,00 zł. 

Sołectwo Bliżów plan wydatków 13 688,05 zł. został wykonany w kwocie 
13 619,53 zł; w tym: 

- wykonano dokumentację drogi gminnej w m. Bliżów - 8 091,00 zł, 
- zakupiono paliwo oraz materiały eksploatacyjne — 200,00 zł, 
- zakupiono pompę szlamową oraz węże ssawne - 5 328,53 zł. 

Sołectwo Boża Wola A plan wydatków 11 080,80 zł został wykonany w kwocie 
11 071,00 zł; w tym: 

- wykonano projekt oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Boża 
Wola A - 6 691,00 zł, 

- zakupiono garaż blaszany - 2 000,00 zł, 
- zakupiono nagłośnienie do świetlicy wiejskiej — 2 380,00 zł. 

Sołectwo Boża Wola B plan wydatków 10 722,31 zł został wykonany w kwocie 
10 649,73 zł; w tym: 

- zakupiono kruszywo drogowe na remont dróg gminnych - 5 360,73 zł, 
- wykonano dokumentację na budowę oświetlanie ulicznego - 5 289,00 zł. 

Sołectwo Bondyrz kwotę wydatków 28 777,50 zł został wykonany w kwocie 
28 034,63 zł; w tym: 

- zakupiono kruszywo drogowe - 12 274,07 zł, 
- wznowiono granice drogi gminnej - 2 999,99 zł, 
- zakupiono podkłady drogowe na most - 500,00 zł, 
- zakupiono paliwo oraz materiały eksploatacyjne - 300,00 zł, 
- pomalowano oraz poprawiono pokrycie dachowe przystanku przy kościele 

w m. Bondyrz - 1 900,00 zł, 
- pomalowano garaż OSP - 1 600,00 zł, 
- zakupiono sprzęt do siłowni - 500,00 zł, 



- wykonano projekt oświetlenie ulicznego przy drodze gminnej w m. Bondyrz 
- 6 960,57 zł, 

- montaż śmietników przystankowych - 1 000,00 zł. 

Sołectwo Feliksówka plan wydatków 14 274,68 zł został wykonany w kwocie 
14 248,88 zł w tym: 

- zakupiono kruszywo drogowe na remont dróg gminnych - 5 994,13 zł, 
- wykonano modernizację licznika - 1 808,84 zł, 
- zakupiono materiały malarskie na remont świetlicy wiejskiej 400,00 zł, 
- zakupiono paliwo oraz materiały eksploatacyjne -191,00 zł, 
- zakupiono stoły oraz krzesła, firanki, karnisze - 3 454,92 zł, 
- montaż drzwi wewnętrznym - 2 399,99 zł. 

Sołectwo Jacnia plan wydatków 23 139,33 zł został wykonany w kwocie 23 013,08 zł; 
w tym: 

- zakupiono gruz - 3 095,66 zł, 
- zakupiono akcesoria na doposażenie świetlicy wiejskiej - 19 318,42 zł, 
- zakupiono kose spalinową - 599,00 zł. 

Sołectwo Potoczek plan wydatków 12 971,06 zł został wykonany w kwocie 
12 892,38 zł; w tym: 

- zakupiono kruszywo drogowe - 594,78 zł, 
- wykonano drogę dojazdową do OSP - 2 161,68 zł, 
- zakupiono paliwo do kosiarek oraz materiały eksploatacyjne - 199,92 zł, 
- wykonano projekt oświetlenia ulicznego - 9 936,00 zł. 

Sołectwo Rachodoszcze plan wydatków 15 839,03 zł został wykonany w kwocie 
15 767,46 zł; w tym: 

- wykonano oświetlenie uliczne przy drodze powiatowej nr 3258L w kierunku 
Majdanu Ruszowskiego -15 767,46zł. 

Sołectwo Suchowola A plan wydatków 24 019,27 zł został wykonany w kwocie 
23 853,90 zł; w tym: 

- zakupiono kruszywo drogowe na remont dróg gminnych - 1 992,90 zł, 
- zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej - 5 456,01 zł, 
- wykonano projekt oświetlenia ulicznego na odcinku Suchowola A /doły/; 

na odcinku w kierunku Adamów oraz Suchowola Ulica - 11 303,99 zł, 
- wykonano tablice informacyjne - 926,00 zł, 
- zakupiono materiały hydrauliczne, remontowe - 1 175,00 zł, 
- zorganizowano festyn „Dni Suchowoli,, w kwocie - 3 000,00 zł. 



Sołectwo Suchowola B plan wydatków 21 020,94 zł został wykonany w kwocie 
20 935,84 zł; w tym: 

- zakupiono kruszywo drogowe na remont dróg gminnych - 11 995,99 zł, 
- opłacono instalację elektryczne do świetlicy wiejskiej - 1 840,26 zł, 
- współfinansowano festyn „Dni Suchowoli,, w kwocie - 3 000,00 zł, 

montaż drzwi - 4 099,59 zł. 

Sołectwo Suchowola Kolonia plan wydatków 18 511,46 zł został wykonany w kwocie 
18 371,89 zł; w tym: 

- zakupiono kruszywo drogowe, niesort - 7 936,90 zł, 
- zakupiono krzesła oraz stoły - 10 416,00 zł, 
- zakupiono paliwo oraz materiały eksploatacyjne - 18,99 zł. 

Sołectwo Szewnia Górna plan wydatków 14 079,14 zł został wykonany w kwocie 
13 766,21 zł 

- zakupiono kruszywo drogowe na remont dróg gminnych - 13 077,41 zł, 
- wykonano drogowskazy - 688,80 zł. 

Sołectwo Szewnia Dolna plan wydatków 18 544,05 zł został wykonany w kwocie 
18 381,31 zł 

- zakupiono kruszywo drogowe - 1 999,64 zł, 
- odnowiono przestanki - 700,00 zł, 
- zakupiono wyposażenie świetlicy wiejskiej - 15 681,67 zł. 

Sołectwo Trzepieciny plan wydatków 9 679,41 zł został wykonany w kwocie 
9 646,83 zł, wykonano oświetlenie uliczne w m. Trzepieciny - 9 646,83 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 4 Koła 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 
- Koło Gospodyń Wiejskich z Suchowoli - Kolonii 
- Koło Gospodyń Wiejskich z Rachodoszcz 
- Koło Gospodyń Wiejskich z Bożej Woli 

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 
t r 

i Świąt Bożego Narodzenia, a także Festyny Rodzinne i Dni Miejscowości. 
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. 

"Noc Świętojańska" - organizowana w ostatnią sobotę czerwca impreza plenerowa 
posiadająca bogaty program i ciekawy scenariusz uwzględniający dawne wierzenia, 
m. in. palenie sobótkowych ognisk czy rzucanie wianków na wodę. Dla publiczności 
przygotowane są liczne konkursy nagradzane upominkami. 

„Gminne Święto Plonów" - uroczystość organizowana każdego roku na przełomie 
sierpnia i września, wieńcząca zakończenie żniw i odwołująca się do ludowych tradycji naszego 
regionu, a zwłaszcza obrzędów związanych z praca na roli i dziękczynną modlitwą. 
Poszczególne delegacje w podziękowaniu składają wieńce wykonane z plonów ziemi. 
Uroczystość wzbogacona jest występami zespołów i przyśpiewkami ludowymi. Dla 
publiczności organizowane są tematyczne konkursy z nagrodami. 

„Spotkanie wigilijne" - wigilia dla wszystkich mieszkańców gminy, a szczególnie 
osób samotnych, po raz pierwszy zorganizowana 20 grudnia 2018 roku. Była okazją 
do wspólnej integracji mieszkańców gminy, a także kultywowaniem tradycji i zwyczajów 
bożonarodzeniowych. 

„Piknik Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego Gminy Adamów" - piknik 
członków Stowarzyszenia będący posumowaniem całorocznej działalności kulturalnej 
zespołów ludowych i Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy. 

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 2018 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 
zainteresowaniem. Piękno krajobrazu można podziwiać z wielu punktów widokowych 
położonych na wysokości ponad 300 m n.p.m. 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. Niemałą atrakcję turystyczną stanowi zlokalizowany w Bliżowie 
kamieniołom oraz ferma strusi afrykańskich w Szewni Górnej. Funkcja turystyczna danego 
obszaru uzależniona jest od jego zasobów przyrodniczo - krajobrazowych. 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. 

W celu uatrakcyjnienia terenów 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. 

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 160 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 

Zarządzeniem Nr 10/18 z dnia 2 lutego 2018 roku Wójt Gminy Adamów przyjął 
Gminną Ewidencję Zabytków w formie zbioru kart adresowych. Ewidencja została przesłana 
do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Zamościu. 
Dokumentacja została przyjęta do archiwum w/w urzędu. 
Wykaz obiektów wpisanych do rejestru A ujętych w gminnej ewidencji zabytków Gminy 
Adamów: 

- Zespół dworski w m. Adamów - wpis do rejestru a/1476 z 16.10.1984 r. 
- Młyn wodny na rzece wieprz /z kołem podsiębiernym i wyposażeniem 

mechanicznym oraz jazem i ciekiem wodnym w m. Bondyrz/ - wpis do rejestru 
a/1457 z 06.02.1983 r. 

- Kościół filialny w m. Potoczek /wraz z dzwonnicą/ - wpis do rejestru a/1516 
z 22.09.1981 r. 

- Kościół filialny w m. Szewnia Dolna - wpis do rejestru a/l 517 z 22.09.1987 r. 

Na podstawie uchwały Nr XXX/193/09 Rady Gminy Adamów z dnia 21 sierpnia 2009 
r. 
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 2018 roku podjęto 2 uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej 
na dofinansowanie prac przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, podpisano 2 umowy 
dotacji. 

Dotacji udzielono na następujące prace: 
- prace polegające na remoncie zewnętrznej elewacji kaplicy kruchta, 

prezbiterium 
z zakrystiami w kaplicy w Szewni Dolnej tj. zabytku wpisanego do rejestru 
zabytków województwa lubelskiego pod numerem A/1517 - dotacja w kwocie 
7 318 zł, 

- prace polegające na remoncie kościoła filialnego i remoncie dzwonnicy kościoła 
filialnego p. w. Św. Stanisława Biskupa w miejscowości Potoczek tj. zabytku 
wpisanego do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod numerem 
A/1516 - dotacja w kwocie 74 500 zł. 



CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W JACNI 

W Centrum Integracji Społecznej w Jacni, w styczniu 2018 roku, zostało objętych 
Indywidualnym Programem Zatrudnienia Socjalnego 26 uczestników rozmieszczonych 
w 3 różnych warsztatach: 

- remontowo - budowlanym, 
- rolno - leśnym, 
- gastronomiczno - opiekuńczym. 

Każdy z warsztatów posiadał 1 instruktora. Warsztaty zostały doposażone m. in. w: 
- kosę spalinową i kosiarkę rotacyjną (warsztat rolno - leśny) na kwotę 

5 229,05 zł, 
- warsztat gastronomiczny na kwotę 7 144,74 zł oraz została zakupiona 

klimatyzacja i wieża DVD na salę restauracyjną w kwocie 9 013,00 zł. 

Centrum Integracji Społecznej otrzymało refundację z Powiatowego Urzędu Pracy 
świadczeń integracyjnych dla uczestników w wysokości 271 049,12 zł. W 2018 roku wpływy 
z usług i sprzedaży wyrobów wyniosły 343 405,94 zł. Ze środków zgromadzonych przez CIS 
zostały wypłacone premie dla uczestników na łączną kwotę 12 962,22 zł. 

W dniu 19 stycznia 2018 roku w Cisie odbyło się spotkanie zapoznawcze uczestników 
z ks. Józefem Zwolakiem. 

W dniu 5 marca 2018 roku odbyły się 2 porady grupowe w CIS z doradcami 
zawodowymi z WUP w Lublinie filia w Zamościu. Zajęcia, których tematem było „Jak 
poszukiwać pracę?" zostały prowadzone przez Pana Jana Janusza Puchacza. Uczestniczyło 
w nich 12 osób. Pani Agnieszka Piętak-Faryna prowadziła zajęcia z tematu „W stronę rynku 
pracy", w których uczestniczyło 8 osób. 

W dniu 16 maja 2018 roku odbył się wyjazd integracyjny pracowników i uczestników 
Centrum Integracji Społecznej w Jacni do Zamościa. W wyjeździe brało udział 21 uczestników 
oraz 2 opiekunów. Celem wyjazdu było zwiedzanie ogrodu zoologicznego. Uczestnicy mieli 
możliwość podziwiania różnych rodzajów zwierząt. Dodatkową atrakcją wyjazdu była wizyta 
w Katedrze Zamojskiej oraz Zamojska Starówka. Całość wyjazdu zakończyła się 
poczęstunkiem w barze "Asia". 

W dniu 25 maja 2018 roku w Świetlicy wiejskiej w Jacni odbyła się uroczystość z okazji 
jubileuszu pięciolecia funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej w Jacni. W uroczystości 
wzięło udział ponad 120 osób. Jubileusz był okazją do podsumowania dotychczasowej 
działalności CIS. 

Kolejnym organizowanym wyjazdem integracyjnym pracowników oraz uczestników 
Centrum Integracji Społecznej w Jacni była podróż do miejscowości Susiec nad tzw. "Szumy", 
który odbył się w dniu 25 czerwca 2018 roku. Wycieczka rozpoczęła się od spaceru wzdłuż 
brzegu płynącego strumienia a zakończyła się dotarciem do polany przy gastronomii 
"U Gargamela", gdzie miało miejsce ognisko. W wyjeździe uczestniczyło 19 uczestników 
oraz 2 opiekunów. 



30 listopada w Centrum Integracji Społecznej w Jacni odbyły się "Andrzejki", w których 
udział brali pracownicy wraz z uczestnikami. Zorganizowany został poczęstunek oraz zostały 
przygotowane symboliczne wróżby andrzejkowe. 

W dniu 11 grudnia 2018 roku w Centrum Integracji Społecznej w Jacni odbyło się 
spotkanie opłatkowe. W uroczystości brali udział pracownicy i uczestnicy Centrum Integracji 
Społecznej w Jacni wraz z zaproszonymi gośćmi. Wspólne kolędowanie poprzedziły 
świąteczne życzenia. Kierownik Centrum Pani Magda Krupa powitała wszystkich oraz złożyła 
serdeczne życzenia. 

Dla uczestników zostały przygotowane również prezenty mikołajkowe. 
Od marca 2018 roku do CIS w Jacni przyjeżdża Pani psycholog, która organizuje 

spotkania indywidualne i grupowe z uczestnikami. Pani psycholog odwiedza naszych 
uczestników 2 razy w miesiącu. 

Stan środków na koncie Centrum Integracji Społecznej w Jacni na 31 grudnia 2018 roku 
wynosił 98 211,33 zł. 

VIII . OŚWIATA I WYCHOWANIE 

Gmina Adamów realizuje zadania oświatowe wynikające z ustawy o systemie oświaty 
oraz rozporządzeń. 

Gmina Adamów jest organem prowadzącym dla dwóch szkół podstawowych: 

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 

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 

Liczba dzieci i pracowników w szkołach ( stan z SIO na dzień 30.09.2018) 

Szkoły 
Szkoła Podstawowa im. 
Batalionów Chłopskich 

w Szewni Górnej 

Szkoła Podstawowa im. 
Tadeusza Kościuszki 

w Suchowoli 

Liczba dzieci 189 265 



Liczba pracowników 
administracji i obsługi 
(w przeliczeniu na 1 etat) 

8,75 12,75 

Liczba nauczycieli 
(w przeliczeniu na 1 etat) 
w tym: 

22,99 27,89 

stażyści 1,11 0,56 

kontraktowi 2,73 4,09 

mianowani 2,86 3,40 

dyplomowani 16,29 19,84 

Gmina zapewnia bezpłatny dowóz dzieci do szkół z terenu gminy a także dowóz dzieci 
niepełnosprawnych do szkół spoza terenu gminy, łącznie dla 373 dzieci. 

Przy obu szkołach funkcjonują sale gimnastyczne oraz place zabaw, z których 
korzystają nie tylko dzieci szkolne ale również okoliczni mieszkańcy. W obu szkołach są też: 
świetlica, biblioteka, sala komputerowa oraz stołówka szkolna, z której łącznie korzysta 356 
osób. Obie szkoły są bardzo dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne. Uczniowie mogą 
korzystać z różnorodnych zajęć dodatkowych, zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami. 
Biorą udział w różnych zawodach i konkursach. 

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 Wi-Fi w całym budynku szkoły. 

W 2018 roku dyrektorzy szkół przyznali 75 stypendia za dobre wyniki w nauce 
oraz za osiągnięcia sportowe, finansowane przez Wójta Gminy: 

- w Szkole podstawowej w Szewni Górnej przyznano 31 stypendiów za wyniki 
w nauce - kwota min. 100 zł, max. 180 zł oraz 5 za osiągnięcia sportowe 
w wysokości po 80 zł, 

- w Szkole Podstawowej w Suchowoli przyznano 38 stypendiów za wyniki 
w nauce - kwota min. 88 zł, max. 140 zł oraz 1 za osiągnięcia sportowe 
w wysokości 112 zł. 

W 2018 roku Wójt gminy przyznał również stypendia socjalne 137 osobom 
oraz 2 zasiłki szkolne. 



Programy i projekty realizowane w szkołach: 

1. Szkoła Podstawowa w Szewni Górnej: 
- „Czyste powietrze wokół Nas" 
- „Bieg po zdrowie" 
- „Akademia Bezpiecznego Puchatka" 
- „Ratujemy i uczymy ratować" 
- „Trzymaj formę" 
- „Lekki tornister" 
- „Śniadanie daje moc" 
- Owoce, warzywa i mleko w szkole 
- Szkolny Klub Wolontariatu, który włącza się w różne akcje charytatywne. 

2. Szkoła Podstawowa w Suchowoli: 
- „Czyste powietrze wokół Nas" 
- „Trzymaj formę" 
- „Spójrz inaczej" 
- „Zdrowie na talerzu" 
- Owoce, warzywa i mleko w szkole 
- „Cztery poru roku" 
- „Szkoła przyjazna rodzinie" 
- „Zaczytana szkoła" 
- „Narodowy Program rozwoju Czytelnictwa" 
- Spółdzielnia uczniowska-propagująca przedsiębiorczość uczniów 

Klub Wolontariatu CARITAS 

Wydarzenia i uroczystości w szkołach: 
1. Szkoła Podstawowa w Szewni Górnej: 

- Dzień Babci i Dziadka 
- Dzień Rodziny 
- Dzień Patrona Szkoły 
- Spotkanie integracyjne z dziećmi, młodzieżą, nauczycielami i mieszkańcami 

z Wólki Wieprzeckiej w ramach uczczenia 100 rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę. 

2. Szkoła Podstawowa w Suchowoli: 
- Bal karnawałowy 
- Dzień Dziecka 
- Spotkanie wigilijne i jasełka 
- Sprzątanie świata 
- Dzień Rodziny 
- Dzień Babci i Dziadka 



- Dzień Papieski 
- Ognie Niepodległości 
- Cała polska śpiewa hymn narodowy 
- Spotkania z ciekawymi ludźmi 
- Wyjazdy na wycieczki, przedstawienia teatralne, do kina 
- Wyjazd na stok narciarski, lodowisko, pływalnię. 

Wydatki na oświatę w dużej mierze obciążają budżet Gminy. Subwencja oświatowa 
uzależniona jest od liczby uczniów, która z każdym rokiem maleje, natomiast wydatki 
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 2018 roku: 
1. środki otrzymane z budżetu państwa 

- subwencja oświatowa - 3 655 640,00 zł 
- dotacje celowe i inne: 

• przedszkolna - 81 296,67 zł 
• podręcznikowa - 41 911,96 zł 
• książki na rozwój czytelnictwa - 23 929,20 zł 
• stypendia socjalne - 28 145,00 zł 

2. środki własne gminy 
dowóz dzieci- 189 213,40 zł 

- książki na rozwój czytelnictwa - 5 982,30 zł 
- koszty uczęszczania dzieci do przedszkola w innej gminie - 67 545,09 zł 
- stypendia socjalne - 7 036,25 zł 

- pozostałe koszty związane z utrzymaniem szkół - 1 244 359,74 zł 

Łącznie: 5 345 059,61 zł 

bibliotecznych; zakup nowości wydawniczych z uwzględnieniem poszczególnych grup 
czytelniczych; uzupełnienie księgozbioru o aktualnie obowiązujący kanon lektur szkolnych; 
udostępnianie zbiorów bibliotecznych; popularyzacja czytelnictwa; dokonywanie niezbędnych 

A j c z n a w 

Gminna Biblioteka Publiczna w Adamowie 
z/s w Potoczku jest samorządową instytucją kultury, wpisaną 
do rejestru Instytucji Kultury. Wypełniając działalność statutową 
oraz podejmując działania niestandardowe biblioteka 
niezmiennie służy mieszkańcom gminy upowszechniając 
i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną 
oraz kulturalno - oświatową. 

Do podstawowych zadań Biblioteki Publicznej należy 
gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów 



selekcji - ocena posiadanych zbiorów pod względem ich przydatności oraz gromadzenie 
i przechowywanie dokumentacji związanej z działalnością biblioteki. 

W 2018r. biblioteka pracowała w wymiarze 43 - 44 godzin tygodniowo, tj. 1,5 etatu 
przydzielone dwóm pracownikom. 

W miesiącach od marca do maja udostępnianie zbiorów bibliotecznych odbywało się 
codziennie od poniedziałku do soboty (pn., śr. 8:00 - 17:00, wt., czw., pt. 8:00-16:00, sob. 
9:00 - 13:00) od czerwca do grudnia biblioteka pracowała od poniedziałku do piątku (pn., śr., 
pt. 8:00 -17:00, wt., czw. 8:00-16:00). Działalność prowadzono w oparciu o roczny plan pracy. 
Z placówki korzystają mieszkańcy gminy Adamów, gmin sąsiednich, a także czytelnicy 
sezonowi. 

Posiadamy 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 szkolnych. 

Na bieżąco są wpisywane do inwentarza biblioteki książki pochodzące przede 
wszystkim z kupna oraz darów. W ciągu roku przybyło 800 woluminów. 667 z nich zostało 
zakupionych z budżetu biblioteki, 105 z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych 
do bibliotek", 28 podarowano przez czytelników. W wyniku selekcji ubyło 228 woluminów 
w związku z czym stan księgozbioru na dzień 31.12.2018r. wynosił ogółem 14 770 woluminów; 
w tym 5 036 vol. to literatura piękna dla dzieci, 7158 vol. literatura piękna dla dorosłych 
oraz 2 576 vol. z innych działów. Zakupu najczęściej dokonujemy w hurtowniach, 
np. „Azymut", „Edyp", z uwagi na ich korzystną cenę, szeroką ofertę oraz wygodną formę 
dostawy. Książki kupowane są zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami czytelników, często 
są to dezyderaty. Dzięki temu posiadamy uniwersalny księgozbiór obejmujący literaturę polską 
obcą, popularnonaukową dla różnych grup wiekowych, beletrystykę dla dzieci i młodzieży 
oraz lektury szkolne. Biblioteka pracuje w systemie MAK+, co pozwala na kompleksowe 
objęcie wszystkich procesów bibliotecznych. 

Systematycznie prowadzony jest dziennik biblioteki wraz ze statystyką dzienną, 
tygodniową oraz miesięczną z czego wynika, że w roku 2018 zarejestrowano 292 czytelników, 
w tym 104 do lat piętnastu. Wypożyczono 4 207 książek, zaprenumerowano 13 tytułów 
czasopism, które wypożyczono 580 razy. 

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. 

Strona internetowa biblioteki jest źródłem informacji o działaniach biblioteki, jej 
zbiorach, nowościach, informuje o wydarzeniach, aktualnościach dlatego w miarę możliwości 
staramy się uzupełniać ją na bieżąco. 

Obok działalności statutowej biblioteka prowadzi także działalność kulturalno -
- oświatową. 

W ramach popularyzacji czytelnictwa i postaw patriotycznych wśród dzieci odbyły się 
spektakle Teatru Edukacji i Profilaktyki MASKA z Krakowa: „Opowieści z teczki Profesora 



Książeczki", „Zadanie z patriotyzmu" oraz zapraszaliśmy uczniów na lekcje biblioteczne 
zapoznające zasoby biblioteczne, zasady panujące w Bibliotece Publicznej, a także 
przedstawiające im sylwetki pisarzy literatury dziecięcej, jak np. Jan Brzechwa. A także 
wzięliśmy udział w projekcie „Nasza mała biblioteka". 

W okresie wakacyjnym odbyły się spotkania cykliczne dla dzieci „Wakacyjne piątki", 
które poprowadziła pani plastyk Agata Piwko. Dzięki temu powstawały takie prace, 
jak magiczne ogrody w słoiku, szklane lampiony, pudełka z niespodziankami, czy obrazki 
na plastrze drewna. Poprzez różne formy plastyczne oraz zabawę zachęcaliśmy 
do czytelnictwa. 

Odbyły się również spotkania autorskie dla każdej z grup wiekowych. Do najmłodszych 
czytelników przyjechała Lusia Ogińska ze swoimi Roztoczańskimi Krasnalami, młodzież 
spotkała się z Krzysztofem Piersą, autorem książek „Komputerowy ćpun" i „Trener marzeń". 
Spotkanie to było poświęcone uzależnieniom wśród młodzieży oraz alternatywom spędzania 
wolnego czasu. Dla czytelników dorosłych w ramach 100-ej rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości zaprosiliśmy Agnieszkę Martinkę, która opowiedziała historię swojej książki 
„Połowinka. Rowerem na Ural do miejsca zesłania Ojca. Wspomnienia Ojca, wspomnienia 
córki". 

Przeprowadzone zostały konkursy na najaktywniejszego czytelnika roku ubiegłego 
oraz wznowiono go na rok obecny, a także na recenzję wybranego utworu Zbigniewa Herberta. 
Ogłoszono również konkurs na logo biblioteki, który został rozstrzygnięty w sierpniu. 
Biblioteka wzięła udział w dwóch konkursach wydawnictwa Znak na recenzję powieści Anny 
Płowieć „W cieniu magnolii" oraz Doroty Gąsiorowskiej „Karminowe serce". 

We współpracy z PZDR w Zamościu z siedzibą w Sitnie zorganizowano warsztaty 
dla czytelników dorosłych, które przeprowadziła Pani Marzena Maziarczyk. Ich tematem było: 
kultywowanie tradycji rękodzielniczych, zalety zdrowego odżywiania, bombki pałacowe, 
a także ABC Przedsiębiorczości. 

Poza tym z budżetu biblioteki zakupiono dwa regały przeznaczone na literaturę 
dziecięcą, cztery sztuki żaluzji pionowych na okna oraz sześć gier planszowych. 

W ramach doskonalenia zawodowego pracownicy przechodzili kursy oraz szkolenia 
organizowane głównie przez biblioteki miejskie i wojewódzkie. 

IX. POMOC SPOŁECZNA 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015 - 2024 została 
utworzona na mocy ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1508 ze zmianami). 

Uchwałą Nr VII/79/15 Rady Gminy Adamów z dnia 30 października 2015r. w sprawie 
przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015 — 2024 
dokument został przyjęty do realizacji. 



W 2018r. Zarządzeniem Nr 33/18 Wójta Gminy Adamów został powołany zespół 
do spraw monitorowania strategii. Monitoringiem zostały objęte postępy w realizacji Strategii 
na dwóch poziomach: poszczególnych zadań i projektów oraz celów operacyjnych 
i strategicznych. 

Dane ewaluacji nie wykazały konieczności wprowadzania zmian w strategii. 

Szczegółowa diagnoza i analiza sytuacji społecznej Gminy Adamów pozwoliła 
wyodrębnić następujące cele strategiczne, które były realizowane w 2018r m.in. poprzez 
wykazane działania: 

1. Przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie jego skutków oraz aktywizacja 
zawodowa. 

Od 2017 r. spada liczba bezrobotnych mieszkańców Gminy Adamów. Na koniec 
2018 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu zarejestrowanych było 168 osób. Jest to 
wynik zarówno dobrej koniunktury gospodarczej, ale również funkcjonującego na terenie 
Gminy Adamów Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni. W roku 2018 
do uczestnictwa w Centrum Integracji Społecznej ośrodek pomocy skierował 19 osób. 
Przeprowadzono 19 wywiadów środowiskowych i łącznie wydano 36 decyzji 
administracyjnych. Wydano także 18 decyzji administracyjnych orzekających prawo 
do ubezpieczenia zdrowotnego. Dzięki realizacji indywidualnego planu reintegracji społecznej 
i zawodowej uczestnicy CIS mają szansę nabyć umiejętności umożliwiające powrót na otwarty 
rynek pracy. W 2018 r. uczestnicy CIS skorzystali z grupowego poradnictwa zawodowego. 
W ramach współpracy przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, Filia 
w Zamościu przeprowadzili spotkania na temat: „Jak poszukać pracy" oraz „W stronę rynku 
pracy". 

W ramach podnoszenia jakości, skuteczności i efektywności działań instytucji 
pomocowych ich przedstawiciele brali udział w szkoleniach, konferencjach. 

2. Przeciwdziałanie ubóstwu, przemocy i uzależnieniom oraz zapobieganie 
ich skutkom. 

W 2018 r. ze świadczeń pomocy społecznej skorzystały 62 rodziny (120 osób 
w rodzinach). Natomiast łącznie z pomocy finansowej i pracy socjalnej skorzystało 167 osób, 
zaś tylko z pracy socjalnej 85 osób. Wśród tych rodzin, 40 było dotkniętych ubóstwem, co 
oznacza, że dochód nie przekroczył kwoty kryterium dochodowego. Najczęstszym powodem 
udzielenia pomocy była długotrwała lub ciężka choroba oraz niepełnosprawność. Ze względu 
na poprawę sytuacji rodzin z dziećmi w związku z pobieraniem świadczenia wychowawczego 
(średnio korzystało 321 rodzin) oraz zasiłku rodzinnego (średnio korzystało 210 rodzin) 
wyraźnie zmniejszyła się liczba rodzin z dziećmi, które nie wymagają wsparcia i dzięki 
zasobom własnym wyszły z pomocy społecznej. 

Tut. ośrodek pomocy społecznej w 2018 r. wydał 69 osobom skierowania do odbioru 
żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa podprogram 2018. 

Realizował założenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2020. 



W ramach pracy z rodzinami dotkniętymi przemocą w rodzinie, działały 3 grupy 
robocze, które odbyły 84 spotkania oraz zespół interdyscyplinarny (4 spotkania). W 2018 r. 
prowadzono 25 procedur „Niebieskie Karty", z których zamknięto 10. 

W ramach upowszechniania wiedzy na temat profilaktyki uzależnień Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizowała warsztaty w zakresie profilaktyki 
uzależnień od alkoholu oraz profilaktyki uzależnień od narkotyków dla uczniów klas 5 - 8 
oraz trzecich klas gimnazjum z placówek oświatowych funkcjonujących na terenie tut. gminy. 

3. Zintegrowany system wsparcia rodziny i ograniczanie wykluczenia dzieci 
i młodzieży. 

W 10 rodzinach przezywających problemy opiekuńczo - wychowawcze pracował 
asystent rodziny. W rodzinach tych wychowywało się 26 dzieci. 

W 2018 r. realizowany był Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018. 
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. 

Na system wsparcia rodziny i ograniczenie wykluczenia dzieci i młodzieży mają duży 
wpływ 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, ustawa o zatrudnieniu socjalnym. 

Szkoła Podstawowa u Suchowoli oraz Szkoła Podstawowa w Szewni Górnej 
prowadziły działalność profilaktyczną polegającą na prowadzeniu różnych zajęć 
integracyjnych , pogadanek oraz warsztatów przy współpracy z Policją, strażą Pożarną, 
pielęgniarką OIK w Zwierzyńcu, Publiczną Biblioteką w Potoczku. 

Placówki oświatowe funkcjonujące na terenie tut. gminy prowadziły zajęcia podnoszące 
kompetencje opiekuńczo - wychowawcze rodziców, podkreślające rolę rodziny. Dodatkowo 
szkoły wspierają rodziców w zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieży. 

Placówki oświatowe funkcjonujące na terenie gminy zapewniają zajęcia specjalistyczne 
w zależności od problemu występującego w rodzinie; prowadzą zajęcia wyrównawcze; koła 
zainteresowań. 

Na terenie gminy funkcjonuje Ludowy Zespół Sportowy „Saturn II" w Suchowoli 
oraz Ludowy Klub Sportowy „Orion Sthil" Jacnia. Organizowany jest Gminny Dzień Sportu. 
Ponadto zatrudniony jest organizator sportu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim. 



4. Wspieranie systemu pomocy na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych 
wymagających wsparcia. 

W 2018 r. cztery osoby zostały objęte pomocą w formie usług opiekuńczych; 17 osób 
przebywało w domach pomocy społecznej. 

Ze wsparcia w formie zasiłku stałego korzystały 23 osoby. 
W tut. ośrodku 19 osób pobiera świadczenie pielęgnacyjne, natomiast 95 osób miało 

prawo do zasiłku pielęgnacyjnego. 
Placówki edukacyjne działające na terenie gminy podejmują działania edukacyjne 

kształtujące właściwa postawę wobec osób starszych i niepełnosprawnych. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamowie w 2018 roku realizował obok zadań 

wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych następujące programy: 

„Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018" 
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 2018 roku podpisano umowę Nr 862 z Wojewodą Lubelskim w sprawie 
dofinansowania zadania własnego gminy realizowanego w ramach „ Programu asystent rodziny 
i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018". 
Na realizacje zadania wykorzystano środki finansowe w kwocie 27 034,84 zł w tym: 

- Środki finansowe z dotacji i Funduszu Pracy - 12 787,00 zł, 
Udział własny - 14 247,84 zł, 

Powyższe środki wykorzystano następująco: 

Na wypłatę wynagrodzeń przeznaczono 14 943,38 zł, w tym finansowane: 
z dotacji: 8 348,84 zł; 

- z Funduszu Pracy- 3 282,32zł; 
wkład własny - 3 312,22 zł. 

Łącznie wydatki z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 
6 451,14 zł, w tym: 

- finansowane z dotacj i - 829,16 zł, 
- z Funduszu Pracy - 326,68 zł, 

wkład własny - 5 295,30 zł 

Wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne wyniosły 1 572,67 zł i zostały 
w całości sfinansowane z wkładu własnego. Wydatki na Fundusz Pracy wyniosły - 296,87 zł 
oraz wydatki z tytułu zaliczki na podatek dochodowy - 1 184,00 zł w całości zostały 
sfinansowane w ramach wkładu własnego. Pozostałe koszty związane z zatrudnieniem 
asystenta rodziny to świadczenia wypłacone z ZFŚS - 1 671,78zł; ryczałt za dojazdy -
-915,00 zł. 

W 2018 roku asystent rodziny obejmował swą pracą 10 rodzin w tym 26 dzieci. 



Wieloletni program wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa 
w zakresie dożywiania" 

Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r. przyjęto 
do realizacji wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020. Program ten realizowano w 2018 roku 
na podstawie zawartej umowy Nr 206 z dn. 26.03.2018 r z Wojewodą Lubelskim. Wojewoda 
udzielił dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 16 000,00 zł. Powyższą umowę 
aneksowano w dn. 05-10-2018 r. zmniejszając dotację celową do kwoty 8 000,00 zł: 

- Na realizację zadania wykorzystano środki finansowe w kwocie 10 862,22 zł, 
- Przyznano i wypłacono zasiłki dla 19 osób w ilości 23 świadczeń w kwocie 

- 8 068,66 zł. 
- Przyznano i zapłacono za 1 świadczenie rzeczowe dla 1 świadczeniobiorcy 

w kwocie - 119,16 zł. 
- Za dożywianie 7 uczniów w szkołach zapłacono kwotę - 2 674,40 zł, 
- Lubelski Urząd Wojewódzki przekazał dotację celową w kwocie 8 000,00 zł, 

którą wykorzystano w całości, 
- kwota 2 862,22 zł została sfinansowana z środków własnych. 

Rządowy program „Dobry Start" 
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Adamowie realizowano rządowy program „Dobry start". 
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. 
300 zł nie przysługiwało na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne 
przygotowanie (tzw. zerówka) w szkole i przedszkolu. 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie w 2018 roku przekazał dotację w kwocie 
163 370,00 zł którą zrealizowano następująco: 

- Świadczenia społeczne - 158 100,00 zł tj. 527 świadczeń 
- Wynagrodzenia osobowe pracowników - 3 630,00 zł 
- Składki na ubezpieczenie społeczne - 650,86 zł 
- Składki na Fundusz Pracy - 88,93zł 
- Zakup materiałów i wyposażenia - 895,44 zł 

Niewykorzystaną dotację w kwocie 4,77 zł zwrócono do Lubelskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Lublinie w dniu 11.01.2019 r. Program Dobry Start finansowany był 
w całości z dotacji celowej. 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinasowany z Euro-
pejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018 

Na każdy rok realizacji POPŻ Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej) określa wytyczne dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące 
działań realizowanych w ramach programu. 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 ( od X 2018). Zadaniem ośrodka 
pomocy jest zakwalifikowanie osób do uczestnictwa w programie, wykonanie właściwej 
dokumentacji, wydanie skierowania, rozpowszechnianie informacji o realizacji POPŻ. Zestaw 
artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 wynosił łącznie 49 kg (na 1 odbiorcę). 

W ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 
w Podprogramie 2018r, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamowie współpracuje 
z organizacją partnerską o zasięgu lokalnym jakim jest Polski Czerwony Krzyż w Lublinie 
Oddział Rejonowy w Zamościu. 

Liczba rodzin, którym wydano skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej - 69 
Łączna liczba osób w rodzinach wynosi - 137 
Liczba osób zakwalifikowanych do programu z dochodem do 100% - 78 
Liczba osób zakwalifikowanych do programu z dochodem do 200% - 59 

W 2018 r. ośrodek pomocy zrealizował plan finansowy na kwotę 6 105 1911340 zł, 
w tym Program Rodzina 500+ na kwotę 3 142 015, 85 zł. 

Sprawozdanie z realizacji polityki społecznej ( w części dotyczącej zadań ops ) będzie 
składową sprawozdania z działalności ośrodka pomocy społecznej przedstawianego raz w roku 
Radzie Gminy przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie. 

X. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 1 MIESZKANIOWA 

Gmina Adamów posiada grunty o ogólnej powierzchni 255 ha, w tym: 
użytki rolne 
tereny budowlane 
grunty pod drogami 
lasy i grunty leśne 
pozostałe grunty 

- 74,25 ha, 
- 1,25 ha, 
- 125,00 ha, 
- 16,00 ha, 
-38,50 ha. 

W 2018 r. Gmina nabyła 1,30 ha gruntów. 

Przekazanych w użytkowanie wieczyste jest - 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 jest - 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 16,38 ha gruntów, w tym: 
- 16,38 ha gruntów osobom fizycznym. 

Przekazanych w użyczenie jest 4,49 ha gruntów, w tym: 
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Bondyrzu - 0,91 ha, 
- Centrum Integracji Społecznej w Jacni - 3,58 ha. 

Gmina jest właścicielką budynków w ilości 30 sztuk w tym: 
- 2 szkoły, 
- sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Suchowoli, 
- sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Szewni Górnej, 
- 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. 

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, 
- wodociąg o ogólnej długości 69 km we wsiach: Adamów, Potoczek, Jacnia, 

Suchowola, Feliksówka, Rachodoszcze, Boża Wola i Suchowola Kolonia, 
- 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 r. 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. 

Ze względu na ograniczony zasób mieszkaniowy gmina nie planuje sprzedaży lokali 
mieszkalnych będących w zasobie. 

W 2018 r. 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 2014-2019. 

W/w program swoim zakresem obejmuje: 
- prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego 

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

- analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji budynków i lokali, 
- planowaną sprzedaż lokali, 
- zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu, 
- sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy, 
- źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej, 
- wysokość wydatków na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem 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% 

czynniki podwyższające stawkę bazową czynszu: 
- lokal z instalacją wodociągowo-kanalizacyjną - 10% 

lokal z w c - 10% 
- lokal z instalacją c. o. - 10% 
- lokal posiadający gaz przewodowy - 10% 
- lokal z kuchnią - 10% 
- lokal o wysokości 2,5m 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 informacje o stanie mienia komunalnego znajdującego się na 
terenie Gminy Adamów według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku. Informacja o stanie 
mienia komunalnego omawiana była na posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 14 maja br. 
i będzie omawiana na Sesji Rady Gminy Adamów, której posiedzenie planowane jest na dzień 
6 czerwca 2019 roku. 

XI. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, P R O G R A M Ó W 
I STRATEGII 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ADAMÓW NA LATA 2015-2020 
(Z PERSPEKTYWA 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. 

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, 
- Szkoła Podstawowa w Suchowoli, 
- Szkoła Podstawowa w Szewni Górnej, 
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
- Gminna Biblioteka Publiczna. 

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 pozytywna 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, 
- 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 wydatki kwalifikowalne mają stanowić 
2 221 887,92 zł. 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ADAMÓW 
NA LATA 2015 - 2020 (Z PERSPEKTYWĄ DO 2023 ROKU) 

Uchwałą Nr XI/109/16 Rady Gminy Adamów z dnia 30 marca 2016 r. został przyjęty 
do realizacji Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Adamów na lata 2015 - 2020 
(z perspektywą do 2023 roku). Przyjęcie w/w dokumentu jest podstawą do pozyskiwania 
środków zewnętrznych na realizację zadań związanych z odnawialnymi źródłami energii w tym 
również montaż kolektorów słonecznych. 

Zrealizowany został projekt „Energia Odnawialna w Gminie Adamów" 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. 

Wydatki poniesione w 2018 roku na realizację projektu wyniosły 3 017 156,02 zł 
Dofinansowanie ze EFRR WL - 1 897 201,80 zł 
Wkład mieszkańców - 387 539,23 zł 

Zostało zamontowanych 296 zestawów, w tym: 

1. Montaż na dachu bądź ścianie: 
- 187 zestawów dwu - panelowych 
- 77 zestawów trzy - panelowych 
- 11 zestawów cztero - panelowych 

2. Montaż na gruncie: 
- 17 zestawów dwu - panelowych 
- 4 zestawy trzy - panelowe 



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. 

Z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Adamów wydano 
131 zaświadczeń o przeznaczeniu działek oraz wydano 27 wypisów i wyrysów. 

GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMOW 
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 2018 roku wpłaty 
wyniosły 50 165,76 zł. Wydatkowano 44 714,79zł. 

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, 
- dofinansowanie organizowanych we współpracy ze stowarzyszeniami, 

parafiami, szkołami zimowisk, kolonii oraz wycieczek połączonych 
z programem zajęć terapeutycznych lub profilaktycznych, 

- organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. 

W 2018 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 /od VI ki. Szkoły Podstawowej/, 

- dofinansowano koszt uczestnictwa grupy młodzieży z terenu gminy Adamów 
w zimowisku połączonym z programem profilaktycznym, 

- 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. 

- 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 z pokryciem kosztów 
dojazdu na terapię odwykową i procedurą związaną ze zobowiązaniem do podjęcia leczenia 
odwykowego, tj. opłaty sądowe, koszt biegłych sądowych. 

W 2018 roku obowiązywało 19 ważnych decyzji na zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych. Zezwolenia są wydawane w trzech grupach zależnych od zawartości alkoholu: 

- zawartość alkoholu do 4,5% - 7 decyzji, w tym 1 do spożycia na miejscu, 
zawartość alkoholu 4,5% - 18% z wyłączeniem piwa - 6 decyzji, 
w tym 1 do spożycia na miejscu, 

- zawartość alkoholu powyżej 18% - 7 decyzji, w tym 2 do spożycia na miejscu. 

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 rozwiązywaniu problemu narkomanii, udzielanie pomocy społecznej 
osobom uzależnionym i ich rodzinom. 

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r. 
wydatkowano 1 600 zł, na warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień w szkołach z terenu 
gminy (od V kl. Szkoły Podstawowej). 

P R O G R A M 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.l 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 2018 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 2018 oraz wrzesień - grudzień 2018 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 60 169,20 zł. 

Na wsparcie realizacji zadania w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 
w tym propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizację rozgrywek 
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 na kwotę 40 000,00 zł 
i Ludowy Zespół Sportowy Saturn II na kwotę 700,00 zł. Oferta LZS Saturn II została 
odrzucona ze względów formalnych. 

W związku z powyższym przyznano dotacje LKS Orion Stihl Jacnia na wnioskowaną 
kwotę, tj. 40 000 zł. 

XII. INWESTYCJE 

INWESTYCJE DROGOWE 

W 2018 roku wykonano następujące inwestycje: 

- Na zadanie pn. „Budowa drogi 
gminnej nr 010827L w miejscowości 
Feliksówka" w roku 2017 poniesiono 
wydatki w kwocie 194 295,27 zł, 
natomiast w 2018 roku poniesiono 
wydatki w wysokości 586 587,67 zł 
za wykonanie odcinka drogi 
o długości 500 m i nawierzchni 
z szarej kostki betonowej, 

- Przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi 
gminnej w m. Suchowola /Ulica/" jest wieloletnim programem inwestycyjnym 
na lata 2017 - 2020. W roku 2018 poniesiono wydatki w kwocie 199 999,73 zł 
za wykonanie mapy do celów projektowych oraz odcinka drogi o długości 
110 m, o nawierzchni z szarej kostki betonowej z wynagrodzeniem inspektora 
nadzoru, 

- W 2018 roku zostało zrealizowane przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi 
gminnej nr 010827L w m. Szewnia Górna - Czarnowoda" poprzez wykonanie 



odcinka drogi o długości 500 m, z podbudową z klińca oraz położenie dwóch 
warstw asfaltu - wiążąca o grubości 5 cm i ścieralna również o grubości 5cm. 
Koszt inwestycji wyniósł 372 812,56 zł z wynagrodzeniem inspektora nadzoru 
oraz kopią mapy do celów projektowych, 

- W 2018 roku dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej w m. Trzepieciny" 
poniesiono wydatki w wysokości 12 587,00 zł na kopię mapy do celów 
projektowych oraz wykonanie projektu budowlanego, 

- Na przedsięwzięcie pn. „Odbudowa 
grogi gminnej Nr 010829L 
w m. Adamów od km 0 + 00 
do km 0 + 200 i od km 0 + 650 
do km 1 + 520" w roku 2018 
poniesiono wydatki w wysokości 
1 482 800,78 zł na wykonanie drogi 
0 długości 1 070 km, szerokości 5 m 
z kostki brukowej, poboczami i rowami odwadniającymi oraz wynagrodzeniem 
inspektora nadzoru, 

- Okres realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej w m. Jacnia 
Nr 010843L II etap" jest zaplanowany na lata 2018 -2019 . W 2018 roku 
poniesiono wydatki za opracowanie podziału działek w kwocie 78 320,00 zł. 
Na całość zadania zaplanowano kwotę 1 581 710,00 zł, 

- Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 010851L w miejscowości 
Bliżów, Gmina Adamów" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 
2017 -2019. W 2017 roku poniesiono wydatki w wysokości 477 219,60 zł, 
a w 2018 roku 8 091,00 zł na wykonanie mapy do celów projektowych 
1 opracowanie projektu, 

- Na przedsięwzięcie pn. Budowa drogi gminnej w m. Adamów nr dz. 641/10, 
642/8" w roku 2018 poniesiono wydatki w wysokości 5 658,00 zł 
za opracowanie dokumentacji budowlanej i mapy do celów projektowych. 

Zostały wykonane projekty oświetlenia dróg na następujące zadania inwestycyjne: 
- „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3253L 

w m. Adamów", poniesiono wydatki w wysokości 9 829,00 zł za mapę i projekt, 
- „Wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne przy drodze gminnej 

w m. Boża Wola B - Koziarka" - poniesiono wydatki w kwocie 5 289,00 zł 
za mapę do celów projektowych i projekt, 

- „Wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne przy drodze gminnej 
w m. Bondyrz", poniesiono wydatki w kwocie 6 960,57 zł za mapę do celów 
projektowych i opracowanie projektu, 

- „Wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne przy drodze powiatowej 
w m. Boża Wola A - Dąbrowa" - poniesiono wydatki za wykonanie mapy 
do celów projektowych i opracowanie projektu w kwocie 6 691,00 zł, 



- „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 
w m. Suchowola A/doły/" - wykonano w kwocie 2 960,00 zł; zapłacono za mapę 
do celów projektowych i opracowany projekt budowlany, 

- „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 
w m. Suchowola A/ulica/" - poniesiono wydatki w wysokości 3 890,99 zł na 
mapę do celów projektowych i opracowanie projektu, 

- „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 
w m. Suchowola A w kierunku Adamowa/" - poniesiono wydatki w wysokości 
4 453,00 na mapę do celów projektowych oraz opracowanie projektu, 

- „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 
w m. Potoczek" - poniesiono wydatki w wysokości 9 936,00 zł na mapę 
do celów projektowych i projekt budowlany. 

Ponadto w 2018 roku zostały zrealizowane następujące inwestycje: 
- „Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Trzepieciny" -

- poniesiono wydatki w wysokości 9 646,83zł za wykonanie 3 lam ledowych 
na słupach stalowych i wynagrodzenie inspektora nadzoru, 

- „Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 325 8L 
w m. Rachodoszcze w kierunku Majdanu Ruszowskiego" - poniesiono wydatki 
w kwocie 15 767,46 zł za przyłącze energetyczne, wykonanie dwóch lamp 
ledowych na słupach aluminiowych oraz szafę sterowniczą i wynagrodzenie 
inspektora nadzoru. 

WSPÓŁPRACA ZE STAROSTWEM POWIATOWYM W ZAMOŚCIU 

- Bondyrz - wykonano część zatoki parkingowej, położono 778 m2 kostki 
betonowej o gr. 6 cm, oraz 156 mb obrzeży ( 8 cm) - koszt inwestycji wyniósł 
26 729,93 zł, 

- Udzielona dotacja dla Powiatu Zamojskiego na remont drogi powiatowej 
w m. Adamów - Bliżów w wysokości 15 000 zł, 

- Udzielona dotacja dla Powiatu Zamojskiego na remont drogi powiatowej 
w m. Suchowola - Majdan Ruszowski w wysokości 15 000 zł, 

- Udzielona dotacja dla Powiatu Zamojskiego na remont drogi powiatowej 
w m. Szewnia Dolna - Wólka Wieprzecka w wysokości 15 000 zł, 

- Udzielona dotacja dla Powiatu Zamojskiego na przebudowę drogi powiatowej 
nr 3247L dr. kr. 17 - Pniówek - Suchowola - Maciejówka w wysokości 
225 254,00 zł. 



PLACE ZABAW 

„Budowa placu zabaw w m. Bondyrz" 

Przedsięwzięcie pn. „Budowa placu zabaw w m. Bondyrz" powstało w ramach 
wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2017 - 2018 ze środków pozyskanych 
za pośrednictwem LGD „Nasze Roztocze" z PROW na lata 2014-2020. W 2017 roku 
poniesiono wydatki w kwocie 2 590,00 zł, natomiast w 2018 w kwocie 167 180,32 zł łącznie 
z wynagrodzeniem inspektora nadzoru. 

W ramach projektu: 
- wykonano nawierzchnię piaskową 

- 279 m2, 
- wykonano nawierzchnię z kostki 

brukowej — 99 m2, 
- wyposażono w elementy małej 

architektury w ilości 17 sztuk, 
- wykonano ogrodzenie, 
- odbudowano trawnik po pracach 

budowlanych. 

„Budowa placu zabaw w m. Potoczek" 

Przedsięwzięcie pn. „Budowa placu zabaw w m. Potoczek" powstało w ramach 
wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2017 - 2018 ze środków pozyskanych 
za pośrednictwem LGD „Nasze Roztocze" z PROW na lata 2014-2020. W 2017 roku 
poniesiono wydatki w kwocie 2 590,00 zł, natomiast w 2018 w kwocie 169 461,25 zł, łącznie 
z wynagrodzeniem inspektora nadzoru. 

W ramach projektu: 
- Wykonano nawierzchnię piaskową 

- 296,5m2, 
- wykonano nawierzchnię z kostki 

brukowej — 86,5m2, 
- wyposażono w elementy małej 

architektury w ilości 18 sztuk, 
- wykonano ogrodzenie, 
- odbudowano trawnik po pracach 

budowlanych. 



BUDOWA P O M O S T Ó W WĘDKARSKICH 

Przedsięwzięcie „Budowa pomostów 
wędkarskich na zbiorniku wodnym w Jacni" 
powstało w ramach wieloletniego programu 
inwestycyjnego na lata 2017 - 2018 z Programu 
Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 - 2020". 
W roku 2017 poniesiono wydatki w wysokości 
11 070,00 zł, a w 2018 roku 168 993,69 zł, łącznie 
z wynagrodzeniem inspektora nadzoru. Wykonano 
łącznie cztery pomosty: jeden pływający 
w kształcie litery "T" o łącznej długości 42,0 m 
oraz trzy stałe do cumowania drobnego sprzętu 
pływającego o długości 2,50 m każdy. Wybudowano linię kablową oświetlenia pomostu 
pływającego na zbiorniku wodnym w Jacni, zamontowano 11 lamp. 

TĘŻNIA SOLANKOWA W JACNI 

7 września 2018 r. podczas Pikniku dla członków Stowarzyszenia Społeczno - Kultu-
ralnego Gminy Adamów, została uroczyście oddana do użytku mieszkańców, pierwsza 
na Zamojszczyźnie, tężnia solankowa. Tężnia znajduje się przy zbiorniku wodnym w Jacni 
w pobliżu parkingu i siłowni zewnętrznej. Tężnia solankowa to konstrukcja z drewna i gałęzi, 
na które spływa pompowana ku górze solanka, czyli woda mineralna zawierająca dużą liczbę 
jonów sodowych, soli magnezowych oraz związków jodu i bromu. Działania lecznicze solanki 
korzystnie wpływają na układ nerwowy, układ gruczołów dokrewnych oraz ogólną odporność 
organizmu. 

Wykonano fundamenty, dostarczono 
konstrukcję tężni (konstrukcja drewniana), dach 
wykonano z blachodachówki w kolorze czarnym 
matowym. Tężnia wyposażona jest w: 

- pompę przystosowaną do pracy 
z wodą zasoloną, 

- zbiornik betonowy o pojemności 
4 m3, 

- oświetlenie LED (IP65) wraz 
z zestawem do odtwarzania muzyki 
relaksacyjnej, 

- Doprowadzono i podłączono kabel prądowy do skrzyni elektrycznej, 
- Wykonano prace porządkowo - estetyczne wokół tężni. 

Na powyższą inwestycję poniesiono wydatki w wysokości 156 744,00 zł 



WYMIANA DACHU NA BUDYNKACH ŚWIETLIC WIEJSKICH 

Na budynku świetlicy wiejskiej w Feliksówce położono folie wstępnego krycia (FWK) 
w ilości 297.800 m2, dokonano ołacenia połaci dachowych w ilości 297.800 m2 oraz pokrycie 
dachu blachą powlekaną trapezową na łatach, kolor blachy ciemny brąz 297.800 m2. Ponadto 
wykonano obróbki blacharskie z blachy powlekanej w ilości 21.840 m2. Dokonano montażu 
barier śniegowych, rynien dachowych półokrągłych o śr. 15 cm, w ilości 72.800 m 
oraz zamontowano rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm w ilości 36.000 m. 

Na powyższą inwestycję poniesiono wydatki w wysokości 56 138,31 zł. 
Natomiast na świetlicy wiejskiej w Suchowoli B położono folie wstępnego krycia 

(FWK) w ilości 472.760 m2, dokonano ołacenia połaci dachowych w ilości 472.760 m2 

oraz pokrycia dachu blachą powlekaną trapezową na łatach, kolor blachy to ciemny brąz 
w ilości 472.760 m2. Ponadto wykonano obróbki blacharskie z blachy powlekanej w ilości 
24.000 m2, montaż barier śniegowych m w ilości 40.400 m oraz zamontowano rynny dachowe 
półokrągłe o śr. 15 cm, w ilości 42.400 m i rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm, w ilości 
26.000 m. 

Na powyższą inwestycję poniesiono wydatki w wysokości 71 929,42 zł. 

POZOSTAŁE INWESTYCJE 

W 2018 roku Gmina Adamów złożyła wniosek o przyznanie pomocy dla operacji 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". Zgodnie ze złożonym wnioskiem 
0 dofinansowanie koszty całkowite operacji zostały wyliczone na kwotę 538 699,76 zł 
a wnioskowana pomocy na 342 774 zł. 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. 

Przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami 
w m. Suchowola, Kolonia Suchowola11 jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 
2013-2018. Łączne nakłady finansowe to kwota 2 053 670,00 zł, którą wykonano w kwocie 
58 200,00 zł, natomiast na rok 2018 zaplanowano kwotę 2 004 670,00 zł, a wykonano w kwocie 
1 978 687,10 zł. Wybudowano sieć wodociągową o długości 8 351 metrów, pompownię 
strefową, przyłącze energetyczne, bezodpływowy dół na ścieki oraz zapłacono wynagrodzenie 
dla inspektora nadzoru. W 2018 roku do sieci wodociągowej podłączono 42 nieruchomości, 
a z ich właścicielami podpisano stosowne umowy na dostarczanie wody. 

Montaż lampy UV na przepompowni wody w miejscowości Potoczek - w związku 
z powtarzającym się zanieczyszczeniem mikrobiologicznym na przepompowni wody 
w miejscowości Potoczek zamontowano lampę UV. Lampa pozwoli na usuwanie 



zanieczyszczeń mikrobiologicznych przy użyciu promieniowania UV bez konieczności 
stosowania do dezynfekcji środków chemicznych. Ponadto na przepompowni zamontowano 
nowoczesny zestaw dozujący podchloryn sodu, który w uzasadnionych przypadkach może 
wspierać pracę lampy UV poprzez dozowanie właściwej dawki chloru. Koszt realizacji zadania 
wyniósł 29 654,43 zł. Montaż urządzeń pozwoli na dezynfekcję wody pobieranej na ujęciu 
wody i zmniejszenie zagrożenia jakie wynika z mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Kontrola jakości wody poprzez wykonywanie badań wody z wodociągu Potoczek 
i studni dla osiedla w miejscowości Bondyrz oraz studni przy Szkole Podstawowej w Szewni 
Górnej. Wyniki badań wody na bieżąco są zamieszczane na stronie internetowej Gminy 
Adamów. Koszty badań wody z w/w ujęć wody w 2018 roku wyniosły 5 768,57 zł. 

Ponadto w 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 39 852,00 zł na zadanie 
pn. „Wykonanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej w m. Boża Wola", 
a w miejscowości Suchowola - Kolonia 39 734,00 zł na zadanie pn. „Budowa świetlicy 
w miejscowości Suchowola - Kolonia" za opracowanie projektu budowlanego i mapę do celów 
projektowych. 

XIII. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI 
SAMORZĄDOWYMI 

Gmina Adamów jest członkiem stowarzyszeń skupiających samorządy o zasięgu 
lokalnym: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze" 

Stowarzyszenie stanowi partnerstwo trój sektorowe, 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 2018 roku Gmina Adamów poprzez LGD „Nasze Roztocze" pozyskała środki 
finansowe na „Adaptację budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w Rachodoszczach". 
Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 65 568,90 zł. Kwota pomocy przyznanej 
na realizację całego grantu wyniosła 44 969,00 zł. W wyniku realizacji przedsięwzięcia 
ze środków grantowych zostały przeprowadzone następujące prace remontowe oraz inicjatywy 
dla lokalnej społeczności. 

Ponadto w ramach środków pozyskanych za pośrednictwem LGD „Nasze Roztocze" 
zrealizowano zadania: pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Bondyrz" (koszty całkowite 
projektu wyniosły 167799,89 zł z czego kwota pomocy stanowi 67 822, 00 zł) oraz „Budowa 
placu zabaw w miejscowości Potoczek" (koszty całkowite projektu wyniosły 170 055,14 zł 
z czego kwota pomocy stanowi 67 824, 00 zł). Oba place zostały wyposażone w elementy 



zabawowe dla dzieci (potrójne huśtawki, zestawy zabawowe, huśtawki wagowe, bujaki, 
karuzele, lokomotywy z wagonikami, stożki linowe piaskownice) oraz siłownie zewnętrzne. 

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 będzie dąży do pozyskania 
funduszy unijnych na rozwój obszarów rybackich i akwakultury. 

W 2018 roku Gmina Adamów z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 
2014 - 2020" zrealizowała zadanie pn. „Regulowanie ruchu turystycznego poprzez budowę 
pomostów wędkarskich na zbiorniku wodnym w Jacni". W ramach projektu został wykonany 
pomost wędkarski pływający w kształcie litery „T", trzy małe pomosty do cumowania 
drobnego sprzętu pływającego, oświetlenie głównego pomostu pływającego oraz montaż 
tzw. „licznika gości". Koszty całkowite realizacji operacji wyniosły 166 933,69 zł z czego 
kwota pomocy stanowi 110 265,00 zł. 

XIV. SPORT 

Działalność w zakresie kultury fizycznej na terenie gminy prowadzą kluby sportowe, 
szkoły i organizator sportu w środowisku wiejskim. Gmina w miarę możliwości wspiera tę 
działalność dofinansowując różnego rodzaju przedsięwzięcia: 

- W 2018 roku w drodze otwartego konkursu ofert gmina przekazała dotację 
w wysokości 40 000 zł dla klubu sportowego Orion Stihl Jacnia. Klub 
uczestniczył w rozgrywkach klasy B, klub zrzesza 50 osób, 

- Ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych Gminnych prowadzone są w Szkole Podstawowej 
w Szewni Górnej zajęcia z sumo - (2 razy w tygodniu uczęszcza ok. 16 dzieci). 
Uczniowie osiągają sukcesy w tej dziedzinie nawet w Mistrzostwach Europy, 

- Ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych finansowany jest Gminny Dzień Sportu (z okazji 
dnia dziecka) i zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych 
organizowanych przez Organizatora Sportu (np. turniej sołectw, gminny turniej 
Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Adamów, turniej Mikołajkowy), 

- W 2018 r. podjęto 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. 
Przyznano 8 nagród dla sportowców i 1 dla działacza sportowego. 

Reprezentacja Gminy Adamów 24 czerwca 2018 r. wzięła udział w XIX Powiatowych 
Igrzyskach LZS - Mieszkańców Zamojskich Wsi - Święcie Sportu Powiatu Zamojskiego -
Miączyn 2018. Gminę reprezentowało prawie 30 zawodników i zawodniczek, którzy 
rywalizowali w różnych konkurencjach sportowych jak również i siłowych. Reprezentanci 
w ogólnej klasyfikacji zajęli IX miejsce gromadząc 154 pkt. 



Pamiątkowy Medal Województwa Lubelskiego za zasługi dla województwa 
lubelskiego otrzymał Adam Kozyra. 

Medale zdobyli za: 
Przeciąganie liny mężczyzn: - II miejsce 
Przenoszenie worków z piaskiem 50kg, 40kg, 30kg: - II miejsce 
Przerzucanie opony traktorowej: - II miejsce 
Wyciskanie odważnika 17,5kg: - II miejsce 
Piłka nożna kobiet: - IV miejsce 
Piłka nożna mężczyzn: - IV miejsce 

W Krzywdzie rozegrane zostały XIX Wojewódzkie Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe 
LZS. Do sportowej rywalizacji przystąpiło ponad 1,5 tysiąca uczestników z 35 gmin 
i 15 powiatów. Nasza Gmina zajęła 10 miejsce wystawiając uczestników tylko w konku-
rencjach siłowych. 
Konkurencje: 

Przeciąganie Liny Mężczyzn 
Wyciskanie odważnika 17,5 kg do 85 kg 
Wyciskanie odważnika 17,5 kg +85 kg 
Przerzucanie opony traktorowej 
Spacer farmera 
Przeciąganie liny Kobiet 

- III Miejsce 
-1 miejsce 
-1 miejsce 
-1 miejsce, III miejsce 
-1 miejsce 
- IV miejsce 

W dniach 23-25 sierpnia w Siedlcach rozegrany został Finał Centralny XXI 
Ogólnopolskich Igrzysk LZS „Siła Niepodległej". Igrzyska odbyły się pod Narodowym 
Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polski Andrzeja Dudy w ramach obchodów stulecia 
odzyskania niepodległości. 

Wyciskanie odważnika 17,5 kg do 85 kg -1 miejsce 
Wyciskanie odważnika 17,5 kg +85 kg - III miejsce 

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 Feliksówka 
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 3 drużyny kobiece (Jacnia, Suchowola, 
Suchowola - Kolonia), 3 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Chłopców, 1 Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza Dziewcząt. 

Niosą oni pomoc głównie podczas pożarów i powodzi, wypadków komunikacyjnych 
oraz innych zdarzeń i klęsk żywiołowych. W 2018 roku wyjeżdżali do akcji 52 razy. 

Wyposażenie: 
- Samochód pożarniczy VOLVO FLD 3C FL rok produkcji 2018 
- Samochód pożarniczy STAR rok produkcji 1991 
- Samochód pożarniczy STAR rok produkcji 1979 
- Samochód pożarniczy IFA W-50 rok produkcji 1988 
- Lekki samochód pożarniczy RENAULT TRAFIĆ rok produkcji 2013 
- Lekki samochód pożarniczy FORD TRANSIT rok produkcji 2014 
- Lekki samochód pożarniczy RENAULT MASTER rok produkcj i 2015 
- Lekki samochód pożarniczy LUBLIN 3 rok produkcji 2001 
- Łódź ratunkowa Whaly 435 R Professional 
- Samochody cywilne typu LUBLIN - 4 szt. 

Wszystkie jednostki wyposażone są w podstawowy sprzęt ratowniczo- gaśniczy; 
dysponują nowymi motopompami. Inny sprzęt to: pompy szlamowe, zestawy ratownictwa 
medycznego, sprzęt ochrony dróg oddechowych, pilarki do betonu, pilarki do drewna, 
podcinarki, agregaty prądotwórcze, zestawy hydrauliczne LUKAS. 

25 października 2018 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 4 jednostki OSP otrzymały następujący sprzęt: 
- Jednostka OSP Potoczek 
- Automatyczny defibrator zewnętrzny 

(AED) 
- Torbę Ratowniczą R - l 
- Jednostka OSP Suchowola 
- Automatyczny defibrator zewnętrzny 

(AED) 
- Torbę Ratowniczą R - l 
- Jednostka OSP Bondyrz 
- Torbę ratowniczą R- l 
- Jednostka OSP Adamów 
- Pilarkę do drewna 

Gmina Adamów zakupiła w/w sprzęt i wyposażenie na kwotę 29 026,20 zł. Zadanie 
realizowane było w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy 
Pokrzywdzonym oraz 1% ze środków budżetu gminy. 

W grudniu 2018 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Potoczku zakupiła nowy średni 
samochód ratowniczo-gaśniczy VOLVO FLD 3C FL na kwotę 779 820,00 zł. Zakup 
w/w samochodu dla OSP w Potoczku został sfinansowany poprzez: 

- Dotację z Gminy Adamów 
w wysokości 379 820,00 zł 

- Związek Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP i Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
w ramach dotacji do Krajowego 
Systemu Ratowniczo - Gaśniczego 
w wysokości 200 000,00 zł 

- Dotację ze Środków Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Lublinie 
w wysokości 200 000,00 zł. 

Straże Pożarne oprócz działalności prewencyjnej oraz likwidacji zagrożeń i pożarów 
prowadzą działalność społeczną, kulturalną i sportową. Tradycją się stało, że od wielu lat 
na terenie Gminy Adamów uroczyście jest obchodzony Dzień Strażaka. Święto to jest 
obchodzone 3 maja. W 2108 roku święto to obchodzone było w miejscowości Jacnia. 



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. 20 maja 2018 roku w miejscowości Krasnobród odbyły się międzygminne 
zawody sportowo - pożarnicze. Uczestniczyło w nich 28 drużyn z gminy Adamów 
i Krasnobród. Z Gminy Adamów udział wzięło: 

- 9 jednostek OSP 
- 3 drużyny Kobiece 
- 3 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Chłopców 
- 1 Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Dziewcząt 

w Grupie A: 
I miejsce zajęła OSP Suchowola-Kolonia 
II miejsce zajęła OSP Suchowola 
III miejsce zajęła OSP Feliksówka 

w Grupie C: 
I miejsce zajęła Kobieca Drużyna Pożarnicza z OSP Suchowola 
II miejsce zajęła Kobieca Drużyna Pożarnicza z OSP Suchowola-Kolonia 
III miejsce zajęła Kobieca Drużyna Pożarnicza z OSP Jacnia 

w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych Chłopców: 

I miejsce zajęła Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Chłopców Suchowola-Kolonia 
II miejsce zajęła Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Chłopców Suchowola 
III miejsce zajęła Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Chłopców Jacnia 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Dziewcząt z Suchowoli zajęła I miejsce. 



P R Z E S T Ę P S T W A WYSTĘPUJĄCE NA TERENIE GMINY ADAMÓW 

Bezpieczeństwo 

Podział wskaźnika przestępstw na kategorie 
Kategoria 

{ B Bójka i pooicie 

| Kierowanie pojazdami Tiecftanicznymi pod... 

fl Kradzież 

8 Kradzież 2 włamaniem 

Oszustwo "'na polięjarrta" 

| Oszustwo "na wnuczka" 

U Posiadanie środków odurzających 

• Rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie 

S Seksualne 

• Udzielanie substancji psychotropowych 

8P. Uszczerbek na zdrowiu 

B Uszczerbek na zdrowiu, bójki i pobicia, prz... 

Uszkodzenie rzeczy 

XVI. CZĘŚĆ ANALITYCZNA 

Poniższe dane zostały zaprezentowane w załączniku do raportu oraz dostępne są 
na stronie internetowej gminy w formie interaktywnych kokpitów: 

- Gmina Adamów na tle innych samorządów 
- Finanse gminy 
- Ludność - demografia 
- Infrastruktura 
- Przyroda 
- Edukacja i wychowanie 
- Czas wolny - kultura i sport 
- Zdrowie i pomoc społeczna 
- Jakość życia 
- Rynek pracy 
- Gospodarka - sektor pozarolniczy 
- Gospodarka - sektor rolniczy 
- Turystyka 
- Informacja o realizacji polityk, programów, strategii 
- Informacja o realizacji uchwał rady gminy 
- Informacja o 10 najważniejszych działaniach wójta/burmistrza 
- Informacja o współpracy gminy (związki komunalne, porozumienia międzygminne, 

stowarzyszenia jst. LOT, LGD/LGR, współpraca międzynarodowa) 
- Mapa inwestycji 



Urząd Gminy Adamów 
Adamów 1 lb 

22-442 Adamów 
www. adamow. gmina.pl 


