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I. Wstęp 
 

 

Zgodnie z  ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  organy wykonawcze 

jednostek samorządu terytorialnego przedstawiają organom stanowiącym, w terminie do 

31 maja każdego roku, raport o stanie gminy. 

Obowiązek powyższy wynika z  art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym, zgodnie z którym Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o 

stanie gminy. 

 

Przepisy ustawowe wskazują minimalną zawartość raportu, która powinna obejmować 

podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności: 

1) realizację polityk, programów i strategii; 

2) realizację uchwał rady; 

3) realizację budżetu obywatelskiego. 

Informacje, które zawiera raport posłużą mieszkańcom Gminy Komarówka Podlaska 

do zwiększenia wiedzy dotyczącej funkcjonowania Gminy Komarówka Podlaska, a także będą 

stanowić podstawę do formułowania prognoz na przyszłość. 
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II. Informacje ogólne 

2.1 Ogólna charakterystyka gminy 

 

 

 

Gmina Komarówka Podlaska jest jedną ze 170 gmin wiejskich znajdujących 

się województwie lubelskim. Położona jest we wschodniej części powiatu radzyńskiego.  

Graniczy tylko z jedną gminą powiatu – od zachodu z gminą Wohyń, od północy z gminami 

Drelów i Łomazy (powiat bialski), od wschodu z gminami Rossosz i Wisznice (powiat bialski) 

oraz od południa z gminą Milanów (powiat parczewski). 

 

Gmina Komarówka Podlaska zajmuje obszar 137,56 km2, co stanowi 14,25 % powierzchni 

całego powiatu radzyńskiego oraz 0,55 % powierzchni województwa lubelskiego. 

Powierzchnia gminy jest nieco większa niż przeciętna powierzchnia gminy wiejskiej 

w województwie lubelskim, która wynosi 127 km2. Jest jedną z 7 gmin wiejskich (Borki, 

Czemierniki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Ulan-Majorat, Wohyń), 

które łącznie z gminą miejską – Radzyń Podlaski, wchodzą w skład powiatu radzyńskiego. 

Siedzibą gminy jest miejscowość Komarówka Podlaska, oddalona o 27 km od Radzynia 

Podlaskiego – siedziby powiatu, 80 km od stolicy województwa lubelskiego oraz o 160 km 

od Warszawy. Najbliżej zlokalizowanymi portami lotniczymi są: port Lublin-Świdnik – 84 km  

oraz port Warszawa – Okęcie – 166 km.  

 Gmina Komarówka Podlaska położona jest w odległości 45 km od polsko-białoruskiego 

przejścia w Sławatyczach oraz 62 km w Terespolu (Barwinek – 337 km, Cieszyn – 467 km). 

Na sieć osadniczą gminy składa się 13 jednostek pomocniczych (sołectw) i tyle samo 

miejscowości, często podzielonych na dzielnice czy kolonie: Brzeziny, Brzozowy Kąt, 

Derewiczna, Kolembrody, Komarówka Podlaska, Przegaliny Duże, Przegaliny Małe, Walinna, 

Wiski, Woroniec, Wólka Komarowska, Żelizna, Żulinki. 

 

Wielkość jednostek osadniczych jest bardzo zróżnicowana. W poniższej tabeli 

przedstawiono powierzchnię poszczególnych miejscowości oraz ich udział w całkowitej 

powierzchni gminy: 
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Tabela 1: Powierzchnia sołectw Gminy Komarówka Podlaska 

Wyszczególnienie 

Powierzchnia 

sołectwa 

[ha] 

Brzeziny 489 

Brzozowy Kąt 1086 

Derewiczna 1434 

Kolembrody 2050 

Komarówka Podlaska 934 

Przegaliny Duże 1600 

Przegaliny Małe 570 

Walinna  800 

Wiski 997 

Woroniec 356 

Wólka Komarowska 449 

Żelizna 2698 

Żulinki 293 

Ogółem 13 756 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy 
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Mapa 1: Sołectwa i miejscowości Gminy Komarówka Podlaska 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 Gmina Komarówka Podlaska, podobnie jak sąsiadujące z nią gminy, jest gminą 

typowo rolniczą, w związku z tym rolnictwo stanowi jeden z najważniejszych działów 

gospodarki. Zdecydowana większość powierzchni gminy, bo aż 67,09%, wykorzystywana jest 

jako użytki rolne, w skład których wchodzą: grunty orne, łąki i pastwiska oraz sady i ogrody. 

Powierzchnia lasów i gruntów leśnych wynosi 3 028 ha, co stanowi 22,01% całej powierzchni 

gminy. 

 

 

Warunki klimatyczne i glebowe niezbyt sprzyjają prowadzeniu działalności rolniczej. Z tego 

też względu obszar gminy został zakwalifikowany do gmin o niekorzystnych warunkach 

gospodarowania (ONW) według Programu Zrównoważonego Rozwoju Rolnictwa i Obszarów 

Wiejskich Województwa Lubelskiego. Wśród klas bonitacyjnych na gruntach ornych 

dominują gleby klasy IV i V (gleby średniej i słabej jakości), natomiast wśród użytków 

zielonych przeważają gleby klasy III oraz klasy IV (średniej jakości). Klasyfikację bonitacyjną 

gleb przedstawiają dokładnie poniższe zestawienia: 
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Tabela 2: Klasyfikacja bonitacyjna gleb w gminie Komarówka Podlaska (po uwzględnieniu zmian 

wprowadzonych w 2020 r. – Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w Gminie Komarówka Podlaska) 

Klasa gruntów 
Grunty orne Użytki zielone 

Ogółem % Ogółem % 

I - 0,00 0,08 0,01 

II 5,09 0,08 - 0,00 

IIIa 118,70 1,76 
602,30 28,72 

IIIb 598,70 8,87 

IVa 2035,34 30,16 
949,50 45,26 

IVb 2293,80 33,99 

V 1474,91 21,86 506,70 24,16 

VI 221,41 3,28 38,70 1,85 

Razem 6748 100 2098 100 
Źródło: Opracowanie własne – dane z Urzędu Gminy w Komarówce Podlaskiej 

Zgodnie z danymi Urzędu Gminy w Komarówce Podlaskiej na terenie gminy w 2020 r. 

znajdowało się 2090 indywidualnych gospodarstw rolnych,  

w tym: 

❖ od 1 ha do 5 ha – 1390 
❖ od 5 ha do 10 ha – 381 
❖ od 10 ha do 15 ha – 159 
❖ od 15 ha do 30 ha – 135 
❖ od 30 ha do 50 ha – 17 
❖ od 50 ha do 100 ha – 7 
❖ powyżej 100 ha – 1. 

 
Tabela 3: Struktura wielkości gospodarstw rolnych na przełomie lat 1995 - 2020 

Wielkość 
1995 2000 2006 2014 2019 2020 

liczba liczba liczba liczba liczba  

do 5 ha 369 500 470 1247 1364 1390 

 5 - 10 ha 404 306 328 381 376 381 

 10 – 15 ha 302 201 180 180 162 159 

 15 – 30 ha  165 174 145 149 131 135 

 30 – 50 ha - 2 24 23 20 17 

50 - 100 - - 4 4 7 7 

Większe niż 100 ha - - - 1 1 1 

Ogółem 1240 1183 1151 1985 2061 2090 

Źródło: opracowanie własne – dane z Urzędu Gminy 
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Strukturę agrarną gospodarstw charakteryzuje rozdrobnienie, a działki wchodzące w ich 

skład są często oddalone od siebie. Jednak na przestrzeni ostatnich lat, wskutek zaistniałej 

sytuacji w sferze przetwórstwa i skupu płodów rolnych, indywidualne gospodarstwa rolne 

uległy dużej przemianie. Poprawie uległa struktura gospodarstw – zauważalna jest tendencja 

do zwiększania ich powierzchni, wzrósł poziom ich wyposażenia w sprzęt, wiele z nich 

przyjęło jeden kierunek produkcji. Powstały gospodarstwa specjalizujące się wyłącznie w 

hodowli bydła, trzody chlewnej, drobiu lub produkcji roślinnej. Specjalizacja w hodowli 

zwierząt wymusiła zmianę struktury upraw rolnych – znacznie zmalała powierzchnia upraw 

ziemniaków, przekwalifikowaniu na grunty orne uległo wiele użytków zielonych, a na ich 

miejsce weszła produkcja zbóż, wymuszona m.in. zmianą technologii tuczu trzody chlewnej 

narzuconą przez przemysł przetwórczy. 

Wiele gospodarstw specjalizuje się w produkcji sadowniczej (ok. 400 hektarów gminy 

pokrytych jest sadami), szczególnie w Brzezinach i Przegalinach Dużych.  

Gospodarka rolna mimo licznych inwestycji oraz nowych technologii nie gwarantuje 

mieszkańcom gminy znaczących dochodów. Istotny wpływ na rozwój gospodarki rolnej ma 

też migracja młodych osób do innych regionów w poszukiwaniu zatrudnienia, co sprawia, że 

właścicielami gospodarstw zostają starzejący się rolnicy, dotknięci pogarszającym się stanem 

zdrowia, bez większych perspektyw na wzmocnienie produkcji rolnej oraz wprowadzanie 

innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie. Szansą na rozwój są gospodarstwa specjalizujące się 

w zdrowej, ekologicznej żywności oraz przetwórstwie tej żywności.  

 Znaczną część gminy zarastają naturalne lasy. W dużej części są to bory sosnowe 

w różnym wieku, pokrywające gleby bardziej piaszczyste. Na terenach niższych, bardziej 

żyznych występują lasy mieszane, dębowo-sosnowe, dębowo-grabowe lub dębowe. Lasami 

Skarbu Państwa, znajdującymi się w granicach gminy, zarządza Nadleśnictwo Międzyrzec 

Podlaski oraz Nadleśnictwo Radzyń Podlaski. Powierzchnia lasów należących do Skarbu 

Państwa na terenie gminy wynosi 1 194,2428 ha. Lasy niestanowiące własność Skarbu 

Państwa zajmują ok. 1 833  ha. Lesistość terenu wynosi 21,01%, co jest porównywalne 

ze średnią dla powiatu radzyńskiego – 21,2% oraz województwa lubelskiego- 23,2%.  
 

Tabela nr 4.Struktura powierzchni ogólnej gminy  

Powierzchnia gminy Ha % 

Ogólna powierzchnia gruntów 13756 100,00 

Użytki rolne ogółem 

W tym: 9229 67,09 

Grunty orne 6748 49,05 

Sady 383 2,78 

Łąki trwałe 1773 12,76 

Pastwiska trwałe 325 2,36 
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Lasy i grunty leśne 3028 22,01 

Pozostałe grunty (pod zabudowaniami, 

podwórzami, drogi, wody, i inne grunty 

użytkowe oraz nieużytki) 
1499 10,89 

     Źródło: opracowanie własne. Dane Urząd Gminy Komarówka Podlaska 

 

 

         Na koniec 2020 r. na terenie gminy Komarówka Podlaska zarejestrowanych było 176 

podmiotów gospodarczych. 

W przedmiotowej grupie znaczną część, bo aż średnio 94,9 % (167) stanowią osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą. Jedynie 5,1% (9) podmioty zarejestrowane w KRS. 

W strukturze działalności gospodarczej dominują podmioty zaliczane do sekcji F – 

Budownictwo. W 2020 r. stanowiły one średnio 34 % (57) wszystkich podmiotów 

prowadzących dzielność na terenie gminy. Drugą co do wielkości grupę 16% (27) stanowiły 

podmioty zaliczane do sekcji G - Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów 

samochodowych, wyłączając motocykle. Kolejnym licznie reprezentowanym sektorem był 

sektor C – Przetwórstwo przemysłowe – ok. 11% (19). Liczną grupę stanowiły również 

podmioty sekcji Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 6,5% (11),informacja i 

komunikacja – sekcja J – 6,5 % (11), M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 

4% (7) oraz sekcji  A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 3,5 % (6) oraz sekcji S i P 

obejmujących: Pozostałą działalność usługową i edukację.  Podmioty zaliczane do 

pozostałych sekcji stanowiły 18,5%. 

 

  

       Zgodnie z danymi Powiatowego Urzędu Pracy (według stanu na 31 grudnia 2020 r.) 

w gminie Komarówka Podlaska liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 93 osoby i 

wzrosła w stosunku do roku 2019 o 6 osób, z czego 36 osób stanowiły kobiety. Liczba 

bezrobotnych w gminie stanowiła około 5,47 % wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych 

w powiecie radzyńskim oraz 0,20% bezrobotnych zarejestrowanych w całym województwie 

lubelskim. Z analizy dostępnych danych wynika, że liczba osób zarejestrowanych jako 

bezrobotne spada w okresie letnim oraz wiosenno-jesiennym. Ma to związek z popytem na 

pracowników w okresie tzw. prac sezonowych (prace w rolnictwie, przetwórstwie rolno-

spożywczym i budownictwie).  

Zjawisko bezrobocia niesie ze sobą liczne konsekwencje i problemy zarówno 

w wymiarze społecznym, jak i ekonomicznym, z którymi muszą borykać się władze gminy. 

Wymienić można chociażby postępujące zjawisko wykluczenia społecznego oraz 

dziedziczenia bezrobocia, rozwój patologii społecznych, wandalizm, bierność  

w podejmowaniu decyzji, niską kreatywność i aktywność społeczną.  

W wymiarze ekonomicznym mamy do czynienia z niską siłą nabywczą społeczności lokalnej, 

ubóstwem, obciążeniem opieki społecznej, brakiem środków na nowe inwestycje, 

degradacją gminnej przestrzeni. 
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Tabela 5: Struktura bezrobocia na terenie Powiatu Radzyńskiego 

 Powiat Radzyński Gmina Komarówka Podlaska 

Ogółem 1699 93 

Kobiety 808 36 

Będący w szczególnej sytuacji 
na rynku pracy 

1436 82 

Osoby do 30 roku życia 603 27 

Osoby powyżej 50 roku życia 358 30 

Osoby długotrwale bezrobotne 909 55 
Źródło: Rynek pracy w powiecie radzyńskim, Informator 2020 (stan na grudzień 2020) 

Gmina Komarówka Podlaska należy do jednostek najsłabiej zaludnionych w skali regionu, 

jak i kraju. Przy jej powierzchni wynoszącej niemal 138 km2, wskaźnik średniej gęstości 

zaludnienia kształtuje się na poziomie zaledwie 32 osób na 1 km2. Stanowi to wartość 

znacznie poniżej średniej powiatu radzyńskiego, która w 2020 r. wynosiła 61 osób na 1 km2, 

województwa lubelskiego - 84 osób na 1 km2 i kraju - 123 osoby na 1 km2. 

Tabela 6: Udział mieszkańców poszczególnych miejscowości w całkowitej liczbie ludności Gminy Komarówka 
Podlaska – stan na 31.12.2020 r. 

Wyszczególnienie 
Liczba 

ludności 

Powierzchnia 

sołectwa w km2 

Gęstość zaludnienia 

os/km2 

Brzeziny 100 4,89 20,44 

Brzozowy Kąt 369 10,86 34,00 

Derewiczna 453 14,34 31,59 

Kolembrody 406 20,50 19,80 

Komarówka Podlaska 1155 9,34 123,66 

Przegaliny Duże 488 16,00 30,50 

Przegaliny Małe 131 5,70 22,98 

Walinna  304 8,00 38,00 

Wiski 256 9,97 25,68 

Woroniec 125 3,56 37,92 

Wólka Komarowska 222 4,49 49,44 

Żelizna 301 27,40 10,99 

Żulinki 71 2,93 24,23 

Ogółem 4381 137,56 31,85 

Źródło: opracowanie własne – dane z Urzędu Gminy 
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Cechą charakterystyczną rozmieszczenia ludności w gminie jest jej koncentracja 

w największych miejscowościach, takich jak: Komarówka Podlaska, Brzozowy Kąt, 

Derewiczna, Wólka Komarowska. Do miejscowości zamieszkanych przez najmniejszą liczbę 

mieszkańców należy zaliczyć: Żulinki, Brzeziny, Przegaliny Małe oraz Woroniec. 

 

Liczba mieszkańców oraz gęstość zaludnienia nie są wartościami stałymi  i podobnie jak 

rozmieszczenie mieszkańców podlegają zmianom. Poniższa tabela oraz wykres prezentują 

dynamikę ludności gminy na przestrzeni lat 2014 -2020. 

 

Tabela 7: Liczba ludności na przestrzeni lat 

Lata Liczba ludności 
% w skali do roku 

poprzedniego 

2014 4681 --- 

2015 4619 0,98 

2016 4580 0,99 

2017 4553 0,99 

2018 4488 0,99 

2019 4430 0,99 

2020 4381 0,98 

Źródło opracowanie własne – dane z Urzędu Gminy Komarówka Podlaska 

 

Z powyższego zestawienia wynika, że na przestrzeni ostatnich 7 lat liczba mieszkańców 

gminy systematycznie spadała. W analizowanym okresie zmniejszyła się ona o 300 osób, 

co stanowi niemal 7% obecnej liczby mieszkańców gminy. Spadek liczby mieszkańców jest 

trendem charakterystycznym dla całego województwa lubelskiego i dla zdecydowanej 

większości kraju. Na ubytek liczby ludności wpływa przede wszystkim ujemny przyrost 

naturalny oraz saldo migracji. W roku 2020, po kilku latach ujemnego salda migracji, pojawia 

się saldo dodatnie, które być może jest spowodowane trwającą epidemią Covid-19.  

Niepokojący trwały trend spadku liczby ludzi młodych, co w połączeniu z przechodzeniem w 

wiek emerytalny osób będących obecnie w wieku produkcyjnym będzie pogarszał wskaźnik 

obciążenia demograficznego. 



13 
 

Tabela 8: Saldo migracji na terenie Gminy Komarówka Podlaska w latach 2014-2020 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. 
Napływ-Zameldowanie 29 17 31 36 33 89 102 

2. 

Odpływ-Wymeldowanie 

 

50 

 

41 

 

56 

 

 

55 

 

 

60 96 84 

3. SALDO MIGRACJI -21 -24 -25 -19 -27 -7 +18 

Źródło: Opracowanie własne – dane z ewidencji ludności Urzędu Gminy 

 

Jednym z głównych czynników decydujących o liczbie ludności jest przyrost naturalny, który 

stanowi różnicę między liczbą urodzeń żywych, a liczbą zgonów. Od wielu lat na terenie 

gminy odnotowuje się niepokojący ujemny przyrost naturalny. Najkorzystniejsza sytuacja 

względem przyrostu naturalnego w gminie zaobserwowana została w 2017 r., kiedy to 

bezwzględna różnica pomiędzy liczbą urodzeń i zgonów była najmniejsza. Niestety nie 

oznaczało to stabilizowania się sytuacji demograficznej gminy.  

 
Tabela 9: Przyrost naturalny w Gminie Komarówka Podlaska 

Rok urodzenia zgony Przyrost naturalny 

2014 30 71 -41 

2015 42 65 -23 

2016 44 64 -20 

2017 45 64 -19 

2018 42 74 -32 

2019 37 57 -20 

2020 38 81 -43 

Źródło: Opracowanie własne – dane z ewidencji ludności Urzędu Gminy 

W związku ze starzeniem się społeczeństwa, niska dodatnia wartość przyrostu 

naturalnego nie będzie gwarantowała w przyszłości zastępowalności pokoleń, co w 

połączeniu ze starzeniem się społeczeństwa w szerszej perspektywie czasowej może pogłębić 

zjawisko recesji liczby ludności. 
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Tabela 10: Podstawowe informacje o ludności gminy (stan na 31.12.2020 r.) 

Ogółem kobiety mężczyźni 

Ludność w wieku 

Przedprodukcyjnym 

0-18 lat 

Produkcyjnym 

18-60 lat 

Poprodukcyjny 

Powyżej 60 lat 

4381 2161 2220 826 2489 1066 

Źródło: Opracowanie własne – dane z ewidencji ludności Urzędu Gminy 

 

Wśród mieszkańców gminy Komarówka Podlaska w 2020 r. osoby  

w wieku produkcyjnym stanowiły 56,81% ogółu ludności. Osoby w wieku 

przedprodukcyjnym (0-18 lat) stanowiły 18,86%, natomiast osoby w wieku poprodukcyjnym 

(60 i więcej) stanowiły 24,33% całkowitej liczby ludności.  
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III. Informacje inwestycyjne i finansowe 

3.1 Wykonanie budżetu Gminy Komarówka Podlaska 
 

Budżet  Gminy Komarówka Podlaska na 2020 rok  został uchwalony na sesji w dniu 
19 grudnia 2019 roku uchwałą Rady Gminy Nr XI/84/2019 , był zmieniany 25 razy. Zmiany dokonane były: 

 

1. Zarządzeniem Nr 4/20 Wójta Gminy  Komarówka Podl z dnia  27 stycznia 2020 r. 

2. Zarządzeniem Nr 12/20 Wójta Gminy  Komarówka Podl z dnia  17 lutego 2020 r. 

3. Uchwałą Nr XII/104/2020 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 10 marca 2020 r. 

4. Zarządzeniem Nr 24/20 Wójta Gminy  Komarówka Podl z dnia  25 marca 2020 r. 

5. Zarządzeniem Nr 27/20 Wójta Gminy  Komarówka Podl z dnia  03 kwietnia 2020 r 

6. Zarządzeniem Nr 32/20 Wójta Gminy  Komarówka Podl z dnia  27 kwietnia 2020 r 

7. Uchwałą Nr XIII/115/2020 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 15 maja 2020 r. 

8. Zarządzeniem Nr 39/20 Wójta Gminy  Komarówka Podl z dnia  22 maja 2020 r 

9. Zarządzeniem Nr 42/20 Wójta Gminy  Komarówka Podl z dnia  10 czerwca 2020 r. 

10. Zarządzeniem Nr 47/20 Wójta Gminy  Komarówka Podl z dnia  26 czerwca 2020 r 

11. Uchwałą Nr XIV/123/2020 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 08 lipca 2020 r. 

12. Zarządzeniem Nr 59/20 Wójta Gminy  Komarówka Podl z dnia  23 lipca 2020 r 

13. Zarządzeniem Nr 64/20 Wójta Gminy  Komarówka Podl z dnia  17 sierpnia 2020 r. 

14. Uchwałą Nr XV/128/2020 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

15. Zarządzeniem Nr 69/20 Wójta Gminy  Komarówka Podl z dnia  31 sierpnia 2020 r. 

16. Zarządzeniem Nr 74/20 Wójta Gminy  Komarówka Podl z dnia  10 września 2020 r 

17. Zarządzeniem Nr 76/20 Wójta Gminy  Komarówka Podl z dnia  15 września2020 r 

18. Zarządzeniem Nr 80/20 Wójta Gminy  Komarówka Podl z dnia  30 września2020 r 

19. Uchwałą Nr XVI/134/2020 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 15 października 2020 r. 

20. Zarządzeniem Nr 86/20 Wójta Gminy  Komarówka Podl z dnia  21 października 2020 r 

21. Zarządzeniem Nr 95/20 Wójta Gminy  Komarówka Podl z dnia  13 listopada 2020 r 

22. Uchwałą Nr XVIII/147/2020 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 26 listopada 2020 r. 

23. Zarządzeniem Nr 102/20 Wójta Gminy  Komarówka Podl z dnia  10 grudnia 2020 r 

24. Zarządzeniem Nr 107/20 Wójta Gminy  Komarówka Podl z dnia  14 grudnia 2020 r 

25. Uchwałą Nr XIX/156/2020 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 30 grudnia 2020 r. 

 

W  związku z powyższymi  zmianami  wykonanie budżetu na 31.12.2020 r. przedstawia się 

następująco: 

DOCHODY  budżetu gminy 
Plan 24 851 684,66 zł       wykonano 24 483 678,97  zł tj. 98,52% 
w tym: 

dochody bieżące 22 055 486,46zł    wykonano 21 614 938,33  zł 98,01% 

dochody majątkowe  2 796 198,20 zł   wykonano      2 868 740,64 zł tj. 102,60% 

WYDATKI    budżetu gminy    
Plan 26 383 654,66 zł     wykonano 24 056 033,43 t.j.91,18% 
W tym: 

wydatki bieżące 21 445 104,74 zł    wykonano 20 103 574,13 tj. 93,75% 

wydatki majątkowe 4 938 549,92zł    wykonano 3 952 459,30 zł tj.80,04% 

deficyt          1 531 970,00 zł w tym:   wykonano nadwyżka  budżetu 427 645,54 

Przychody 2 253 840,00 zł     wykonano 2 211 850,33 , tj.98,14% 

Kredyt 1 740 000,00     wykonano 1 740 000,00 zł( kredyt 

długoterminowy) 

Niewykorzystane środki pieniężne, których mowa w 

 art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 471 840,00 zł        wykonano 471 850,33 zł 

Spłata udzielonych pożyczek 42 000,00   wykonano 0,00 

 
Rozchody:721 870,00 zł                   wykonano 721 870,00 zł , tj. 100,00% 

Spłata kredytu, pożyczki        8 577,07 zł                 wykonano 8 577,07 zł 

Pożyczka dla Zakładu Komunalnego 8 000,00 zł                           wykonano 8 000,00 

Kredyt długoterminowy                      705 292,93zł                         wykonano 705 292,93 zł 
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Realizacja budżetu gminy po stronie dochodów na 31.12.2020 roku przedstawia się 

następująco: 

1.Dochody bieżące, w tym: 

Na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 

Plan 8 184,00,00 zł      wykonano 6 138,00 zł tj.75% 

Na zadania własne plan 15 178 968,60 zł  wykonano 14 767 536,67 zł tj.97,29% 

Na zadania zlecone plan 6 868 333,86 zł  wykonano 6 841 263,66 zł tj.99,61% 

2. dochody majątkowe: 

Na zadania na mocy porozumień Plan 31 000,00  wykonano 31 000,00 złtj. 100,00% 

Na zadania własne plan 2 765 198,20 zł  wykonano 2 837 740,64 zł tj.102,62% 

WYDATKI 
Realizacja  budżetu gminy po stronie wydatków na 31.12.2020 roku przedstawia się następująco: 

1.Wydatki bieżące 

Plan 21 445 104,74 zł wykonano 20 103 574,13 zł tj. 93,75% 

, w tym: 

- na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 

Plan 2 017 716,84 zł   wykonano 1 889 678,05 zł tj.93,65% 

- na zadania własne 

Plan 12 559 054,04zł wykonano 11 372 632,42  tj.90,55% 

- na zadania zlecone 

Plan 6 868 333,86 zł wykonano 6 841 263,66 zł tj. 99,61% 

2. wydatki majątkowe 

Plan 4 938 549,92 zł wykonano 3 952 459,30 zł tj.80,03%, w tym: 

-zadania na mocy porozumień plan 777 794,00, wykonano 767 208,27,tj.98,64% 

- na zadania własne plan 4 160 755,92 zł wykonano 3 185 251,03 zł  tj.76,55% 

 

Sytuacja finansowa Gminy Komarówka Podlaska 

   
 1/Kredyt  konsolidacyjny w kwocie 4 365 779,46 zł na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów  w 
latach ubiegłych - zaciągnięty w 2016 roku, okres spłaty kapitału 2019-2028 oprocentowanie kredytu 
2,81%,aktualne oprocentowanie 1,29% 
Harmonogram spłat kapitału kredytu: 2020-2028 po 436 572,00 zł  
Pozostało do spłaty 3 492 576,00 zł 
  
 2 / Kredyt zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 440 000,00 zł –zaciągnięty 
w 2016 roku, okres spłaty kapitału 2020-2022 – oprocentowanie kredytu 3,21%, aktualne oprocentowanie 
1,69%  Harmonogram spłat kapitału kredytu: 2020- 2021 r. po 160 000,00 zł, 2022 r. 120 000,00.  
Pozostało do spłaty 280 000,00 zł 
 
3/Kredyt w kwocie 309 262,00 zł na pokrycie deficytu budżetu gminy zaciągnięty w 2017 roku, okres 
spłaty kapitału 2019-2025, oprocentowanie kredytu 3,19%, aktualne oprocentowanie 1,65 % Harmonogram 
spłat kapitału kredytu : 2020 r. 38 000,00 zł, lata 2021-2025 po 50 000,00 zł 
Pozostało do spłaty 250 000,00zł 
4/ Kredyt długoterminowy w kwocie 689 635,07 zł na pokrycie deficytu budżetu gminy zaciągnięty 
w dniu 27.12.2018 roku, okres spłaty kapitału 2019-2029, oprocentowanie 2,99 %, aktualne oprocentowanie 
1,22% 
 Harmonogram spłat kapitału kredytu: 2020 r. 20 720,93, 2021 r. 26 439,07, 2022 r. 28 000,00, 2023- 2028 po 
85 000,00 zł 2029 r. 74 839,07 zł.  
Pozostało do spłaty 639 278,14 zł 
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5) kredyt długoterminowy w kwocie 250 000,00 złna spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów zaciągnięty 24 
grudnia 2019 r., oprocentowanie 2,70%, aktualne oprocentowanie 1,20% Harmonogram spłaty kapitału 
kredytu: 2020-2024 raty po 50 000,00 zł. 
Pozostało do spłaty 200 000,00 zł 
6)kredyt długoterminowy w kwocie 1 000 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągnietych kredytów i pokrycie 
deficytu budżetu gminy zaciągnięty 21 września 2020 r., okres spłaty kapitału 2024-2031- oprocentowanie 
kredytu 1,35 %. Harmonogram spłat: odsetki 2020-2023, kapitał kredytu 2024-2031 po 125 000,00 zł. Karencja 
w spłacie do 2024 r. 
7) kredyt długoterminowy w kwocie 740 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu gminy zaciagnięty 21 grudnia 
2020 r., okres spłaty kapitału 2024-2031- oprocentowanie kredytu 1,22%.Harmonogram spłat :odsetki 2020-
2023, kapitał kredytu 2024-40 000,00 2025-2031 po 100 000,00 zł. 
Karencja w spłacie do 2024 r. 
 
 Ogółem do spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na 31.12.2020 r. pozostało 
6 601 854,14 zł.- zadłużenie gminy. 
 
 

LP Zobowiązania niewymagalne na  31.12.2020  roku  z tytułu Kwota  zł 

1. §2850 składka na izby rolnicze 1 537,51 

2. § 3020  BHP pracowników Urzędu Gminy 5 134,39 

3. §4010 wynagrodzenia pracowników  93 647,81 

4. §4040 dodatkowe wynagrodzenie 455 871,27 

5. §4047 dodatkowe wynagrodzenie 5 064,78 

6. §4049 dodatkowe wynagrodzenie 118,59 

7. §4110 składki ZUS 137 650,17 

8. §4117 składki ZUS 583,24 

9. §4119 składki ZUS 20,42 

10 §4120 fundusz pracy 13 842,73 

11. §4127 fundusz pracy 65,54 

12. §4140 składki na PFRON 202,00 

13. §4210 faktury za materiały 12 127,62 

14. §4220 faktury za art. żywnościowe 810,65 

15.. § 4260 faktury  za zużytą energię   27 854,93 

16. §4270 faktura za usługi remontowe 2 398,50 

17. § 4300 faktury za usługi (odpady komunalne i inne uslugi) 60 749,79 

18. § 4360  usługi telekomunikacyjne 652,29 

19. § 4410 delegacje słuzbowe krajowe 96,95 

20. §4430 opłaty i ubezpieczenia 15 047,70 

 Ogółem 833 476,88 

 

 

3.2 Wykonanie wydatków inwestycyjnych  

A. Zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową 

 

1. Kompleksowa termomodernizacja budynku remizy OSP 

w miejscowości Komarówka Podlaska. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 

2020 w ramach działania Efektywność energetyczna sektora publicznego. 
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W dniu 29 października 2019 r. podpisano umowę na dofinansowanie projektu pn. 

„Kompleksowa termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Komarówka 

Podlaska”. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka 

niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

Pod koniec ubiegłego roku zakończony został remont budynku remizy Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Komarówce Podlaskiej  

Wartość projektu to 847 166,22 zł, w tym wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą  

633 878,67 zł, dofinansowanie 586 852,22 zł.  

W ramach termomodernizacji przeprowadzono następujące prace: 

• docieplenie stropu wewnętrznego, 

• wymiana stolarki okienno-drzwiowej,  

• montaż wentylacji mechanicznej, 

• montaż kotła na biomasę o mocy 65kW, 

• montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 10,24kW, 

• wymianę instalacji oświetlenia na energooszczędną typu LED , 

• wymianę bram garażowych, 

• przystosowanie łazienki do osób niepełnosprawnych, 

• Zakup i montaż schodowłazu. 

 

Głównym celem projektu była poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie Gminy 

Komarówka Podlaska wpływająca na wzrost jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie 

konkurencyjności obszaru. 

Cele szczegółowe: 

1. Zwiększenie działań i większa efektywność energetyczna sektora publicznego; 

2. Łagodzenie zmian klimatu poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery; 

3. Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE. 

 

Projekt rozliczono końcowym wnioskiem o płatność w  miesiącu grudniu 2020 r.  

Ostateczna kwota refundacji w ramach projektu wpłynęła na konto Gminy Komarówka 

Podlaska w dniach 24-25 marca 2021 r. 

  

2. Dobry Start – zwiększenie udziału dzieci w wieku przedszkolnym 

w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Komarówka 

Podlaska. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 
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Beneficjentem projektu jest Gmina Komarówka Podlaska a realizatorem jest Przedszkole 

Samorządowe w Komarówce Podlaskiej .  

W ramach realizacji projektu przeprowadzony został w budynku przedszkola remont wraz 

z dostosowaniem pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zakupiony sprzęt 

multimedialny, nowe pomoce, zabawki oraz meble. Projekt w pierwszej kolejności służyć ma 

rozszerzeniu oferty edukacyjnej kierowanej do dzieci w wieku przedszkolnym. W trybie 

ciągłym realizowane są zajęcia wyrównujące stwierdzone u dzieci deficyty rozwojowe oraz 

zwiększające kompetencje społeczne. 

Projekt realizowany był w okresie od 3 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. Wartość 

projektu to 751 432,50 zł, w tym wkład własny 115 628,00. 

3. Moda na Seniora - utworzenie klubu seniora w Komarówce 

Podlaskiej 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 

 

Gmina Komarówka Podlaska w partnerstwie z Parafią Rzymskokatolicką pw. Najświętszego 

Serca Pana Jezusa w Komarówce Podlaskiej  zawnioskowała o środki na realizację projektu 

pn. Moda na Seniora - utworzenie klubu seniora w Komarówce Podlaskiej, w ramach 

środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-

2020, Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne  

Główny cel projektu: Wzrost dostępności usług społecznych dostosowanych do 

specyficznych potrzeb mieszkańców Gminy Komarówka Podlaska dla 120 osób poprzez 

rozwój środowiskowych form pomocy dla osób starszych (kluby seniora) oraz utworzenie 

wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego do 31.12.2022r. 

Okres realizacji projektu: od: 2019-02-01 do: 2023-02-28 

Projekt zakłada realizację 4 zadań skierowanych do osób starszych, osób 

z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych, w tym: 

− zorganizowanie Klubu Seniora w miejscowości Komarówka Podlaska -w ramach zadania 

przewidziane jest przeprowadzenie niezbędnych prac adaptacyjnych oraz zakup 

wyposażenia w celu zagwarantowania zaplecza do realizacji usług społecznych 

świadczonych dla społeczności lokalnej, 

− realizacja cyklicznych zajęć stacjonarnych w ramach Klubu Seniora  gwarantujących 

zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu aktywności zawodowej (m.in. działalność 

kulturalna, edukacyjna); zwiększenie aktywności i uczestnictwa uczestników projektu w 

życiu społecznym oraz aktywności ruchowej i zdrowotnej tych osób, 

− realizacja zajęć wyjazdowych - zadanie obejmuje realizację jedno i kliku dniowych wyjazdów 

dla uczestników projektu, 

− uruchomienie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjno – pielęgnacyjnego. 
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W ramach projektu dokonano remontu budynku, który zgodnie z ewidencją zabytków nosi 

nazwę Domu Ludowego. 

Całkowita wartość projektu wynosi 1 502 566,80 zł 

Dofinansowanie przewidziane jest w wysokości: 1 340 566,80 zł 

Wkład własny niefinansowy w postaci udostepnienia pomieszczeń w wysokości: 162 000,00zł 

Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 30 maja 2019 r. 

W 2019 r. zakupiono samochód mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych. 

W 2020 r. dokonano remontu budynku z przeznaczeniem na funkcjonowanie Klubu seniora 

oraz rozpoczęto realizację stacjonarnych zajęć cyklicznych. 

Uruchomiono również wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjno- pielęgnacyjnego. 

 

  Na realizację projektu w 2020 roku wydano 530 227,98 zł.  
Z usług klubu seniora skorzystało 38 osób. 
 

 

4. Projekt Mogę Więcej – podniesienie kwalifikacji uczestników 

projektu 

Projekt " Mogę więcej" realizowany był w okresie od 1 września 2019 roku do 31 marca 

2021r., finansowany z Funduszy Europejskich RPO WL 2014-2020.  

Celem projektu był wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób 

wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez 

realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji 

społeczno-zawodowej. W projekcie uczestniczyło 15 osób z Gminy Komarówka Podlaska. 

Wartość projektu to 433 840,03 zł, z czego dofinansowanie projektu z UE wynosi 

368 764,03 zł. Na realizację projektu w 2020 roku wydano 262 753,24 zł.  

 

5. Montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Komarówka Podlaska 

– zadanie 1 

Gmina Komarówka Podlaska realizuje projekt pn. ,,Montaż odnawialnych źródeł energii 

w Gminie Komarówka Podlaska – zadanie 1’’ współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 

Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.  

Umowę o dofinansowanie realizacji projektu nr PRLU.04.01.00-06-0177/19-00 pomiędzy 

Województwem Lubelskim a Gminą Komarówka Podlaska zawarto w dniu 12 maja 2020 r. 

Główny cel projektu to poprawa jakości środowiska natur. na terenie Gminy Komarówka 

Podlaska wpływająca na wzrost jakości życia społ. lokalnej oraz zwiększenie 

konkurencyjności obszaru. 
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Cele szczegółowe: 

1. Redukcja  emisji  zanieczyszczeń  do  powietrza  dzięki  montażowi  instalacji  OZE w 

gospodarstwach domowych oraz w budynku użyteczności publicznej. 

2. Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy oraz komfortu użytkowania budynku 

sektora publicznego w efekcie stosowania alternatywnych źródeł energii 

3. Zmniejszenie obciążeń budżetów gospodarstw domowych oraz budżetu gminy.  

Wartość projektu z wniosku:   

• Wartość ogółem: 1 396 547,08 zł  

• Koszty kwalifikowalne: 1 138 396,00 zł 

• Wartość dofinansowania: 1 081 475,96 zł 

• Wkład własny: 315 071,12 zł 

 

W ramach projektu zostanie wykonane 151 zestawów instalacji kolektorów słonecznych 

montowanych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych, w tym :  

- 122 zestawów, każdy składający się z 2 kolektorów słonecznych oraz zasobnika ciepłej wody 

użytkowej o pojemności 200 dm3,  

- 29 zestawów, każdy składający się z 3 kolektorów słonecznych oraz zasobnika ciepłej wody 

użytkowej o pojemności 300 dm3, 

- 1 zestawu instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy Komarówka Podlaska. 

Dostawa i montaż 44 szt. kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych osób fizycznych  w 

tym: 

- 22 szt. o mocy minimalnej kotła 15 kW, 

- 15 szt. o mocy minimalnej kotła 20 kW, 

- 6 szt. o mocy minimalnej kotła 25 kW, 

- 1 szt. o mocy minimalnej kotła 40 kW. 

 

Z końcem listopada  2020 roku odebrano 50 szt. instalacji solarnej, w tym 45 szt. instalacji 

dwupanelowych i oraz 5 szt. instalacji trzypanelowych.  

Dokonano równie odbioru montażu kotłów na biomasę w ilości 16 szt. w tym 11 szt. o mocy 

15 kW, 3 szt. o mocy 20kW oraz 2 szt. o mocy 25 kW. 

Pozostałe instalacje systematycznie są montowane na terenie gminy.  

Planowany termin zakończenia projektu  przewiduje się na dzień 30.11.2021 r. 

 

6. Montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Komarówka Podlaska 

– zadanie 2 

Cel główny projektu: Zwiększenie wykorzystania OZE na terenie Gminy Komarówka Podlaska 

wpływające na wzrost jakości życia mieszkańców oraz podniesienie konkurencyjności 

obszaru. 
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Cele szczegółowe: 

1. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez montaż instalacji OZE w 

gospodarstwach domowych. 

2. Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy w efekcie stosowania alternatywnych 

źródeł energii 

3. Zmniejszenie obciążeń budżetów gospodarstw domowych. 

Okres realizacji wrzesień 2019 do listopad 2021 r. 

Zakres realizacji obejmuje montaż łącznie 228 zestawów fotowoltaicznych o mocach 

2,17 kW oraz 3,10kW. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 

2020 

Całkowita wartość projektu 4 119 770,00 zł, wnioskowane dofinansowanie 3 641 500,00 zł. 

Projekt został pozytywnie oceniony, uzyskał 92,5 pkt. i uzyska dofinansowanie w przypadku  

oszczędności poprzetargowych lub zwiększenia alokacji środków na konkurs. 

 

7. Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w Gminie 

Komarówka Podlaska. 

W dniu 22 września 2020 r. Gmina Komarówka Podlaska zawarła  umowę o dofinansowanie 

projektu pn. „Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w Gminie Komarówka 

Podlaska”  w ramach Osi Priorytetowej 7 – Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, 

Działania 7.1 -Dziedzictwo kulturowe i naturalne – Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Zadanie współfinansowane jest ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

      Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności wykorzystania istniejącego 

potencjału dziedzictwa kulturowego Gminy Komarówka Podlaska w celu osiągnięcia korzyści 

społecznych i gospodarczych. 

Przedmiotowy cel zostanie osiągnięty w efekcie realizacji celów szczegółowych takich jak: 
• Podniesienie jakości infrastruktury kultury, 
• Zwiększenie oferty kulturalno-turystycznej gminy,  
• Wzrost kapitału społecznego gminy. 
      Zakres rzeczowy projektu obejmuje kompleksowy remont zabytkowego budynku byłej 

organistówki w Komarówce Podlaskiej celem utworzenia w niej izby pamięci z elementami 

interaktywnej ekspozycji oraz remont budynku Gminnego Centrum Kultury i Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Komarówce Podlaskiej. 

Wartość projektu:   

• Wartość ogółem: 1 396 547,08 zł  

• Koszty kwalifikowalne: 1 138 396,00 zł 
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• Wartość dofinansowania: 1 081 475,96 zł 

• Wkład własny: 315 071,12 zł 
 

Planowane terminy realizacji projektu: 

• Rozpoczęcie realizacji: 12.11.2019 r.   

• Zakończenie rzeczowe realizacji: 30.11.2021 r. 

• Zakończenie finansowe realizacji: 15.12.2021 r. 
 

8. Budowa budynku remizy OSP w Wólce Komarowskiej 

2020 r. to kolejny etap budowy remizy OSP w  Wólce Komarowskiej. Większość prac 

wykonywanych jest przez mieszkańców miejscowości w tzw. czynie społecznym.  

W 2019 r. wytyczono plac budowy oraz wykonano fundamenty i osiągnięto stan zerowy. 

W 2020 r. wymurowano ściany remizy, wykonano konstrukcję dachową oraz pokryto dach 

i wykonano obróbki dachowe. 

W roku 2020 na realizację zadania wydatkowano z budżetu gminy kwotę 52 500 zł. 

 

9. Przebudowa drogi gminnej na ul. Wojska Polskiego  

W 2018 roku wykonano projekt techniczny przebudowy drogi gminnej na ul. Wojska 

Polskiego w Komarówce Podlaskiej. 

Projektowany początek przebudowy drogi gminnej dowiązano do wyremontowanej 

nawierzchni w obrębie skrzyżowania z ul. Batki  -  km 0+000.  

Koniec projektowanego odcinka drogi zlokalizowano w km 0+584, dowiązano 

do wyremontowanego odcinka drogi gminnej.  

W dniu 07 sierpnia 2020 r. Gmina zawnioskowała  o dofinansowanie realizacji projektu na 

Przebudowę Drogi Gminnej Nr 101702L (ul. Wojska Polskiego) od km 0+000 do km 0+584 w 

m. Komarówka Podlaska w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2021 rok 

(dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) 

Zgodnie z wnioskiem inwestycja planowana jest jako jednoroczna, do realizacji w miesiącach 

marzec – październik 2021. Całkowity koszt zgodnie z kosztorysem inwestorskim opiewa na 

kwotę 1 614 750,00 zł. 

W miesiącu kwietniu 2021 r. uzyskano informację, iż Gminy Komarówka Podlaska otrzyma 

wsparcie w ramach funduszy w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych tj. 807 374,00 zł 

Umowa nr 785 w sprawie udzielenia w 2021 r. dofinansowania ze środków Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2021- zadanie jednoroczne) pomiędzy Wojewodą Lubelskim 

a Gminą Komarówka Podlaska została zawarta w dniu 10 maja 2021 r. 
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Inwestycja realizowana jest kompleksowo: zostanie wybudowane 584 m drogi, wzdłuż dr. 

wybudujemy ciągi pieszych 660,5 m, zatoki autobusowe 1 szt, miejsca parkingowe 21 szt, 

zjazdy na posesję 37 szt, kanalizacja deszczowa 422 m, oznakowanie pionowe 40 szt i 

poziome, próg zwalniający – 1 szt, balustrada (poręcz) 28 m. 

 

Na przebudowę przedmiotowej drogi w dniu 17 grudnia 2020 r. zawnioskowano również 

o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu 

terytorialnego (jst) do Wojewody Lubelskiego. 

Uzyskano wsparcie finansowe w kwocie 550 000,00 zł, które w kwietniu 2021 r. wpłynęło 

na wskazany we wniosku rachunek bankowy Gminy, z przeznaczeniem na realizację zakresu 

inwestycji wskazanej we wniosku oraz zgodnie z uchwała Nr 102 Rady Ministrów w sprawie 

Wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego  (MP. 

z 2020 r., poz. 662) 

 

10.  Remont drogi gminnej nr 101786L Komarówka Podlaska – 

Przegaliny Duże „Reforma” na odcinku 386 mb. 

Zakres zadania w 2020 r. obejmował: roboty pomiarowe, profilowanie i zagęszczenia 

podłoża wykonywane mechanicznie, wykonanie warstwy górnej podłoża z kruszyw 

łamanych o grubości 10 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-

bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm, utwardzenie poboczy.  

Umowa została zawarta w dniu 26.06.2020 r., z firmą usługi Transportowo-Handlowe 

KRUSZ-MIX Wojciech Chaba, Łąkoć 39, 24-170 Kurów. 

Całkowita wartość zadania w 2020 r. wyniosła: 116796,51 zł 

11. Modernizacja budynku szkoły w Walinnie 

Rok 2020 był kolejnym etapem remontu Szkoły w Walinnie. 

Wykonane prace remontowe łazienek, w tym: 

usunięto drewniane kabiny, skuto posadzki, dokonano przeróbek instalacji hydraulicznej i 

elektrycznej, wykonano montaż płyt GK na stelażu, wykonano okładziny z płytek 

ceramicznych, sufit podwieszany, zamontowano nowe kabiny oraz bojler zamiast 

przepływowych podgrzewaczy wody. 

 

Wymienione powyżej prace wykonano z udziałem środków finansowych Gminy 

w wysokości 10 000,00 zł oraz Szkoły Podstawowej w Walinnie w wysokości 2798,49 zł. 

 

Rok 2020 był 3 etapem remontu Szkoły. 
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W 2018 roku przeprowadzono remont w zakresie : 

- remont sali magazynowej (przekształcenie na salę lekcyjną i szatnię), wykonanie ścian i 

sufitów z płyt gipsowych, hydrauliki i elektryki, montaż 1 okna oraz wstawienie 2 drzwi, 

- wymiana wykładzin na trudnopalne na korytarzu, 2 salach lekcyjnych oraz nowopowstałej 

sali lekcyjnej i szatni, 

- wymiana 1 drzwi i 3 sedesów w łazience, 

- częściowy remont korytarza – położenie płyt gipsowych,  

- modernizacja szamba,  

- położenie chodnika z kostki przy szkole, 

- opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu. 

 

Środku finansowe Gminy Komarówka Podlaska w wysokości 30000,00 zł oraz środki 

finansowe szkoły w wysokości 518,29 zł. 

 

W roku 2019 kontynuowano remont w zakresie za kwotę 13 791,35 zł (budżet gminy) + 

963,34 zł środki finansowe szkoły: 

1. wymianie podłogi na korytarzu z drewnianej na cementową (wylewka miksokret), 

2. położenie na korytarzu stelaża i płyt gipsowych, ocieplenie sufitu oraz położenie 

gładzi i malowanie, 

3. położenie na korytarzu nowej instalacji elektrycznej i oświetlenia 

4. wykonania roboty polegające na wymianie okna i parapetów, położenie płyt 

gipsowych, gładzi, malowanie oraz ocieplenie sufitu i wymiana oświetlenia w sali 

śniadaniowej w budynku gminnym szkoły podstawowej w miejscowości Walinna. 

 

 

 

12. Dokumentacja oświetlenia ulicznego na ul. Polnej w Komarówce 

Podlaskiej 

W roku 2019 zakupiono mapę do celów projektowych oraz zawarto umowę na wykonanie 

dokumentacji technicznej brakującego oświetlenia ulicznego na ulicy Polnej w Komarówce 

Podlaskiej. 

W 2020 r. wykonano dokumentację techniczną brakującego oświetlenia na ul Polnej 

w miejscowości Komarówka Podlaska za kwotę 5 104,50 zł. 

13. Przebudowa drogi powiatowej nr 1072 L  odcinek Walinna – 

Kolembrody 

W roku 2020 dokonano przebudowy drogi powiatowej nr 1072 L Walinna Kolembrody. 

Droga realizowana była w kilku etapach: 
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1.Przebudowa drogi powiatowej nr 1072 L  odcinek Walinna – Kolembrody od km 4+373 

do km 8+615 ( dł.4,25 km) 

W ramach zadnia wykonano następujące prace: 

1. wykonanie obustronnych poszerzeń konstrukcji jezdni do szerokości 5,5 m zgodnie, 

z przekrojami poprzecznymi, 

2. wykonanie frezowania – wcięcia na połączeniu jezdni projektowanej z jezdnią 

istniejącą, 

3. rozbiórka chodnika przy kościele w m. Kolembrody, 

4. rozebranie zatoki postojowej asfaltowej w m. Kolembrody, 

5. rozbiórka jezdni na wlocie skrzyżowania drogi powiatowej nr 1243L, 

6. przedłużenie przepustu w km 7+918, 

7. wykonanie przepustów, 

8. odhumusowanie pod projektowane chodniki i zatoki, 

9. wykonanie nasypów pod zatoki i chodniki, 

10. wykonanie koryta dla konstrukcji poszerzeń, chodników, zatok i DP nr 1243L, 

11. wykonanie warstw konstrukcyjnych chodników, 

12. wykonanie warstw konstrukcyjnych 

13. ustawienie krawężników i obrzeży betonowych na ławach z oporem, 

14. wykonanie nawierzchni chodników, zatok i zjazdów z kostki betonowej, 

15. przebrukowanie istniejących zjazdów z kostki betonowej, 

16. wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego do granicy pasa drogowego, 

17. wykonanie warstwy wiążąco – wyrównawczej śr. grubości min.  5  cm z mieszanki 

mineralno-bitumicznej, 

18. ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm na całym 

odcinku przebudowywanej drogi, 

19. oczyszczenie istniejących rowów odwadniających, t) wykonanie poboczy z kruszywa 

łamanego o szerokości 1,25 m, 

20. oczyszczenie istniejących przepustów pod koroną drogi, 

21. wykonanie oznakowania zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. 

W wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego przez Starostwo Powiatowe 

w Radzyniu Podlaskim został wyłoniony wykonawca  – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-

Mostowych S.A. ul. 11 Listopada 170, 21-200 Parczew. Zgodnie z podpisaną umową wartość 

realizacji zadania wyniosła 2 525 742,54 zł.  

Przebudowa byla współfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 

70%      (1 768 019,00 zł), pozostałą część została sfinansowana w ramach środków Powiatu 

Radzyńskiego w porozumieniu z Gminą Komarówka Podlaska. Udział Gminy Komarówka 

Podlaska wyniósł 378 861,00 zł. 
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Podstawa przekazania dotacji na powyższy cel była uchwała nr XI/88/2019 Rady Gminy 

Komarówka Podlaska z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Radzyńskiemu oraz umowa  ze Starostwem Powiatowym w Radzyniu Podlaskim 

na przebudowę drogi powiatowej nr 1072 L  odcinek Walinna – Kolembrody od km 4+373 do 

km 8+615 ( dł.4,25 km) z dnia 20 stycznia 2020 r. 

2. Remont drogi powiatowej nr 1072 L w miejscowości Kolembrody 

W kolejnym etapie wykonano remont drogi powiatowej nr 1072 L w miejscowości 

Kolembrody na odcinku 1 683 mb. 

Całkowity koszt zadania wyniósł 342110,42 zł, w tym wkład finansowy Gminy Komarówka 

Podlaska w postaci dotacji udzielonej Powiatowi radzyńskiemu w wysokości 171 055,00 zł 

oraz wkład Powiatu w wysokości 171 055,42 zł. 

Podstawą udzielenia dotacji była uchwała Nr XIV/121/2020 Rady Gminy Komarówka 

Podlaska z dnia 08 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi 

radzyńskiemu oraz umowa z dnia 13 lipca 2020 r. zawarta pomiędzy Powiatem Radzyńskim a 

Gminą Komarówka Podlaska. 

3.Oznakowanie poziome na drodze powiatowej nr 1072L Wiski – Kolembrody.  

W ramach zadania wykonano cienkowarstwowe oznakowanie poziome na drodze 

powiatowej 1072 L Wiski- Kolembrody. 

Całkowita wartość robót wyniosła: 25 468,65 zł, w tym dotacja Gminy Komarówka Podlaska 

w wysokości 12 734,00 zł oraz pozostała kwota – wkład Powiatu Radzyńskiego. 

Podstawę wykonania zadania stanowiła Uchwała Nr XVIII/149/2020 Rady Gminy Komarówka 

Podlaska z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Radzyńskiemu oraz umowa z dnia 01 grudnia 2020 r. zawarta pomiędzy Gminą Komarówka 

Podlaska a Powiatem Radzyńskim. 

14. Modernizacja drogi gminnej tzw. Nowy Świat w Derewicznie 

Zadanie inwestycyjne obejmuje modernizację drogi gminnej w m. Derewiczna na odcinku 

dł. 333 mb. Zakres zadania to: roboty pomiarowe,  mechaniczne oczyszczenie i skropienie 

emulsją asfaltową na zimno, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką 

mineralnobitumiczną asfaltową, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-

bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna).  

W 2019 roku wykonano dokumentację techniczną oraz uzyskano wymagane prawem 

zezwolenia na realizację zadania.  
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W 2020 r. przeprowadzono postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego i wyłoniono 

wykonawcę robót.  

Umowa została zawarta w dniu 25.05.2020 r., z firmą FEDRO SP. z o.o. ul. Kolejowa 1, 08-445 

Osieck. na kwotę 54 680,27zł brutto 

Na modernizację przedmiotowej drogi uzyskano dofinansowania w ramach środków 

Zarządu Województwa Lubelskiego w wysokości 31 000,00 zł 

 

15. Poprawa układu komunikacyjnego w m. Komarówka Podlaska – 

przebudowa ulic wewnętrznych o łącznej długości ok. 850 mb 

W dniu 7 maja 2020 r. Gmina Komarówka Podlaska zawarła umowę na realizację 

przedmiotowego zadania. 

 

Projekt współfinansowany został w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych 

w kwocie 380 469,00 zł – 60 % kosztów kwalifikowanych zadania. 

 

W ramach zadania wykonano przebudowę ulic wewnętrznych w miejscowości Komarówka 

Podlaska, tj. ul. Krótka, ul. Glinki i Plac Wolności. 

 

Zrealizowano następujący zakres: 

- wykonanie frezowania – wcięcia na połączeniu jezdni projektowanej z jezdnią istniejącą, 

- wykonanie warstw konstrukcyjnych chodników, 

- ustawienie krawężników i obrzeży betonowych na ławach z oporem, 

- wykonanie nawierzchni chodników, 

- wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej do granicy pasa drogowego, 

- wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-bitumicznej, 

- ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm, 

- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m, 

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z projektem stałej organizacji 

ruchu. 

 

Całkowita wartość zadania 725 469,00 zł 

Zgodnie z założeniami programu, drogi wewnętrzne, których przebudowa finansowana jest z 

udziałem Funduszu Dróg Samorządowych muszą zostać zaliczone do kategorii dróg 

gminnych. 

 

W związku z powyższym uchwała nr CCXLI/4362/2021 Zarządu Województwa Lubelskiego 

z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie nadania numerów drogom gminnym, zlokalizowanym na 
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terenie województwa lubelskiego, zaliczono przedmiotowe drogi do kategorii dróg 

gminnych: 

- droga nr 115816 L – droga usytuowana na działkach o nr ewidencyjnym 427 oraz część 

działki 373/2, ul. Glinki w miejscowości Komarówka Podlaska. 

- droga nr 115817 L - droga usytuowana na działkach o nr ewidencyjnym 401 oraz część 

działki 373/2 i 369/3, Plac Wolności w miejscowości Komarówka Podlaska. 

- droga nr 115818 L - droga usytuowana na działkach o nr ewidencyjnym 362/1 i 361/2 ul. 

Krótka w miejscowości Komarówka Podlaska. 

16. ,,Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Przegaliny Duże 

i Żulinki wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Komarówce 

Podlaskiej – gmina Komarówka Podlaska” 

Gmina Komarówka Podlaska w 2020 r. aplikowała o środki do Samorządu Województwa 

Lubelskiego na dofinansowanie operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach 

poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 

wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w 

oszczędzanie energii” w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 

wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020,  pn. ,, 

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Przegaliny Duże i Żulinki wraz z przebudową 

oczyszczalni ścieków w Komarówce Podlaskiej – gmina Komarówka Podlaska”.  

W dniu 26.02.2021 r. w Lublinie pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą 

w Komarówce Podlaskiej została podpisana umowa na dofinansowanie operacji. 

Celem operacji jest wsparcie rozwoju obszarów wiejskich poprzez budowę sieci 

wodociągowej, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę biologiczno-

mechanicznej oczyszczalni ścieków, przyczyniające się do poprawy warunków życia 

mieszkańców oraz regulacji gospodarki wodno-ściekowej i ochrony środowiska naturalnego 

w Gminie Komarówka Podlaska. 

Realizacja tego zadania polegać będzie na: 

* wykonaniu na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej przydomowych 

oczyszczalni ścieków w ilości 42 szt.; 

* wykonaniu na podstawie opracowanej dokumentacji sieci wodociągowej PE160 w ilości ok. 

4580 m wraz z przyłączami w ilości 79 szt.; 

* przebudowie oczyszczalni ścieków w Komarówce Podlaskiej. 

Wnioskowana kwota pomocy: 1 092 042 zł 
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Całkowity koszt operacji wyniesie 2 113 438,81 zł. 

W 2020 r. na realizację projektu wydatkowano kwotę 48 000,00 zł (wykonanie programu 

funkcjonalno-użytkowego oraz szacunkowego zestawienia kosztów, wykonano analizę 

efektywności kosztowej, zakupiono mapy), która podlega częściowej refundacji w ramach 

projektu. 

W dniu 17 grudnia 2020 r. do Wojewody Lubelskiego zawnioskowano o uzyskanie 

środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) 

na budowę wodociągu, w Gminie Komarówka Podlaska. 

Uzyskano wsparcie finansowe w kwocie 400 000,00 zł, które w kwietniu 2021 r. wpłynęło na 

wskazany we wniosku rachunek bankowy Gminy, z przeznaczeniem na realizację zakresu 

inwestycji wskazanej we wniosku oraz zgodnie z uchwała Nr 102 Rady Ministrów w Sprawie 

Wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (MP. 

z 2020 r., poz. 662) 

 

17. Budowa (modernizacja) ulicy Osiedlowej w miejscowości Komarówka 

Podlaska od km 0+000 do km 0+209. 

W ramach zadania wykonano: roboty pomiarowe, profilowanie i zagęszczanie podłoża 

wykonywane mechanicznie, wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych, 

roboty wykończeniowe, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 

o grubości 5 cm (warstwa wiążąca), regulacja pionowa studzienek dla zaworów 

wodociągowych i gazowych, regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych, pionowe 

znaki drogowe. 

Całkowita wartość zadania: 94 566,05 zł 

 

 

18. Strategia rozwoju elektromobilności 

Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Komarówka Podlaska na lata 2020-2035 

została przyjęta Uchwałą Nr XV/125/2020 Rady Gminy Komarówka Podlaska  

z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Elektromobilności  
dla Gminy Komarówka Podlaska na lata 2020-2035” 

 

„Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Komarówka Podlaska na lata 2020-2035” 

– jest to kompleksowy dokument zawierający ocenę możliwości, plan działań oraz analizę 

możliwych do realizacji działań (inwestycyjnych i społecznych), jakie należy podjąć, aby 

w pełni wykorzystać potencjał rozwoju elektromobilności w Gminie Komarówka Podlaska. 
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Stanowi drogowskaz, który na podstawie aktualnej i historycznej sytuacji gminy, obecnie 

występujących zjawisk społecznych i gospodarczych oraz przyszłych trendów, wytycza 

najkorzystniejszy kierunek rozwoju dziedzin związanych z szeroko pojętą mobilnością.  

 

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł 50 000,00 zł, kwota  dofinansowania 100 % 
kosztów kwalifikowanych pochodzących z Narodowego Programu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. 

 

19. Mała architektura i infrastruktura turystyczno-rekreacyjna przy szlaku 

Greenways 

Z początkiem  2020 roku Gmina Komarówka Podlaska aplikowała do LGD Zapiecek 

o dofinansowanie zadania pn. ,,Mała architektura i infrastruktura turystyczno-rekreacyjna 

przy Szlaku Greenways” zlokalizowanym na obszarze działania „LGD Zapiecek” , która jest 

elementem projektu współpracy „Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka trening” realizowane 

jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy 

z lokalną grupą działania” współfinansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020. 

Celem planowanej inwestycji jest przede wszystkim lepsze wykorzystanie przestrzeni 

publicznej. 

W dniu 30 marca 2021 roku LGD Zapiecek zapraszał potencjalnych wykonawców zadania 

do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 

w trybie zapytania ofertowego. 

Zakres zadania obejmuje dostawę i montaż następujących elementów placów zabaw : 

Na działce 393 w Komarówce Podlaskiej zaprojektowano zabawki:  
* zestaw metalowy (komin podwójny): wieża z wejściem linowym, pomost linowy, wieża ze 
ślizgiem, klepsydra (urządzenie z serii linaria) ;  
* zestaw metalowy : wieża z daszkiem ślizgiem i liczydłem, pomost linowy, wieża ze 
wspinaczką i grą kółko krzyżyk, metalowa drabinka;  
* tablica z regulaminem placu zabaw.  
 
Na działce 109/13 w Przegalinach Dużych zaprojektowano urządzenia zabawkowe takie jak:  
* bujak kiwak,  
* bujak koniczynka,  
* tablica z regulaminem placu zabaw.  
 
Zadanie planowane jest do wykonania w 2021 r.  
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20. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 

W 2020 r. weszła w życie Uchwała Nr 102 Rady Ministrów w Sprawie Wsparcia na realizację 

zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (MP. z 2020 r., poz. 662) 

Na mocy powyższej Uchwały Gmina Komarówka Podlaska po złożeniu wniosku otrzymała 

wsparcie finansowe w kwocie 750 695,00 zł, które otrzymała na wskazany we wniosku 

rachunek bankowy w dniu 01 września 2020 r. 

Otrzymane środki finansowe mogą być przeznaczone na wydatki majątkowe. Mogą stanowić 

również wkład własny do inwestycji finansowanych z udziałem innych środków publicznych 

w zakresie, w jakim zakładano finansowanie tego wkładu z dochodów jednostek. 

21. Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej w gminie 

Komarówka Podlaska 

Gmina Komarówka Podlaska ściśle współpracuje z organizacjami pozarządowymi działalnymi 

na terenie gminy. 

Częste rozmowy z mieszkańcami pozwalają na poznanie potrzeb realizacji zadań 

wynikających ze środowiska lokalnego. 

Jedną z takich potrzeb, jest utworzenie orkiestry dętej w gminie Komarówka Podlaska. 

W związku z tym, Stowarzyszenie ,,Nadzieja i Przyszłość” w grudniu 2020 roku złożyło 

wniosek do  Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” o powierzenie grantów w ramach 

poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 , pn. ,,Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej w gminie Komarówka 

Podlaska”. 

W dniu 5.02.2021 r. Lokalna Grupa Działania poinformowała, iż wniosek złożony przez 

Stowarzyszenie ,,Nadzieja i Przyszłość” uzyskał 13 punktów i został wybrany 

do dofinansowania. Natomiast umowa powierzenia grantu nastąpi po zawarciu umowy 

o przyznaniu pomocy pomiędzy LGD Zapiecek a Zarządem Województwa.  

Celem projektu jest realizacja pasji mieszkańców Gminy Komarówka Podlaska poprzez zakup 

instrumentów muzycznych. Realizacja działania będzie miała na celu zmniejszenie skali 

wykluczenia społecznego i wyrównanie szans grup społecznych. Zakup instrumentów 

przyczyni się do rozwoju muzycznego dzieci, młodzieży, osób dorosłych. Przyczyni się do 

realizowania posiadanych talentów. Dzięki nauce na instrumentach uczestnicy będą mogli 

realizować posiadany talent do gry na wybranym przez siebie instrumencie. Realizacja 

projektu przyczyni się do aktywnej integracji społecznej, przyczyni się do zdobywania 

pozytywnych doświadczeń w kontakcie z kulturą i muzyką oraz przyczyni się do realizacji 

pasji muzycznych mieszkańców poprzez zakup instrumentów muzycznych. 

Wnioskowana kwota grantu to 48 611 zł, dofinansowanie w 100 % kosztów 

kwalifikowanych.  
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B. Zadania zrealizowane w 2020 r.  nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową 

 

1. Zakup i montaż budynku kontenerowego z przeznaczeniem na zaplecze biurowo-

sanitarne na stadionie sportowym w Komarówce Podlaskiej 

W 2020 r. w ramach zadania zakupiono budynek kontenerowy z przeznaczeniem na zaplecze 

biurowo sanitarne na stadionie sportowym, opracowano kompletną dokumentację 

projektową budowy budynku kontenerowego, poniesiono koszty  kierownika budowy, 

wykonano przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne. 

Całkowity koszt: 71 732,61 zł 

 

2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia 

drogowego w miejscowości Komarówka Podlaska  - ul. Lubelska i ul. Krótka 

Opracowano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysowa na budowę oświetlenia 

drogowego w miejscowości Komarówka Podlaska w obiekcie Komarówka Podlaska GS2 – 

Etap 1 od stacji projektowanej STL mb – 3,6 ul. Lubelskiej i od stacji w Kierunku Urzedu 

Gminy (ul. Krótka) 

Wykonano dokumentacje, w skład której wchodzi: projekt budowlany łącznie ze zgodami 

właścicieli, kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót. 

Koszt zadania: 5535,00 zł 

3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia 

drogowego w miejscowości Komarówka podlaska  - ul. Krótka, Plac Wolności, część 

ul. Glinki 

Opracowano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę oświetlenia 

drogowego w miejscowości Komarówka Podlaska w obiekcie Komarówka Podlaska GS2 – 

Etap 2 od stacji projektowanej STLmb3,6 na ul. Krótka, Plac Wolności i część ul. Glinki 

Wykonano dokumentacje, w skład której wchodzi: projekt budowlany łącznie ze zgodami 

właścicieli, kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót. 

Koszt zadania: 13 500,00 zł 

4. Ogrodzenie placu wokół budynku Świetlicy Wiejskiej w Przegalinach Małych 

W 2020 roku wykonano ogrodzenie świetlicy wiejskiej wraz z placem zabaw w miejscowości 

Przegaliny Małe.  

Całkowity koszt: 12 039,00 zł 
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5. Ułożenie chodnika z kostki brukowej w remizie na placu przy remizie OSP w Żeliznie 

W ramach zadania wykonano chodnik z kostki brukowej o powierzchni 55 m2 oraz skuto 

płytki, wyrównano powierzchnie za budynkiem remizy OSP w Żeliźnie oraz ułożono kostkę 

brukową na schodach wejściowych do remizy OSP w Żeliźnie 

Całkowity koszt: 9200,29 zł 

6. Wykonanie dokumentacji na ul. Polną w miejscowości Komarówka Podlaska 

W 2020 r. wykonano kompletną dokumentację techniczną dot. przybudowy ul. Polnej w 

miejscowości Komarówka Podlaska, w skład której wchodzą: projekty wykonawcze 

kosztorysy inwestorskie, kosztorysy ofertowe oraz przedmiary robót, specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych, materiały zgłoszeniowe  oraz wersja elektroniczna 

dokumentacji.  

Całkowity koszt zadania: 20 000,00 zł brutto 

7. Prace remontowo-wykończeniowe w budynku świetlicy wiejskiej w Przegalinach 

Małych 

Wykonano prace remontowo wykończeniowe w świelicy wiejskiej w Przegalinach Małych 

polegające na malowaniu sali głównej wraz z usunięciem spękań, podłączenie zmywarki oraz 

wymiana syfonu. 

Koszt zadania: 7 610,00 zł 

8. Remont drogi powiatowej nr 1103L w m. Brzozowy Kąt 

W ramach zadania wyremontowano drogę powiatową nr 1103 L w miejscowości Brzozowy 

Kat o łącznej długości 850 mb (wykonano roboty przygotowawcze na odcinku 0,835 km, 

podbudowę w ilości 4592,5 m2, nawierzchnię w ilości 4 807,50 m2 oraz roboty 

wykończeniowe 1252,50 m2). 

Wartość zrealizowanego zadania, ustalona na podstawie przetargu nieograniczonego 

wyniosła 299 756,72 zł. Wkład gminy: 149 878 zł brutto, wkład Powiatu Radzyńskiego: 

149 878,72 zł 

Podstawą wspólnego zadania (Powiat Radzyński i Gmina Komarówka Podlaska), była 

uchwała Nr XIV/121/2020 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej powiatowi radzyńskiemu, a następnie umowa zawarta w dniu 

13 lipca 2020 r. w zakresie wspólnego finansowania inwestycji. 
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9. Zdalna Szkoła 

W ramach projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego zakupiono 20 szt. laptopów wraz z niezbędnym 

oprogramowaniem na potrzeby organizacji zdanego nauczania, w tym 16 szt. – Szkoła 

Podstawowa w Komarówce Podlaskiej i 4 szt. Liceum Ogólnokształcące. 

Łącznie w ramach projektu zakupiono 20 szt. Laptopów za ogólną kwotę 60 000,00 zł brutto 

Projekt sfinansowany został w 100 % w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, 

działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 

szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu 

grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 

kształcenia zdalnego. 

Umowa o powierzenie grantu nr 1136/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. 

10. Zdalna Szkoła + 

W dniu 01 czerwca 2020 r. została zawarta umowa o powierzenie grantu o numerze 

5381850234, na podstawie której Gmina Komarówka Podlaska pozyskała środki finansowe 

na zakup kolejnej puli sprzętu do organizacji zdalnego nauczania na terenie Gminy 

Komarówka Podlaska. 

W ramach pozyskanych środków finansowych zakupiono 19 szt. laptopów oraz 3 szt. 

tabletów wraz z niezbędnym oprogramowaniem. 

Sprzęt przekazano następnie do placówek oświatowych: Liceum Ogólnokształcące: 3 tablety i 

5 laptopów 

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego w Komarówce Podlaskiej – 

11 laptopów 

Szkoła Podstawowa w Walinnie 3 szt. laptopów. 

Całkowita wartość zakupionego sprzętu wyniosła: 54 765,00 zł brutto 

Projekt sfinansowany został w 100 % w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, 

działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 

szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu 

grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 

kształcenia zdalnego. 
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3.3 Realizacja budżetu obywatelskiego 
 

W Gminie Komarówka Podlaska w 2020 r. nie wyodrębniono budżetu obywatelskiego. 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. poz. 713, z póżn. zm.) 

w art. 5a ust. 5, wskazuje: „W gminach będących miastami na prawach powiatu utworzenie 

budżetu obywatelskiego jest obowiązkowe, z tym, że wysokość budżetu obywatelskiego 

wynosi co najmniej 0,5 % wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym 

sprawozdaniu z wykonania budżetu”. 

W budżecie gminy na 2020 r. nie wyodrębniano również funduszu sołeckiego. Decyzja 

podjęta Uchwałą Rady Gminy Komarówka Podlaska nr V/39/2019 w sprawie funduszu 

sołeckiego 

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego  

4.1 Stan mienia komunalnego 
 

Stan mienia na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 220,7423 ha różnych nieruchomości, 
w części zabudowanych, przeznaczonych w planie przestrzennym głównie pod drogi  
gminno-lokalne i budownictwo oraz rolnictwo i leśnictwo, a także tereny różne  
(stare kopalnie, składowiska, tereny użyteczności publicznej). Drogi stanowią 75 % całej 
powierzchni mienia komunalnego. 

W br. dokonano korekty zapisów w ewidencji gruntów w rejestrze mienia gminnego  
na podstawie posiadanych prawomocnych aktów prawnych jak akty notarialne, decyzje  
komunalizacyjne i administracyjne oraz w oparciu o aktualną ewidencję geodezyjną  
prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim. W 2020 roku Gmina 
sprzedała  
nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym 976 o powierzchni 
0,16 ha, 
 położoną w obrębie 0005 Kolembrody, objętą księgą wieczystą nr LU1R/00031551/9 oraz  
nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntó11. numerem ewidencyjnym 11376/3 
o powierzchni 0,1282ha, położoną w obrębie 0006 Komarówka Podlaska, objętą księgą 
wieczystą nr LU1R/00031072/7. 
 
             
Szczegółowy stan powierzchni mienia w obrębach wynosi: 
 
Brzeziny   4,0600 ha, w tym: 
a) grunty budowlane 0,1 ha (świetlica wiejska) 
b) grunty rolne       2,3 ha 
c) drogi gminne     1,66 ha 
Budynki stanowiące własność komunalną, położone we wsi Brzeziny: 
1.Budynek tzw. świetlica wiejska wykorzystywany na potrzeby wsi o wartości 110 037,13 zł 
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Brzozowy Kąt   12,5900 ha, w tym: 
a) grunty budowlane 0,55ha (remiza OSP 0,12 ha) 
b) drogi gminne     10,51 ha 
c) byłe grzebowisko zwierząt 0,06 ha 
d) byłe kopalnie                      1,47 ha 
Budynki stanowiące własność komunalną, położone we wsi Brzozowy Kąt: 
1.Budynek remiza OSP o wartośći 107 594,75 zł w części przeznaczony na świetlicę wiejską 
2. Budynek gospodarczy o wartości 797,83 zł 
3.Budynek szkoły  36 190,23 zł 
 
 
 
Derewiczna   34,0000 ha, w tym: 
a) grunty budowlane 0,42ha (remiza, budynek po szkole podstawowej oraz budynki 
gospodarcze) 
b) drogi gminne     33,55 ha 
c) basen OSP 0,03 ha 
Budynki stanowiące własność komunalną, położone we wsi Derewiczna: 
1.Budynek wiejski po szkole w Derewicznie 13 683,11 zł 
2. Budynek gospodarczy  3 662,24 zł 
3. Garaże przy OSP Derewiczna 80 316,90 zł 
4. Budynek po byłej szkole 270 375,90 zł 
 
 
 
Kolembrody   31,2121 ha, w tym: 
a) grunty budowlane 1,89 ha (budynek byłej szkoły 0,25 ha oraz budynek byłej szkoły 1,3 ha,  
w części tego budynku mieszczą się Warszataty Terapii Zajęciowej, remiza OSP 0,34 ha) 
b) grunty rolne       0,41 ha 
c) drogi gminne i grunty budowlane     25,6121 ha 
d) grunty leśne       5,19 ha Las „ Kuraczewo” 
Budynki stanowiące własność komunalną, położone we wsi Kolembrody: 
1.Budynek tzw. świetlica wiejska wykorzystywany na potrzeby wsi o wartości 121 024,63 zł.  
W latach 2015-2017 roku dokonano rozbudowy tegoż budynku. 
2.Budynek po starej szkole tzw. SKANSEN o wartości 21 739,09 zł 
3.Budynek gospodarczy w Kolembrodach 11 029,96 zł 
4. Remiza OSP o wartości 11 079,56 zł-zwiekszenie wartości w 2019 r. o 23 081,25 zł.Łącznie  
wartość wynosi 34 160,81 zł 
5. Budynek po byłej szkole, w części budynku mieszczą się Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 
 
Komarówka Podlaska  36,3094 ha, w tym użytkowanie wieczyste 1,39 ha,  
w tym: 
a) grunty budowlane 7,3215, w tym: 
- punkt skupu 1,74 ha 
- plac budowlany 0,37 ha( siedem działek) 
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- grunty na których znajduje się budynek Urzędu Gminy 0,30 ha 
- targowisko 0,01 ha 
- dworzec PKS 0,2266 ha 
- remiza OSP 0,69 ha 
- zarośla k/ dawnego CPN 0,81 ha 
- budynki Szkoły Podstawowej 1,0767 ha 
- oczyszczalnia, przepompownia, hydrofornia 0,89 ha 
- maszt Era-GSM 0,15 ha 
- grunty pod Ośrodkiem Zdrowia 0,37 ha 
- grunty pod budynkiem Gminnego Centrum Kultury 0,12 ha 
- grunty wydzierżawione pod Inst. Maszyn rolniczych 0,44 ha 
b) grunty rolne       2,51 ha 
c) drogi gminne     17,93 ha 
d) ulice 3,2598( J. Benia, Osiedlowa, Ogrodowa, Plac Wolności, Krótka, droga „Gościniec” 
e) boisko „Orlik”0,62ha        
f) stadion 2,2 ha 
g) park k/ piekarni 0,16 ha, park centrum 0,0547 ha 
h) cmentarz żydowski 0,24 ha 
i) grunty pod budynkami mieszkalnymi 1,642 ha 
j) place pod parkingami 0,367 ha 
g) działka nr 249 o pow.0,02 ha 
 
Budynki stanowiące własność komunalną, położone w Komarówce Podlaskiej: 
 
1.Budynki mieszkalne o wartości 33 936,11 zł 
- budynek mieszkalny przy ul. Plac wolności - powierzchnia użytkowa 63,00 m 2 oraz 35m 2  
- budynek mieszkalny tzw. „PENSJONAT” o powierzchni użytkowej 59,67m2, 38,36 m2  
oraz 63,25 m2 
2.Budynek Ośrodka Zdrowia 327 862,37 zł ( w części budynku mieści się Osrodek Pomocy  
Społecznej). Budynek został rozbudowany przy udziale powiatu radzyńskiego i w części  
zaadaptowany na Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą, która obecnie nie funkcjonuje –  
wartość 471 595,13 zł) 
3.Budynek Urzędu Gminy 324 810,76 zł 
4. Remiza OSP o wartości 987 883,96 zł (rok budowy 1999) , zwiększenie wartości 847 166,22 
zł do kwoty 1 835 050,18 zł 
5. Budynek Domu Nauczyciela o wartości 134 993,16 zł oraz garaże przy Domu  
Nauczyciela – 16 479,00 zł 
6. Budynek Centrum Kultury- wartość 737 626,20 zł, część budynku zajmowana jest przez 
 Gminną Bibliotekę Publiczną 
7. Budynek techniczny oczyszczalni- 88 712,05 zł 
8. Budynek Liceum Ogólnokształcącego w części budynku znajduje się Przedszkole  
Samorządowe – wartość budynku 1 276 731,81 zł. W budynku znajduje się również część  
mieszkalna( dwa mieszkania).W 2019 roku została przeprowadzona modernizacja budynku 
Liceum  
w części przedszkolnej wartość zwiększono o 228 574,08 zł. 
9. Budynek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum o wartości 1 575 347,98 zł 
10. Budynek hali sportowej połączony z budynkiem szkoły Podstawowej o wartości  
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3 583 849,74 zł 
11. Budynek „Domu Seniora”529 602,60 zł 
 
Przegaliny Duże  19,6869 ha, w tym: 
a) grunty budowlane 1,930ha (remiza 0,09 ha, budynek po szkole podsatwowej oraz  
budynki gospodarcze 1,84 ha) 
b) drogi gminne     15,3669 ha 
c) grunt rolny          0,17 ha 
d) place                    0,38 ha 
Budynki stanowiące własność komunalną, położone we wsi Przegaliny Duże: 
1.Budynek po byłej szkole 289 171,03 zł 
2.Remiza OSP w Przegalinach Dużych – wartość budynku 90 926,30, wykorzystywana w 
części  
na świetlicę wiejską 
 
Przegaliny Małe  8, 8600 ha, w tym: 
a) grunty budowlany 0,21ha (świetlica wiejska) 
b) drogi gminne     8,44 ha 
c) była kopalnia          0,21 ha 
Budynki stanowiące własność komunalną, położone we wsi Przegaliny Małe: 
1.Budynek wykorzystywany przez mieszkańców jako świetlica wiejska 152 029,47 zł.  
W 2015 roku został rozbudowany przy udziale środków z UE. 
 
Walinna   11,1100 ha, w tym: 
a) grunty budowlane 0,33ha (budynek szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę 
fizyczną) 
b) boisko 0,38 ha 
b) drogi gminne     10,06 ha 
c) grunt rolny          0,34 ha 
Budynki stanowiące własność komunalną, położone we wsi Walinna: 
1.Remiza OSP o wartości 9 334,43 zł 
2.Budynek szkoły w Walinnie- wartość 15 369,00 zł. Obecnie szkoła prowadzona jest przez  
osobę fizyczną 
3. Budynek gospodarczy przy szkole w Walinnie 3 190,83 zł 
 
 
Wiski    20,2969 ha, w tym: 
a) grunty budowlane 0,38 ha (remiza 0,1 ha, grunt pod budynkiem mieszkalnym 0,28 ha) 
b) drogi gminne     15,6169 ha 
c) kopalnia                  1,24 ha 
d) strzelnica                  2,76 ha 
e) boisko                       0,30 ha 
Budynki stanowiące własność komunalną, położone we wsi Wiski: 
1.Budynek mieszkalny o wartości 13 170,15 zł , powierznia użykowa 131,45m 2   
(trzy mieszkania o powierzchni 61,87 m 2 ,34,58m 2 oraz 35 m 2) 
2.Remiza OSP w Wiskach – wartość budynku 183 157,61 zł 
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Woroniec   6,5100 ha, w tym: 
a) grunty budowlane 0,54 ha (budynek po byłej szkole podstawowej) 
b) drogi gminne     5,57 ha 
c) grunt rolny          0,20 ha 
d) place                    0,20 ha 
Budynki stanowiące własność komunalną, położone we wsi Woroniec: 
1.Budynek po byłej szkole w Worońcu obecnie służy mieszkańcom jako swietlica  
wiejska, w części budynku znajduje się również część mieszkalna  o powierzchni  
użytkowej 34,08 m2  oraz budynek gospodarczy – wartość budynków 6 067,00 zł 
2.Remiza OSP w Worońcu – wartość budynku 58 703,26 zł 
3. Budynek po Spółdzielni Mleczarskiej zakupiony przez OSP 14.02.2018 r. – 500,00 zł 
 
 
 
Wólka Komarowska  11,7532 ha, w tym: 
a) grunty budowlane 0,31ha (świetlica wiejska) 
b) drogi gminne         9,3532 ha 
c) była kopalnia          0,50 ha 
d) grunty leśne (las)     1,59 ha 
Budynki stanowiące własność komunalną, położone we wsi Wólka Komarowska: 
1.Budynek świetlicy wiejskiej o wartośći 68 557,25 zł 
 
 
Żelizna   18,4328 ha, w tym: 
a) grunty budowlane 2,87 ha (remiza 0,21 ha, plac za remizą 0,61 ha,budynek po szkole 
 podstawowej oraz budynki gospodarcze 2,05 ha) 
b) drogi gminne     12,68 ha 
c) grunt rolny          0,10 ha 
d) place                    0,08 ha 
e) kopalnia               2,70 ha 
Budynki stanowiące własność komunalną, położone we wsi Żelizna: 
1.Budynek po byłej szkole (pałac) -138 787,71 zł 
2. Budynek gospodarczy przy szkole w Żeliźnie o wartości 12 286,97 zł 
2.Remiza OSP w Żeliźnie – wartość budynku 59 932,60 zł 
 
Żulinki    5,9210 ha, w tym: 
a) grunt budowlany 1,27 ha (budynek po szkole- świetlica wiejska) 
b) drogi gminne      4,6510 ha 
Budynki stanowiące własność komunalną, położone we wsi Żulinki: 
1.Budynek po byłej szkole, obecnie funkcjonuje jako świetlica wiejska oraz budynek 
gospodarczy 
121 576,64 zł. W części budynek jest wykorzystany jako część mieszkalna o powierzchni   
użytkowej 23,22m 2 oraz 26,20 m2 . 
 
       Gmina posiada mienie, z którego w 2020 roku pozyskała  dochody  
       w kwocie 220 541,23 zł 
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                  Dochody bieżące  143 418,93 zł   
1) sieć wodociągowa  o długości  53,67 km, wraz z przyłączami wodociągowymi   
 w ilości 835 sztuk. Sieć wodociagową wraz przyłączami eksploatuje   
  Zakład Usług Wodnych w Parczewie, który  pobiera opłaty. 
2) oczyszczalnię ścieków oraz  sieć kanalizacyji sanitarnej  o długości  
10,23 km  oraz przyłącza kanalizacyjne o długości  4,15 km opłaty pobiera Zakład Usług  
Wodnych w Parczewie, ponieważ oczyszczalnię ścieków od 01.06.2015 r. przekazano do  
Zakładu Usług Wodnych w Parczewie. 
3) plac na targowisko, z którego dochody z tytułu opłaty targowej za 2020 r 
     wynoszą  6 912,00 zł 
 4)  z gruntów  oddane w dzierżawę i użytkowanie wieczyste  pozyskano  
       dochody w kwocie  17 536,92 zł są to:     
             -        273,87 zł  z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, 
             -   16 089,98 zł  z tytułu dzierżawy gruntów  
             -     42,00 zł  z tytułu dzierżawy gruntów  (stanowiska  na targowisku) 
             -        1 131,07 zł dzierżawa działek 
5) budynki  i budowle wynajęte na cele  użytkowe oraz cele mieszkalne 
     z czego dochody  pozyskano w kwocie  65 691,06  zł w tym: 
            -  31 617,28  zł  z tytułu czynszów za lokale użytkowe i garaże 
            -  31 829,90 zł  z tytułu wynajmu lokali na cele mieszkalne   
            - 2 243,88 zł wynajem sal w świetlicach , remizach                                       
 6) dochody z realizacji jednostek organizacyjnych za wynajem   5 756,31 zł 
            - za wynajem lokali na cele mieszkaniowe w budynku LO 5 211,60 zł 
            - wynajem Sali w Szkole Podstawowej 544,71 zł 
7) dochody z tytułu dostawy ciepła 47 522,64 zł 
         
Dochody majątkowe pozyskano  w kwocie  77 122,30 zł  
1) Sprzedaż majątku 77 122,30 z 
 
W okresie  styczeń- grudzień 2020  roku  z tytułu utrzymania mienia gminnego wydatkowano    
środki w kwocie 134 244,83 zł na: 
            Zadania własne 134 244,83  zł 
Wydatki bieżące 112 205,45 zł 
1) Wykonano prace na umowę zlecenie lub o dzieło  4 572,00 zł 
2)   Zakupy materiałów i artykułów, zakup peletu do budynków mienia  55 208,78 zł 
3)  opłaty za przesył  i zużcie energii elektrycznej w budynkach komunalnych   19 273,09 zł 
 4) remonty 12 719,63 zł(remont dachu na budynku komunalnym w Derewicznie oraz 
modernizacja zasilania pomp CO w Ośrodku Zdrowia  
 5)  pozostałe usługi 20 431,95 zł (zapłata za rozgraniczenie działki, wypisy z rejestru 
gruntów, mapy), przeglądy placów zabaw, czyszczenie kominów)            
  
  Wydatki majątkowe 22 039,38 zł 
1) Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Przegalinach Małych 12 039,49 zł 
2) modernizacja budynku Szkoły Podstwowej w Walinnie 9 999,89 zł 
 Gmina  posiada   udziały w Spółce z. o.o pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej”- zakład  
jest w stanie likwidacji. 
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4.2. Informacja o stanie gruntów przekazanych w dzierżawę stanowiących 

mienie Gminy Komarówka Podlaska 

1.Grunty przekazane w dzierżawę o powierzchni: 7864,03 m2 z przeznaczeniem na 

użytkowanie rolnicze (w tym ogródki działkowe) 

2.Grunty przekazane w dzierżawę pod uprawy polowe: 4,375 ha. 

3.Mienie przekazane w trwały zarząd 

Tabela 12. Mienie przekazane w trwały zarząd: 

Lp. Zarządca Nr Działki 
Pow. 

działki 

Opłata 

netto 

Podatek 

VAT 
Opłata brutto 

1 Szkoła Podstawowa w 

Brzozowym Kącie 
190 0,23 

ZWOLNIONE Z UWAGI NA 

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ 

JEDNOSTEK 

2 Szkoła Podstawowa w 

Derewicznie 
123 0,14 

3 Szkoła Podstawowa w 

Kolembrodach 
969 1,30 

4 Szkoła Podstawowa w 

Komarówce Podlaskiej 

250, 251, 

248/4 
1,70 

5 

Liceum 

Ogólnokształcące w 

Komarówce Podlaskiej 

134/2 0,81 

      4,18       

  Bez szkół stowarzyszeniowych 2,51       
 

4.Mienie oddane w użytkowanie wieczyste: działki o nr ewid. 986/7, 986/8, 407, 986/12, 

986/11 o łącznej powierzchni 1,39 ha położone w miejscowości Komarówka Podlaska 

(Bielany). 

 

4.3 Informacje o użyczeniu mienia od innych podmiotów 
 

1. Umowa użyczenia nieruchomości zawarta pomiędzy Gminą Komarówka Podlaska 

a Sołectwem Woroniec z dnia 1 lutego 2013 r. – działka o nr 27 zabudowana 

budynkiem remizy OSP – na działce wybudowano ogólnodostępny plac zabaw. 

Na okres 10 lat począwszy od dnia 1 lutego 2013 r. tj. do dnia 1  lutego 2023  r. 

2. Umowa użyczenia nieruchomości zawarta pomiędzy Parafią Rzymsko-Katolicka pw. 

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Komarówce Podlaskiej a Gminą Komarówka 

Podlaska. Umowa została zawarta w związku z realizacją projektu pn. „Moda na 
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seniora – utworzenie klubu seniora w Komarówce Podlaskiej” realizowanego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014 – 2020.  

W ramach umowy użyczający bezpłatnie użyczył nieruchomość Dom Ludowy, 

zlokalizowany na działce nr ewid. 247 w Komarówce Podlaskiej w celu realizacji 

projektu pn. „Moda na seniora – utworzenie klubu seniora w Komarówce Podlaskiej.” 

Umowę zawarto a okres 8 lat od dnia podpisania umowy tj. do dnia 8 lipca 2026 r. 

3. Umowa użyczenia nieruchomości zawarta pomiędzy Parafią Rzymsko-Katolicka pw. 

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Komarówce Podlaskiej a Gminą Komarówka 

Podlaska. Umowa została zawarta w związku z realizacją projektu pn. „Efektywne 

wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w Gminie Komarówka Podlaska” 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014 – 2020.  

W ramach umowy użyczający bezpłatnie użyczył budynek położony przy ul. Ks. Jana 

Rudnickiego 21, zlokalizowany na działce nr ewid. 842 w Komarówce Podlaskiej w 

celu realizacji projektu pn. „Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w 

Gminie Komarówka Podlaska” 

Umowę zawarto na czas nieoznaczony począwszy od dnia zawarcia umowy na 

realizację projektu tj. od dnia 22 września 2020 r.  

 

 

 

 

V. Informacja o realizacji polityk, programów , strategii 
 

 

5.1 Strategia Rozwoju Gminy Komarówka Podlaska na lata 2016-2020 

(z perspektywą do roku 2023) 

 

Strategia Rozwoju Gminy Komarówka Podlaska na lata 2016-2020 (z perspektywą do 

roku 2023) stanowiąca załącznik do Uchwały nr XII/79/2015 Rady Gminy Komarówka 

Podlaska z dnia 29 grudnia 2015 r. jest podstawowym instrumentem długofalowego 

zarządzania, który pozwala na zapewnienie ciągłości  i trwałości realizacji działań władz 

gminy, niezależnie od zmieniających się uwarunkowań politycznych. Umożliwi również 

efektywne gospodarowanie własnymi zasobami: kulturowymi i przyrodniczymi, ludzkimi, 

infrastrukturalnymi czy też finansowymi. Określa wizję i strategiczne kierunki rozwoju gminy. 
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W strategii określono misję Gminy Komarówka Podlaska: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wizja gminy stanowi odzwierciedlenie oczekiwań i aspiracji mieszkańców oraz władz. 

Wskazuje ona miejsce, w którym gmina Komarówka Podlaska ma się znaleźć w perspektywie 

do roku 2020. Rysuje ona obraz w sytuacji wypełnienia sformułowanej misji oraz 

wyznaczonych celów strategicznych.  

Określona w ramach strategii wizja stanowi podstawę celów gminy Komarówka Podlaska 

w zakresie jej rozwoju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISJA GMINY KOMARÓWKA PODLASKA 

 

Gmina Komarówka Podlaska przy pełnym 

wykorzystaniu potencjału jakim dysponuje będzie dążyła 

w swoich strategicznych działaniach do zrównoważonego 

rozwoju gospodarczego (ożywienie przedsiębiorczości 

opartej na lokalnych bogactwach, wiedzy i 

kwalifikacjach mieszkańców), przy jednoczesnym 

zapewnieniu wysokiej jakości życia mieszkańcom 

(rozwój podstawowej infrastruktury technicznej, 

stworzenie warunków do różnych form aktywności, 

ochrona dziedzictwa kulturowego  

i przyrodniczego, przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu, zapewnienie dostępu do wysokiej jakości 

usług publicznych). 

 

WIZJA GMINY KOMARÓWKA PODLASKA 
 

Działalność Gminy Komarówka Podlaska zapewnia wysoką jakość życia 

społeczności lokalnej, poprzez dostęp do nowoczesnej i bezpiecznej sieci 

infrastruktury technicznej  

oraz społecznej.  

 

Dzięki licznym przedsięwzięciom nastąpi rozwój gospodarczy gminy. 

Komarówka Podlaska jest gminą o wyspecjalizowanym  

i nowoczesnym rolnictwie. Kultywowane są tradycje sadownicze, rolnicy 

produkują owoce  o najwyższych standardach. Dodatkowo wzrosła liczba 

przedsiębiorców działających w sektorze pozarolniczym. Sprawnie 

funkcjonująca gospodarka generuje większe przychody podatkowe dla gminy 

zwiększając tym samym jej  zdolność w zakresie  realizacji inwestycji 

prorozwojowych (na które dodatkowo efektywnie pozyskuje środki zewnętrzne) 

oraz finansowania zadań własnych.  
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Poniżej zaprezentowano cele strategiczne służące realizacji przyjętej misji i wizji rozwoju 

Gminy Komarówka Podlaska. Przedmiotowe cele zostały oznaczone liczbami od 1 do 5. 

Oznaczenie to spełnia jednak rolę porządkującą. Cele nie posiadają rangi, lecz są sobie równe 

pod względem wagi i znaczenia. Wszystkie wykazane poniżej priorytety powinny być 

realizowane równolegle z zachowaniem zasadny synergii i efektywności wdrażanych działań. 

Tworzą one rodzaj sprzężenia zwrotnego – rozwój gospodarczy i ożywiony ruch turystyczny 

sprzyja zwiększaniu dochodów zarówno mieszkańców, jak i gminy. Wpływa to na zwiększenie 

rynku usług i produktów podnosząc jednocześnie jakość życia mieszkańców. 

➢ Cel strategiczny 1. Zapewnienie wysokiego poziomu życia mieszkańców 

➢ Cel strategiczny 2. Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju  przedsiębiorczości 

➢ Cel strategiczny 3. Wzmocnienie kapitału społecznego gminy 

➢ Cel strategiczny 4. Wsparcie rozwoju turystyki i agroturystyki  

➢ Cel strategiczny 5. Poprawa jakości rządzenia w gminie 

CELE STRATEGICZNE 

1. Zapewnienie 

wysokiego 

poziomu życia 

mieszkańców 

2. Tworzenie 

korzystnych 

warunków dla 

rozwoju  

przedsiębiorczości 

3. 

Wzmocnienie 

kapitału 

społecznego 

gminy 

4. Wspieranie 

rozwoju 

turystyki i 

agroturystyki 

 

5.  Poprawa 

jakości rządzenia 

w gminie 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

1.1 Poprawa 

dostępność 

komunikacyjnej 

gminy 

2.1 Pobudzanie 

lokalnej 

przedsiębiorczości 

3.1 Rozwój oferty 

wychowawczo-

edukacyjnej 

4.1 Ochrona 

przyrodniczych  

i kulturowych 

zasobów gminy 

5.1 Rozwój 

potencjału  

i skuteczności 

administracji 

publicznej 

1.2 Rozbudowa 

podstawowej 

infrastruktury 

technicznej 

2.2 Stymulowanie 

rynku pracy 

3.2  Aktywizacja 

społeczności 

lokalnej  

i wzmacnianie 

kapitału 

społecznego 

4.2 Stworzenie 

spójnego produktu 

turystycznego 

5.2  Poprawa jakości 

świadczonych usług 

publicznych 

1.3 Rozwój 

infrastruktury 

społecznej 

2.3  Podnoszenie 

kwalifikacji  

i konkurencyjności 

producentów rolnych 

3.3 

Przeciwdziałanie 

zjawisku 

wykluczenia 

społecznego 

4.3 Rozwój i 

modernizacja 

infrastruktury 

turystycznej 

5.3 Wzmocnienie 

działań 

promocyjnych gminy 

1.4 Polepszenie 

ładu 

przestrzennego  

i estetyki gminy 

2.4 Wspieranie 

rozwoju lokalnego 

przetwórstwa  

rolno-spożywczego 

3.4 Zwiększenie  

bezpieczeństwa 

mieszkańców w 

wymiarze 

publicznym, 

zdrowotnym  

i społecznym 

4.4 Wspieranie 

rozwoju gospodarstw 

agroturystycznych 

 

1.5 Poprawa 

jakości  

środowiska 

naturalnego 
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Monitoring strategii jest elementem zarządzania i polega na systematycznej obserwacji 

realizacji celów strategicznych. Efektywna realizacja strategii wymaga kontrolowania 

skuteczności wdrażania przedsięwzięć. 

Realizacja celów strategicznych poprzez realizację zadań opisanych w pkt 3.2 przedstawia się 

następująco: 

 

• Cel strategiczny 1. Zapewnienie wysokiego poziomu życia mieszkańców Na realizację celu 

strategicznego 1 ogromny wpływ ma realizacja celów szczegółowych.  Realizacja celów 

szczegółowych Strategii Rozwoju Gminy Komarówka Podlaska w roku 2020 przedstawia się 

następująco: 

1.1 Poprawa dostępności komunikacyjnej gminy 

Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała na 31 grudnia 2020 r. 68,27km dróg.  

Na dzień 31.12.2020 r. długość dróg w gminie wynosiła 68,27 km. 

Drogi asfaltowe stanowiły 39,96 % wszystkich dróg, a pod koniec poprzedniego roku 39 %.  

 

Stan dróg według systemu oceny stanu nawierzchni, w podziale na poszczególne 

kategorie dróg publicznych, był następujący: 

a) ilość dróg o powierzchni bitumicznej 27,28 km, 

b) ilość dróg o powierzchni tłucznia 3,09 km, 

c) ilość dróg o powierzchni żużlowej 14,37 km,  

d) ilość dróg z gruntu rodzimego  23,53 km. 

W 2020 r. przy dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych oraz w ramach własnych środków 

finansowych wykonano szereg dróg w gminie Komarówka Podlaska. 

Budowano, przebudowywano oraz remontowano zarówno drogi gminnej, jak również drogi 

powiatowe na bazie umów zawartych pomiędzy Powiatem Radzyńskim a Gminą Komarówka 

Podlaska. 

Zawnioskowano również skutecznie o dofinansowanie w ramach środków Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg na budowę drogi gminnej w miejscowości Komarówka Podlaska – ul. 

Wojska Polskiego. Droga będzie realizowana w 2021 r. 

         Na terenie Gminy Komarówka Podlaska nie ma ścieżek rowerowych. 

Istnieje natomiast szlak rowerowy o długości 32 km przebiegający przez następujące 

miejscowości Komarówka Podlaska, Wiski, Walinna, Kolembrody, Żelizna, Przegaliny Duże, 

Przegaliny Małe i Brzeziny.  

 

1.2  Rozbudowa podstawowej infrastruktury technicznej 

W gminie  w 2020 r. ostatecznie rozliczono inwestycję dotyczącą budowy sieci 

wodociągowej w miejscowości Żulinki i Przegaliny Duże wraz z modernizacją ujęcia wody 
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w Komarówce Podlaskiej przy dofinansowaniu ze środków zewnętrznych, pochodzących 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 85%. 

W 2020 r. zawnioskowano również o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych na budowę 

kolejnego odcinka budowy wodociągu o długości 4,75 km obejmujący miejscowości 

Przegaliny Duże oraz Brzeziny. Liczba przyłączy wodociągowych planowanych do budowy 

to 79. 

W ramach zadanie zostanie również przebudowana oczyszczalnia ścieków w Komarówce 

Podlaskiej oraz wybudowane zostanie 42 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 

Długość czynnej sieci wodociągowej na koniec roku 2020 wyniosła 53,67 km.  

W ramach zrealizowanego projektu wybudowano 9,3 km sieci wodociągowej (w tym 6,62 

km sieć wodociągowa i 2,68 km przyłącza wodociągowe  25 szt.).  

W przypadku sieci kanalizacyjnej dane przedstawiają się następująco 10,23 km na koniec 

roku 2020.  

Wskaźnik zwodociągowania na 31 grudnia 2020 r. wyniósł 55 %. W przypadku sieci 

kanalizacyjnej wynosi 21%. 

Eksploatacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zajmuje się Zakład Usług Wodnych 

Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą w Parczewie. Na dzień  31 grudnia 2020 r. 

istniało 821 przyłączy wodociągowych i 315 przyłączy kanalizacyjnych. 

 

W 2020 roku Gmina ponownie przystąpiła do programu usuwania azbestu w ramach 

programu wojewódzkiego pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie 

województwa lubelskiego”. Do urzędu gminy składano wnioski na demontaż oraz utylizację 

wyrobów zawierających azbest. 

Liczba złożonych wniosków: 41 

Liczba wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania: 41 

W 2020 roku w obowiązku gminy była gospodarka odpadami. Szczegółowy opis wykonania 

zadania przedstawiono w poz. 5.6. 

 

1.3 Rozwój infrastruktury społecznej 

W 2020 r. Realizowano projekt pn. Dobry start – zwiększenie udziału dzieci w wieku 

przedszkolnym w wysokiej jakości edukacji oraz dokonano modernizacji szkoły w Walinnie 

co przyczyniło się do osiągnięcia wskaźnika celu w zakresie realizacji przedsięwzięć służących 

poprawie dostępności jakości kształcenia. 

Dokonano budowy chodnika przy remizie OSP w Żeliźnie, dokonano również remontu 

i ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Przegalinach Małych. 

Kontynuowano budowę remizy OSP w Wólce Komarowskiej.  

Rozpoczęto realizację projektu w zakresie odnawialnych źródeł energii – dostawa i montaż 

kolektorów słonecznych oraz piecy na biomasę. 
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1.4 Polepszenie ładu przestrzennego i estetyki gminy 

W latach ubiegłych w tym 2020 roku Gmina Komarówka Podlaska wybudowała skatepark, 

plac zabaw w miejscowości Komarówka Podlaska, 14 miejsc rekreacji i wypoczynku, 

wybudowano altanę w m. Kolembrody oraz utworzenie publicznych miejsc postojowych w 

Żeliźnie. W 2020 roku złożono kolejny projekt o wzbogacenie istniejących już placów zabaw i 

miejsc rekreacji.  

Wykonywane są konserwacje i przeglądy istniejących centr rekreacji. 

W związku z powyższym osiągnięto wskaźnik realizacji celu w zakresie liczby miejsc, 

w których poprawiono ład przestrzenny (14 miejsc), liczba projektów kształtujących 

przestrzeń publiczną (3), liczba stworzonych miejsc rekreacji ruchowej (12), liczba 

wybudowanych placów zabaw (9). 

 

 

 

2 1.5 Poprawa jakości  środowiska naturalnego  

W 2020 roku Gmina Komarówka Podlaska ostatecznie rozliczyła projekt, w ramach którego 

wybudowano ogniwo fotowoltaicznego na stacji uzdatniania wody w Komarówce Podlaskiej 

oraz rozpoczęła realizację kolejnego projektu w zakresie oze tj. Montaż odnawialnych źródeł 

energii w Gminie Komarówka Podlaska – zadanie 1. W 2020 r. wykonano i odebrano 50 szt. 

instalacji solarnych oraz 16 szt. kotłów na biomasę. Pozostałe instalacje zaplanowane do 

realizacji w ramach projektu zostaną wykonane w 2021 r. 

W 2020 r. w ramach projektu Kompleksowa termomodernizacja budynku remizy OSP 

w Komarówce Podlaskiej dokonano montażu ogniwa fotowoltaicznego w przedmiotowym 

budynku. 

W 2020 r. Rada Gminy Komarówka Podlaska zatwierdziła zmiany studium zagospodarowania 

przestrzennego w zakresie lokalizacji farm fotowoltaicznych na terenie gminy. 

 

Realizacja powyższego projektu oraz projektów w latach poprzednich przyczyniła się 

do osiągniecia następujących wskaźników realizacji celu nr 1.5: 

Liczba budynków użyteczności publicznej, na których zamontowano 

kolektory słoneczne  
szt. 2 

Liczba budynków użyteczności publicznej, na których zamontowano 

panele fotowoltaiczne 
szt. 2 

Liczba gospodarstw domowych korzystających 

 z kolektorów słonecznych 

Szt. 451 

(50 w ramach 

obecnego projektu 

szt. 311 + 90 szt. 

(wykonane w latach 

ubiegłych) 

Liczba gospodarstw domowych korzystających 

 z mikroinstalacji fotowoltaicznych do produkcji prądu 
szt. 16 
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Liczba budynków, w których wymieniono źródła ciepła na źródła 

zasilane z OZE 

szt. 28 

(w tym 12 wykonane w 

latach ubiegłych i 16 w 
ramach obecnie 

realizowanego projektu) 

Liczba wybudowanych punktów oświetleniowych typu hybrydowego szt. 0 

Liczba przeprowadzonych akcji promujących wśród mieszkańców 

wykorzystywanie energii pochodzącej z OZE 
szt. 1 

Liczba przeprowadzonych kampanii promujących proklimatyczne 

i proekologiczne postawy konsumentów 
szt. 0 

Liczba zorganizowanych Dni Energii, Światowych Dni Wody, Dni 

Ziemi itp. 
szt. 0 

Liczba szkół objętych programem oszczędzania energii  szt. 0 

Liczba opracowanych planów na rzecz zmniejszenia emisji CO2  

szt. 1 

PGN 

Liczba budynków użyteczności publicznej poddanych 

termomodernizacji, wymianie sytemu grzewczego oraz oświetlenia 

szt. 3 

(budynek remizy OSP oraz 2 

wykonane w latach ubiegłych) 

Liczba zorganizowanych konkursów, olimpiad ekologicznych 

szt. 1 

(wykonane w latach 

ubiegłych) 

 

• Cel strategiczny 2. Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju  przedsiębiorczości  

Powyższy cel strategiczny realizowany jest przez następujące cele szczegółowe: 

2.1 Pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości 

2.2 Stymulowanie rynku pracy 

2.3 Podnoszenie kwalifikacji i konkurencyjności producentów rolnych 

2.4 Wspieranie rozwoju lokalnego przetwórstwa rolno-spożywczego 

 

Realizując powyższe cele szczegółowe Gmina Komarówka Podlaska prowadzi targowisko 

gminne, gdzie mali przedsiębiorcy korzystają z możliwości sprzedaży swoich produktów.  

W Urzędzie Gminy realizowane jest zadanie zlecone w zakresie obsługi centralnego 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Świadczona jest pomoc w zakresie 

sposobu wypełnienia wniosków o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie czy zakończenie 

działalności gospodarczej. 

Corocznie organizowane są staże dla osób bezrobotnych – w Urzędzie Gminy Komarówka 

Podlaska w 2020 roku zorganizowano 2 staże na mocy umowy z Powiatowym Urzędem 

Pracy. 
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Cel strategiczny 3. Wzmocnienie kapitału społecznego gminy 

 

Realizacja celu strategicznego odbywa się poprzez realizację następujących celów 

szczegółowych: 

3.1 Rozwój oferty wychowawczo-edukacyjnej 

Realizacja projektu pn. „Kompetentni w Gminie Komarówka Podlaska” w Szkole 

Podstawowej w Komarówce Podlaskiej (2018 rok),  projektu: „Dobry start – zwiększenie 

udziału dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej jakości edukacji”(2019 i 2020 rok)  

oraz projektów Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła + przyczyniła się do osiągniecia 

następujących wskaźników: 

Liczba placówek oświatowych doposażonych  

w niezbędny sprzęt 
szt. 4 

Liczba utworzonych/wyposażonych pracowni matematyczno-

przyrodniczych oraz ITC  
szt. 3 

Liczba inicjatyw mających na celu rozwój instytucji opieki nad dziećmi w 

wieku do 3 lat 
szt. 0 

Liczba nowych miejsc w placówkach przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-

4 lata  
szt. 60 

Liczba przeprowadzonych inicjatyw mających na celu rozszerzenie oferty 

edukacyjnej placówek przedszkolnych 
szt. 4 

Liczba przeprowadzonych inicjatyw mających na celu rozwój w ramach 

kształcenia ogólnego kluczowych kompetencji wśród uczniów oraz tzw. 

kompetencji społecznych  

szt. 1 

Liczba przeprowadzonych inicjatyw mających na celu rozwijanie 

indywidualnych umiejętności uczniów, szczególnie uczniów uzdolnionych 

oraz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i predyspozycjach 

sportowych 

szt. 1 

 

Projekty Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła + pomogły w organizacji i realizacji zdalnego 

nauczania w Gminie Komarówka Podlaska w czasie trwającej nadal epidemii Covid-19 

 

3.2 Aktywizacja społeczności lokalnej i wzmacnianie kapitału społecznego 

Realizacja celu szczegółowego osiągnięta została przez następujące wskaźniki: 

Liczba zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym szt. 2 

Liczba nowopowstałych organizacji  pozarządowych  

 
szt. 0 

Liczba zrealizowanych projektów z zakresu edukacji obywatelskiej 

mieszkańców gminy 
szt.0 

Liczba zorganizowanych imprez i wydarzeń kulturalnych  

w pełni wykorzystujących lokalne dziedzictwo kulturowe  

i tradycje 

Szt. 25 

w roku 2020 – z 

uwagi na ograniczenia 

epidemiczne  w 

większości w 

formie o-line 
Liczba zorganizowanych wyjazdów studyjnych mieszkańców w ramach 

współpracy z gminami partnerskimi z innych państwa 
szt.0 
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Liczba zrealizowanych projektów mających na celu zwiększenie dostępu 

mieszkańców gminy do kultur 
szt.0 

Liczba zorganizowanych inicjatyw mających na celu rozszerzenie oferty 

zagospodarowania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży 
szt. 10 

 

3.3 Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego 

Realizacja celu szczegółowego osiągnięta została przez następujące wskaźniki: 

Liczba utworzonych instytucjonalnych form wsparcia osób starszych 

(Klub seniora w Komarówce  Podlaskiej) 
szt. 1 

Liczba nowopowstałych organizacji   szt. 0  

Liczba zrealizowanych wspólnie z PUP projektów nastawionych na aktywizację 

zawodową lub reorientację zawodową pozostających bez  pracy 

(staże) 

szt.2 

Liczba zrealizowanych kompleksowych programów na rzecz integracji osób i 

rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowane 

na aktywizację społeczno-zawodową 

WTZ i klub seniora 

szt.2 

Liczba osób objętych projektami przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu, 

Osoba 

63 

(38 klub seniora, 25 

uczestnicy WTZ) 

Liczba zrealizowanych działań na rzecz reintegracji i rehabilitacji społeczno-

zawodowej osób niepełnosprawnych 

Funkcjonowanie Warsztatu Terapii zajęciowej 

szt. 1 

Liczba przeprowadzonych wspólnie z placówkami kształcenia ustawicznego  i 

praktycznego inicjatyw zachęcających osoby dorosłe do podnoszenia swoich 

kompetencji i umiejętności 

szt.0  

Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy/Dziennego Domu Senior-

Wigor lub Klubu Senior-Wigor 

Utworzono Klub seniora w Komarówce Podlaskiej 

szt.1 

 

W celu wzmocnienia istniejącego na obszarze gminy kapitału społecznego oraz 

integracji lokalnej społeczności wyremontowano z przeznaczeniem na świetlice wiejskie 

pomieszczenia remiz OSP z terenu gminy. Pozyskano również środki na ich wyposażenie. 

Świetlice wiejskie pełnią obecnie funkcję centrów kultury lokalnej, organizują czas wolny 

i integrują społeczność. 

Pozytywnie należy również ocenić działania podjęte na rzecz promocji integracji 

społecznej przez Gminne Centrum Kultury. Realizując projekty dofinansowane ze środków 

unijnych wzbogacono i urozmaicono ofertę zajęć dla mieszkańców gminy. 

Gmina realizowała również projekt mający na celu przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu. W jego ramach 100 gospodarstw domowych, zagrożonych wykluczeniem 

z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, otrzymało darmowy sprzęt 

komputerowy wraz z dostępem do Internetu. Zostało również utworzone laboratorium 

komputerowe w Liceum Ogólnokształcącym w Komarówce Podlaskiej (15 komputerów, 

1 łącze internetowe). Dostęp do internetu zgodnie z zapisami trwałości projektu 
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pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III” jest 

nadal utrzymywany.  

Od  2008 r. na obszarze gminy z powodzeniem funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej 

z siedzibą w Kolembrodach, który oferuje rehabilitację społeczną i zawodową uczestnikom 

zajęć.  

Dla jego potrzeb przystosowano i rozbudowano część pomieszczeń budynku szkoły 

podstawowej. Uczestnicy warsztatów dowożeni są autobusem, dostosowanym do potrzeb 

osób niepełnosprawnych. W ramach zajęć dla uczestników realizowana jest terapia 

zajęciowa i rehabilitacja w pięciu zróżnicowanych pracowniach: komputerowo-poligraficznej, 

ogrodniczo-florystycznej, rękodzieła artystycznego i stolarstwa, tkacko-krawieckiej oraz 

gospodarstwa domowego. Opiekę sprawuje wykwalifikowana kadra. Celem zajęć jest jak 

najlepsze przygotowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną do samodzielnego życia 

w środowisku lokalnym. 

 

Od 2019 r. na terenie Gminy Komarówka Podlaska funkcjonuje placówka wsparcia dziennego 

w formie opiekuńczej. 

Świetlica finansowana jest przez Polski Czerwony Krzyż na mocy porozumienia zawartego 

pomiędzy Lubelskim Oddziałem Okręgowym Polskiego czerwonego Krzyża a Gminą 

Komarówka Podlaska. 

Lokalizacją świetlicy jest budynek Gminnego Centrum Kultury ul. Stanisława Staszica 6 

w Komarówce Podlaskiej.  

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014-2020. 

 

W 2019 roku rozpoczęto realizację projektu pn. Moda na Seniora - utworzenie klubu 

seniora w Komarówce Podlaskiej o którego dofinansowanie gmina ubiegała się w 2018 roku.  

W 2020 roku wyremontowano i oddano do użytku budynek z przeznaczeniem na Klub 

seniora. Wyposażono również wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. 

Realizacja powyższego projektu przyczyniła się do osiągniecia kolejnych wskaźników celu 

strategicznego 3. 

 

3.4 Zwiększenie  bezpieczeństwa mieszkańców w wymiarze publicznym, zdrowotnym 

i społecznym 

 

Na potrzeby zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa publicznego w Gminie Komarówka 

Podlaska funkcjonuje 10 Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym dwie w Krajowym Systemie 

Ratowniczo Gaśniczym ( OSP Komarówka Podlaska i OSP Przegaliny Duże). 
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OSP pozyskały środki na swoje funkcjonowanie ze źródeł zewnętrznych : 

1. dotacja z MSWiA: 

−  OSP Derewiczna - Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo – gaśniczych 

2500 zł 

2. Dotacja dla jednostek OSP z KSRG  

− OSP Komarówka Podlaska 33 000 remont remizy  

3. Dotacja z PUP w celu przeciwdziałania COVID-19 

− OSP Komarówka Podlaska 3400 zł 

 

Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców w zakresie zdrowia Gmina Komarówka Podlaska 

organizowała corocznie tzw. Białe Niedziele. Z organizowanej akcji korzystali mieszkańcy 

Gminy Komarówka Podlaska. 

Jednakże w roku 2020 r. z uwagi trwającą sytuację epidemiologiczną, nie było możliwości 

zadbania o zdrowie mieszkańców w taki sposób. 

W związku z wprowadzoną w dniu 2 marca 2020 r. epidemią, gmina wykonywała szereg 

działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, m.in. 

organizacja miejsc kwarantanny zbiorowej, zapewnienie dowozu żywności dla mieszkańców 

przebywających w kwarantannie, odbiór i utylizacja odpadów medycznych powstających w 

miejscach izolacji związanych z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 

 

Zwiększenie bezpieczeństwa w wymiarze społecznym: 

 

Świadczenie wychowawcze 500+ 

Wypłata świadczenia na kwotę: 4 067 945,15 zł 

Rodziny, którym wypłacono świadczenia: 393 

Dzieci, którym wypłacono świadczenia: 717 

W sumie wypłacono świadczeń: 8187 

Świadczenie „Dobry Start” 300+ 

Wypłata świadczenia na kwotę: 155 100,00 zł 

Rodziny, którym wypłacono świadczenie: 325 

Dzieci, którym wypłacono świadczenia: 517 

Dzieci, którym przyznano świadczenie: 515 (2 świadczenia przyznano przez inny 

organ właściwy) 

 

Świadczenia rodzinne , fundusz alimentacyjny, karta dużej rodziny: 
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Liczba rodzin korzystająca ze świadczeń rodzinnych na koniec 2020 roku-  397 rodzin 

• Wydatki na zasiłek rodzinny wraz z dodatkami  - 678 815 zł, 

•  Wydatki -Zasiłek pielęgnacyjny 184 328 zł, 

• Wydatki -Świadczenie pielęgnacyjne 347 952 zł, 

• Wydatki -Specjalny zasiłek opiekuńczy 37 902 zł,  

• Wydatki - Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 26 000 zł, 

• Wydatki - Świadczenie rodzicielskie 53 475 zł, 

• Wydatki - Fundusz alimentacyjny 39 750 zł. 

 

W 2020 roku wpłynęło 26 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Wydano 82 kart dla 

nowych rodzin wielodzietnych. 

 

 

Realizacja wypłat dodatków mieszkaniowych i energetycznych: 

Dodatki Mieszkaniowe 2020 rok 

Liczba rodzin – 12 

Wydatki za 2020 r – 16 072,42 zł 

 

Dodatki energetyczne 2020 rok 

Liczba rodzin – 9 

Wydatki za 2020 r –   1 284,13 zł 

 

Realizacja celu szczegółowego 3.4 osiągnięta została przez następujące wskaźniki: 

Liczba doposażonych jednostek OSP w sprzęt ratowniczo-gaśniczy 
szt. 10 

(większość w 2019 r.) 

Liczba przeprowadzonych kampanii prewencyjnych i edukacyjnych na 

rzecz bezpieczeństwa publicznego 
szt. 0 

Liczba przeprowadzonych na obszarze gminy programów profilaktycznych  szt. 11 

Liczba przeprowadzonych Dni dla zdrowia szt. 0 

Liczba przeprowadzonych działań edukacyjnych na rzecz zdrowego i 

aktywnego trybu życia 
szt. 1 

Liczba przeprowadzonych działań z zakresu profilaktyki uzależnień i 

przemocy w rodzinie 
szt. 0 

Liczba przeprowadzonych w placówkach oświatowych programów 

edukacyjnych mających na celu m. in.  przeciwdziałanie różnego rodzaju 

uzależnieniom i przemocy w szkole, promocję zdrowych nawyków 

żywieniowych oraz aktywnego trybu życia 

szt. 10 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej  

Osoba 

415 
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Cel strategiczny 4. Wsparcie rozwoju turystyki i agroturystyki  

 

W ramach przedmiotowego obszaru gmina Komarówka Podlaska przeprowadziła szereg 

działań nieinwestycyjnych mających na celu podniesienie atrakcyjności kulturalnej 

i turystycznej gminy. Wśród przedsięwzięć wpływających na rozwój turystyki i promocję 

gminy należy wymienić liczne, cyklicznie organizowane imprezy o charakterze lokalnym 

i ponadlokalnym m.in. Spotkania z Piosenką Ludową, Motopiknik, Spotkania z Folklorem 

i Dobrym Humorem, Regionalny Kiermasz Sztuki Ludowej w Kolembrodach, przeglądy pieśni 

maryjnej i patriotycznej, Dożynki Gminne, Gminny Dzień Strażaka, Gminny Dzień Seniora,  

zawody strzeleckie, międzypokoleniowe spotkanie z astronomią. Organizacja tych imprez 

jest wspierana przez szereg aktywnych animatorów, sprawnie działających stowarzyszeń, 

grup nieformalnych, zespołów ludowych i gminnych jednostek kultury. Niestety, z uwagi na 

panującą w 2020 r. epidemię, imprezy powyższe nie mogły się odbyć.  

W ramach ww. celu strategicznego gmina Komarówka Podlaska podjęła również 

działania mające na celu stworzenie na jej terenie miejsc aktywnego wypoczynku oraz 

integracji lokalnej społeczności. Na terenie gminy funkcjonuje pełnowymiarowa hala 

sportowa, strzelnica sportowa, kompleks boisk sportowych wybudowanych w ramach 

programu rządowo-samorządowego „Orlik 2012, prawie w każdej miejscowości 

wybudowano  lub zmodernizowano place zabaw pozwalające dzieciom z obszaru gminy nie 

tylko na zabawę, ale również rozwijanie umiejętności ruchowych i zdolności percepcyjnych, 

w miejscowości Komarówka Podlaska skatepark wraz z placem zabaw. Oznakowano również 

szlak rowerowy. W miejscowości Żelizna powstała wieża widokowa, która dodatkowo jest 

atrakcyjnym elementem zarówno dla mieszkańców jak i osób przybywających z zewnątrz. 

W 2020 r. zawnioskowano o kolejne środki zewnętrzne rozwijające mała infrastrukturę 

turystyczną w Gminie Komarówka Podlaska. 

W ramach celu strategicznego 4 zrealizowano następujące wskaźniki monitoringu: 

Liczba przedsięwzięć mających na celu rozbudowę infrastruktury turystycznej –14 miejsc 

rekreacji i wypoczynku, 

Liczba oznakowanych szlaków i atrakcji turystycznych – 1 szt. 

Liczba wybudowanych obiektów małej architektury – 14 szt. 

 

Cel strategiczny 5. Poprawa jakości rządzenia w gminie 

Zarządzanie strategiczne w gminie, czyli kompleksowy sposób podejścia do gospodarczych 

szans i wyzwań poprzez formułowanie celów i wprowadzanie ich w życie, odbywa się 

w wyniku realizacji różnego rodzaju programów i strategii.   

Jakość rządzenia jest pojęciem niezwykle szerokim.  Dotyczy ona wielu aspektów życia 

społecznego i gospodarczego gminy. Na potrzeby przygotowania strategii rozwoju się przede 

wszystkim na praktyce planowania strategicznego oraz jej realizacji, działaniach 

promocyjnych, a także jakości i kompetencji zatrudnionej kadry urzędniczej. 
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Cel strategiczny 5 Realizowany przez następujące cele szczegółowe: 

5.1 Rozwój potencjału i skuteczności administracji publicznej 

oraz 5.2  Poprawa jakości świadczonych usług publicznych 

Samorząd terytorialny funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym, w której zostały m.in. określone zadania gminy. Ustrój gminy został 

uregulowany w Statucie Gminy Komarówka Podlaska, natomiast organizacja i zasady 

funkcjonowania Urzędu Gminy Komarówka Podlaska określone zostały w Regulaminie 

organizacyjnym. Struktura organizacyjna urzędu dostosowana jest zarówno do wymagań 

narzuconych ustawą, jak również do obecnych uwarunkowań rozwojowych.  

Umiejętne planowanie i zarządzanie strategiczne przez władze lokalne ma zapewnić 

gospodarność, efektywność i skuteczność organizacji sektora publicznego, podnieść poziom 

świadczonych usług i dopasować je do zmieniających się przepisów prawa. Duży wpływ 

na jakość zarządzania ma kadra pracownicza zatrudniona w Urzędzie Gminy Komarówka 

Podlaska oraz gminnych jednostkach organizacyjnych. Charakteryzuje się ona wysokim 

poziomem merytorycznym. Znaczna część  pracowników posiada specjalistyczne 

wykształcenie, wsparte dodatkowymi kursami  i szkoleniami. W Urzędzie Gminy 

zatrudnionych jest 25 pracowników stałych oraz 2 osoby w celu zastępstwa pracownika, 

z czego 15 pracowników posiada wykształcenie wyższe, 4 – średnie, zaś 8 pracowników 

obsługi -zawodowe.  

Gmina Komarówka Podlaska podejmuje działania mające na celu nie tylko poprawę 

wewnętrznej organizacji, ale również aktywizację różnych środowisk stymulujących jej 

rozwój. Administracja jest otwarta na podejmowanie innowacyjnych działań, zbiera 

niezbędne informacje na temat firm działających na terenie gminy, ich potrzeb oraz wspiera 

ich działania. 

Ciągłe zmiany w przepisach prawnych oraz duża ilość projektów unijnych realizowanych 

w okresie programowania 2014 - 2020 w zakresie podnoszenia kompetencji kadr 

administracji samorządowej stanowią podstawą do działań zmierzających do podnoszenia 

kwalifikacji pracowników. Działania tego typu mogą przynieść realne korzyści - zwiększenie 

środków finansowych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. Dodatkowo podnoszenie 

kompetencji kadry pracowniczej, a przez to jakości świadczonych usług, wpływa pozytywnie 

na wizerunek gminy.  

W 2020 r., w czasie wprowadzenia stanu epidemii samorząd Gminy Komarówka Podlaska 

nieprzerwanie funkcjonował, zapewniając obsługę mieszkańców naszej gminy.  

Aby zapewnić ciągłość funkcjonowania administracji publicznej rozporządzeniem Rady 

Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii, w urzędach administracji publicznej lub jednostkach 

organizacyjnych o charakterze publicznym, kierownicy urzędów administracji publicznej 
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polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej.  W roku 2020 pracownicy Urzędu Gminy 

w Komarówce Podlaskiej przepracowali w trybie zdalnym 364 dni. 

W 2020 r. Gmina Komarówka Podlaska brała czynny udział w organizacji 

i przeprowadzeniu Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.  na terenie Gminy. 

W tym celu, zgodnie z ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r., 

zarządzeniem nr 41/20 Wójta Gminy Komarówka Podlaska, w dniu 8 czerwca 2020 r. 

powołano Gminne Biuro Spisowe. 

Powszechny Spis Rolny w 2020 r. prowadzony był w terminie od 01 września 2020 r. do dnia 

30 listopada 2020 r. 

 

 

5.3.Wzmocnienie działań promocyjnych gminy 

Działalność promocyjna gminy jest kolejnym ze sposobów wspierania rozwoju lokalnego. 

W Gminie Komarówka Podlaska jest prowadzona przede wszystkim poprzez oficjalną stronę 

internetową, biuletyn informacji publicznej oraz facebook, które są  podstawowym źródłem 

informacji o gminie oraz narzędziem komunikacji pomiędzy władzami lokalnymi 

a mieszkańcami. Kolejną formą promocji jest uczestnictwo przedstawicieli gminy w różnego 

rodzaju wydarzeniach i spotkaniach.  

Lokalne walory kulturowe promowane są poprzez organizację imprez plenerowych, 

m.in.: Spotkania z Piosenką Ludową, Motopiknik, Spotkania z Folklorem i Dobrym Humorem, 

Regionalny Kiermasz Sztuki Ludowej w Kolembrodach, Przeglądy Pieśni Maryjnej 

i Patriotycznej, Dożynki Gminne, Gminny Dzień Seniora, biegi uliczne, zawody strzeleckie.  

W 2020 r. działalność promocyjna w trakcie realizacji imprez plenerowych została 

ograniczona prawie do zera, z uwagi na obowiązujące ograniczenia, a co się z tym wiąże 

zdrowie nas wszystkich. 

 

Z powyższej analizy wynika, że Strategia Rozwoju Gminy Komarówka Podlaska na lata 

2016-2020 (z perspektywą do roku 2023) została zrealizowana w dużym stopniu. Istotna 

część rezultatów na poziomie celów strategicznych została osiągnięta. Natomiast, te 

których nie udało się osiągnąć dotychczas, będą możliwe do realizacji w najbliższych 

latach. Przeprowadzone inwestycje oraz działania nieinwestycyjne przyczyniły się 

do poprawy jakości życia mieszkańców oraz wzmocniły spójność gospodarczą i społeczną 

w gminie. Rozmiar dokonanych zmian nie jest jednak dostateczny by w pełni poprawić 

jakość życia mieszkańców gminy oraz uznać, że wzrost konkurencyjności oraz rozwój 

gospodarczy gminy jest wystarczający. Pomimo systematycznego wzrostu oferowanych 
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usług publicznych oraz warunków życia lokalnej społeczności istnieje jeszcze wiele 

obszarów wymagających interwencji.  

 

5.2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Komarówka Podlaska 

 

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Komarówka Podlaska została przyjęta uchwałą Rady Gminy Komarówka Podlaska 

nr XXV/178/2017 z dnia 31 października 2017 roku.  

 

W dniu 29 listopada 2019 r. Uchwałą nr X/75/2019 Rady Gminy Komarówka Podlaska 

z dnia 29 listopada 2019 r. przystąpiono do opracowania zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komarówka Podlaska. 

Powyższą uchwałą zainicjowano zmiany studium w zakresie: 

1) lokalizacji urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych o mocy powyżej 

100kW; 

2) powiększenia zasięgu terenów przeznaczonych pod zabudowę zagrodowa jako 

uzupełnienie enklaw w terenach zabudowanych w obrębach miejscowości: Brzozowy 

Kąt, Derewiczna, Przegaliny Duże II, Żelizna; 

3) powiększenia terenów przeznaczonych pod usługi w miejscowości Komarówka 

Podlaska; 

4) korekty zasięgu terenów przeznaczonych pod zabudowę w ramach dostosowania 

do spójności studium z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego 

w miejscowości Komarówka Podlaska i Żelizna; 

5) Korekty przebiegu sieci elektroenergetycznej WN w obrębie miejscowości Wiski 

i Brzozowy Kąt; 

6) zmiany ustaleń w części tekstowej Rozdział 7 Rolnictwo. 

 

W dniu 10 marca 2020 r.  Rada Gminy Komarówka Podlaska podjęła Uchwałę 

Nr XII/96/2020 w sprawie rozszerzenia zakresu opracowania zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komarówka Podlaska. 

Uchwałą  Nr XVI/129/2020 z dnia 15 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Komarówka Podlaska, Rada 

Gminy Komarówka Podlaska zatwierdziła wprowadzone do studium zmiany. 

Celem zmiany studium było przede wszystkim wyznaczenie terenów predestynowanych pod 

lokalizację urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o zainstalowanej mocy 

powyżej 100 kW. Dotyczy to farm fotowoltaicznych lokalizowanych na terenach 

użytkowanych rolniczo. Dodatkowo w ramach zmiany studium dokonano ustaleń w zakresie 

pojedynczego wniosku dotyczącego lokalizacji biogazowni rolniczej w obrębie miejscowości 



59 
 

Komarówka Podlaska, korekty zasięgu terenów przeznaczonych pod zabudowę w zakresie 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN)w m. Komarówka Podlaska, zabudowy 

zagrodowej (RM) w m. Brzozowy Kąt, Derewiczna, Przegaliny Duże II, Żelizna, Walinna oraz 

zabudowy usługowej (U) w m. Komarówka Podlaska.  

Elementem zmiany studium była również korekta przebiegu sieci elektroenergetycznej WN 

110 kW relacji Wisznice-Parczew oraz wyznaczenie nowej trasy linii wysokiego napięcia 110 

kW wraz ze strefa ochronna zasilającą od zachodu planowana stację GPZ zlokalizowaną 

w miejscowości Wiski. 

Projekt studium uzyskał wszelkie wymagane prawem opinie i uzgodnienia. 

Uchwalone przez Radę Gminy studium tworzy podstawę do realizacji celów wynikających 

z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także odpowiada na 

indywidualne potrzeby mieszkańców gminy w zakresie powiększenia terenów 

inwestycyjnych w zwartej zabudowie osadniczej. 

5.3 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komarówka 

Podlaska 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Komarówka Podlaska 

uchwalony przez Radę Gminy Komarówka Podlaska uchwałą Nr IX/51/2003 z dnia 30 

września 2003 r.  zmieniony Uchwałą Nr VIII/114/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. 

Woj. lubelskiego z 2013 poz. 119) Uchwałą Nr III/13/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. (Dz. Urz. 

Woj. lubelskiego z 2015 poz. 607) oraz Uchwałą Nr XVII/135/2020 z dnia 27 października 

2020 r. (Dz. Urz. Woj. lubelskiego z 2020, poz. 5627) 

1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania teren 

na obszarze objętym planem.  

2. Zakres opracowania planu obejmuje zagadnienia zawarte w art. 15 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, a mianowicie: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu 

lub różnych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu; 

4)  zasady kształtowania krajobrazu; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych 

oraz dóbr kultury współczesnej; 

6) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 

7)  zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki dotyczące zagospodarowania terenu, 

maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni 

całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny 

udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni 

działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do 
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parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych 

w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów ; 

8) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na 

podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów 

priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach 

zagospodarowania przestrzennego województwa;  

9) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

miejscowym; 

10)  szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy; 

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej; 

12) granice terenów pod budowę urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł 

energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych; 

13)  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 

14) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa 

w art. 36 ust. 4.  

3. Zakres planu nie obejmuje zagadnień zawartych w art.15 ustawie o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, które nie występują na obszarze planu, 

a mianowicie: 

1) obszary wymagające rekultywacji; 

2) tereny pod obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m; 

3) granice pomników zagłady; 

4) granice terenów zamkniętych; 

5) granice obszarów wymagających rekultywacji; 

6) granice obszarów wymagających rehabilitacji istniejącej zabudowy. 

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wyznaczono powierzchnie 

przeznaczenia terenów: 

- zabudowa mieszkaniowa - 0,7 % 

- zabudowa usługowa - 0,3%,  

- tereny techniczno-produkcyjne – 0,2 % 

- tereny przeznaczone pod funkcje komunikacyjne – 2,8 % 

- tereny infrastruktury technicznej – 0,2 % 

- tereny użytkowane rolniczo – 50,0%  

- tereny zielni i wód - 45,8% 
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5.4 Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Komarówka Podlaska na lata 

2017 – 2023 
 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Komarówka Podlaska na lata 2017 – 2023 został 

przyjęty uchwałą Rady Gminy Komarówka Podlaska Nr XXIII/165/2017 z dnia 22 czerwca 

2017 r. 

Niniejszy dokument skupia się na tzw. obszarze rewitalizacji obejmującym wyznaczony teren 

gminy Komarówka Podlaska. Niemniej jednak ma istotne znaczenie dla rozwoju całej gminy. 

Po pierwsze doprowadzi do podjęcia wielu projektów i realizacji przedsięwzięć, z których 

skorzystają wszyscy mieszkańcy gminy. Poza tym, jako skoordynowana wiązka 

zintegrowanych działań, które na bieżąco podlegać będzie modyfikacjom pod wpływem 

oceny (w tym ze strony mieszkańców) ich efektywności, będzie stanowić inspirację dla 

podejmowania innych kompleksowych i skutecznych interwencji na rzecz także innych 

obszarów jednostki samorządu terytorialnego. 

„Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Komarówka Podlaska  na lata 2017-2023” stanowi 

podstawę do realizacji działań, które mają przyczynić się do poprawy warunków życia 

mieszkańców wyznaczonego obszaru rewitalizacji, w szczególności tych, którzy są zagrożeni 

wyłączeniem z lokalnej społeczności, aby w konsekwencji doprowadzić do ich integracji 

społecznej. 
Mapa 3: Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji 

 

Źródło: dokument, Lokalny Program Rewitalizacji 
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Cel główny programu rewitalizacji: 

KOMARÓWKA PODLASKA odnowa 

Cel strategiczny 1. 

Założone cele stanowić spójność społeczną 

Cel strategiczny 1.  

Odnowić spójność społeczną 

Cel operacyjny 1.1 

Zapewniać  wsparcie w poprawie stanu zdrowia i pokonywaniu skutków niepełnosprawności 

Cel operacyjny 1.2 

Zapewnić wszechstronne wsparcie dzieciom i młodzieży, w szczególności  wychowującej się  

w rodzinach zaniedbujących obowiązki wychowawcze 

Cel operacyjny 1.3  

Przeciwdziałać uzależnieniom, w tym alkoholizmowi i narkomanii oraz przemocy w rodzinie 

Cel operacyjny 1.4 

Zagwarantować dostęp do usług pielęgnacyjnych, opiekuńczych i wspomagających osoby 

starsze 

Cel operacyjny 1.5 Promować inicjatywy obywatelskie i aktywności społeczne w zakresie 

rozwiązywania  lokalnych problemów społecznych 

Cel strategiczny 2.  

Odnowić wizerunek obszaru rewitalizacji 

Cel operacyjny 2.1 

Zorganizować atrakcyjne dla użytkowników przestrzenie publiczne 

Cel operacyjny 2.2 

Poprawić stan infrastruktury i usług publicznych 

 

Cel strategiczny 3.  

Odnowić lokalną przedsiębiorczość 

Cel operacyjny 3.1 Przeciwdziałać bezrobociu mieszkańców gminy 

Cel operacyjny 3.2 Rozwijać postawę przedsiębiorczości 
 

Lista 1 – Lista podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

1/1 „Rewitalizacja stadionu gminnego w Komarówce Podlaskiej” 

½ 
„PRZAŁAMAĆ BIERNOŚĆ” - Kompleksowy program aktywizacji społeczno-

zawodowej mieszkańców obszaru rewitalizacji 

1/3 
„Uporządkowanie skweru na skrzyżowaniu ulic Ks. Jana Rudnickiego  

i Lubelskiej w Komarówce Podlaskiej”  

¼ „Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy ulicy Wojska Polskiego” 

1/5 „Rozwój ekonomii społecznej w Komarówce Podlaskiej” 
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Lista 2 – Lista dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

2/1 „Kompetentni w gminie Komarówka Podlaska” 

2/2 „Poprawa warunków nauczania w Gminie Komarówka Podlaska” 

2/3 
„Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w Szkole branżowej I stopnia 

w Komarówce Podlaskiej do potrzeb rynku pracy” 

2/4 
„Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę 

jakości środowiska naturalnego w gminie Komarówka Podlaska” 

2/5 
„Komarówka Podlaska odNOWA – rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni w 

centrum miejscowości w celu nadania jej nowej funkcji” 

2/6 „Stworzenie punktu poradnictwa społecznego w Komarówce Podlaskiej” 

2/7 
„Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego  

w Komarówce Podlaskiej” 

2/8 
„ENERGIA JEST W NAS” – zintegrowane działania w zakresie podniesienia 

świadomości zdrowotnej i ekologicznej mieszkańców oraz integracji 
międzypokoleniowej” 

2/9 „Aktywni, świadomi obywatele = aktywna wspólnota lokalna” 

2/10 
„ODKRYC NIEZNANE – zintegrowane działania na rzecz pielęgnowania  

i kultywowania dziedzictwa lokalnego” 

2/11 „Stworzenie świetlicy środowiskowej w Komarówce Podlaskiej” 

2/12 „Monitoring obywatelski” 

2/13 „Własny biznes szansą na sukces” 

2/14 „Rozwój oferty Gminnej Izby Regionalnej w Kolembrodach” 

2/15 
„Uruchomienie innowacyjnej technologii produkcji roślinnego 

biodegradowalnego oleju smarowego” 

 

Ewaluacja osiągania celów Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie dokonywana 

trzyetapowo:  

- etapami rocznymi (ocena roczna), 

- etapami trzyletnimi (ocena okresowa), 

- na koniec 2023 roku (ocena końcowa). 

W okresie od dnia wdrożenia programu do 31 grudnia 2020 r. Gmina zrealizowała część 

projektów zawartych w liście dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w tym: poz. 

2/1 Kompetentni w Gminie Komarówka Podlaska, 2/4 „Wzrost wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminie Komarówka 

Podlaska”. Projekt 2/2 Poprawa warunków nauczania w Gminie Komarówka Podlaska” ma 

szanse na uzyskanie dofinansowania (lista rezerwowa), natomiast projekt w zakresie 

utworzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego w Komarówce 

Podlaskiej będący składową projektu „Moda na Seniora” jest na etapie realizacji. 

Projekt nr 2/11 „Stworzenie świetlicy środowiskowej w Komarówce Podlaskiej” jest 

realizowany – na bazie porozumienia zawartego pomiędzy Lubelskim Oddziałem Okręgowym 

Polskiego czerwonego Krzyża, w miejscowości Komarówka Podlaska funkcjonuje świetlica w 

Komarówce Podlaskiej, z liczbą 30 miejsc. 

Biorąc powyższe pod uwagę można stwierdzić, iż w ciągu obowiązywania programy 

tj. 3,5 roku, założone cele operacyjne w części zostały już osiągnięte. 
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5.5 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Komarówka Podlaska 

na lata 2015-2020 
 

Plan Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Komarówka Podlaska na lata 2015-2020 został 

przyjęty uchwałą Rady Gminy Komarówka Podlaska Nr XIII/96/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to strategiczny dokument dla gminy, wyznaczający kierunki 

rozwoju lokalnego w zakresie racjonalizacji gospodarki energetycznej. Celem opracowania 

jest przedstawienie koncepcji działań (inwestycyjnych oraz nieinwestycyjnych) służących 

poprawie jakości powietrza na terenie gminy. Treść „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Komarówka Podlaska na lata 2015-2020” jest powiązana z Lokalnym Programem 

Rewitalizacji. Przedmiotowy dokument wskazuje następującą wizje: „Gmina Komarówka 

Podlaska w 2020 roku jest obszarem zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego 

opartego na endogenicznym potencjale jednostki. Jest bezpiecznym i ekologicznym (w 

szczególności ze względu na duży udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych) 

miejscem do życia i rozwoju lokalnej społeczności, stanowiącym wzór dla innych jednostek 

samorządu terytorialnego. Mieszkańcy gminy chętnie współpracujący w realizacji celów 

ekologicznych, są świadomi  i odpowiedzialni za środowisko, w którym żyją.” 

 

Rysunek: Cele strategiczne Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

 
Źródło: Dane z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

  

CEL III

Wprowadzanie nowych wzorców konsumpcyjnych

CEL II

Redukcja zużycia energii finalnej na obszarze Gminy Komarówka Podlaska

CEL I

Wzrost wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na 
obszarze gminy Komarówka Podlaska
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Rysunek:  Cele szczegółowe i strategiczne Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

 
Źródło: Dane z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

Uchwalenie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dało Gmine Komarówka Podlaska 

możliwość ubiegania się o dofinansowanie szeregu działań ujętych w planie ze środków 

zewnętrznych, w szczególności w zakresie gospodarki  niskoemisyjnej. 

Dotychczas zrealizowano 4 projekty  (2 projekty oze, instalacja fotowoltaiczna na stacji 

uzdatniania wody w ramach projektu w zakresie gospodarki wodnościekowej oraz ogniwo 

fotowoltaiczne w ramach projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynku remizy 

OSP w miejscowości Komarówka Podlaska) oraz 1 projekt w trakcie realizacji pn. „Montaż 

odnawialnych  źródeł energii w Gminie Komarówka Podlaska”, w ramach którego w 2020 r. 

dokonano montażu i oddano do użytku 50 instancji solarnych oraz 16 szt. kotłów na biomasę 

w budynkach mieszkalnych. W 2021 r. zostaną zamontowane kolejne instalacje OZE w 

budynkach mieszkalnych na terenie gminy oraz instalacja fotowoltaiczna na budynku urzędu 

gminy. 

Realizacja powyższych projektów przyczyniła się  do zmniejszenia niskiej emisji w Gminie 

Komarówka Podlaska 

Na liście rezerwowej jako oczekujący w ramach działania 4.1 Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego jest projekt Gminy, który przewiduje montaż 

instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców na terenie Gminy Komarówka Podlaska. 

Cel strategiczny 

I

•Cel szczegółowy 1. Zwiększenie energii pochodzącej z OZE 
w sektorze użyteczności publicznej

•Cel szczegółowy 2. Wzrost wykorzystania OZE 
w gospodarstwach domowych

Cel strategiczny 
II

•Cel szczegółowy 1. Kompleksowe zarządzanie energią 

•Cel szczegółowy 2. Podnoszenie efektywności energetycznej 
budynków

•Cel szczegółowy 3. Zmniejszenie emisji liniowej

Cel strategiczny 
III

•Cel szczegółowy 1. Promowanie gospodarki niskoemisyjnej

•Cel szczegółowy 2. Podnoszenie świadomości ekologicznej 
mieszkańców
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5.6 Program Ochrony Środowiska  

 

W 2020 roku w Gminie Komarówka Podlaska nie przyjęto programu ochrony środowiska, 

jednakże zadania gminy wynikające z ustaw są realizowane. 

 

Wpływ na ochronę środowiska ma gospodarka odpadami: 

 

Poniższa analiza obejmuje funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Komarówka Podlaska od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

1. Regulacje prawne z zakresu gospodarki odpadami 

Ustawy: 

1. Ustawa z dnia14 grudnia 2012r. o odpadach ( Dz. U. z 2020 r. , poz. 797 ), 

2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 

2020 r., poz. 1439 z późn. zm.), 

Rozporządzenia: 

1. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r.w sprawie katalogu odpadów (Dz. 

U. z 2020 r., poz. 10), 

Uchwały obowiązujące w 2020 roku: 

1.Uchwała Nr XXIV/349/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 02.12.2016 r.w 

sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2022’’, 

2.Uhwała Nr VI/50/2019 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 27 czerwca 2019 r. 

zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Komarówka Podlaska. 

3.Uchwała Nr XIII/110/2020 z dnia 15 maja 2020 r zmieniająca uchwałę w sprawie 
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komarówka 
Podlaska. 
4.Uchwała Nr XVIII/139/2020 z dnia 26 listopada 2020 r w sprawie uchwalenia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komarówka Podlaska. 
5.Uchwała Nr XIX/157/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie uchwalenia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komarówka Podlaska. 

6. Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 27 czerwca 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów. 

7.Uchwała Nr XIII/111/2020 z dnia 15 maja 2020 r zmieniająca uchwałę w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów. 
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8.Uchwała Nr XVIII/140/2020 z dnia 26 listopada 2020 r w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

9.Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 27 czerwca 2019 r. w 

sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. 

10.Uchwała Nr XII/98/2020 z dnia 10 marca 2020 r w sprawie zmiany uchwały Nr 
VI/48/2019 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. 
11.Uchwała Nr XIII/109/2020 z dnia 15 maja 2020 r zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. 

12. Uchwała Nr VI/48/2019 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 27 czerwca 2019 r.  w 

sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

13.Uchwała Nr XII/99/2020 z dnia 10 marca 2020 r w sprawie określenia wzoru deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. 
14.Uchwała Nr XVIII/142/2020 z dnia 26 listopada 2020 r zmieniająca uchwałę w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

15. Uchwała Nr XXI/128/2013 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 7 marca 2013 r. w 

sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

16. Uchwała Nr XXI/131/2013 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 7 marca 2013r.  w 

sprawie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. 

17.Uchwała Nr XIII/108/2020 z dnia 15 maja 2020 r w sprawie uchylenia uchwały Nr 
XXI/131/2013 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie 
odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. 

18. Uchwała Nr XXI/132/2013 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 7 marca 2013r.  w 

sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o 

uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komarówka Podlaska. 

19. Uchwała Nr XIII/102/2016 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 29 lutego 2016r. 

zmieniająca uchwałe w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów 

20.Uchwała Nr XVIII/141/2020 z dnia 26 listopada 2020 r w sprawie określenia górnych 
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do 
ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w 
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zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transport nieczystości ciekłych. 
 

2. System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Komarówka 

Podlaska funkcjonuje od 01 lipca 2013r. Do 31 czerwca 2020 roku były nim objęte 

nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe z terenu gminy. Natomiast od 1 lipca 2020 roku 

wyłączono nieruchomości niezamieszkałe z systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi z terenu gminy, (uchwała nr XIII/108/2020 Rady Gminy Komarówka Podlaska z 

dnia 15 maja 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/131/2013 Rady Gminy Komarówka 

Podlaska z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych). 

 

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Komarówka 

Podlaska w 2020 roku prowadzona była selektywna zbiórka następujących frakcji odpadów: 

1. papier; 

2. metale; 

3. tworzywa sztuczne; 

4. szkło; 

5. opakowania  wielomateriałowe; 

6. bioodpady; 

7. popioły; 

8. przeterminowane leki i chemikalia; 

9. zużyte baterie i akumulatory; 

10. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

11. meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

12. zużyte opony stanowiące odpady komunalne; 

13. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i 

prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki; 

14. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne; 

15.  odpady z tekstyliów i odzieży; 

16. odpady niebezpieczne. 
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Wszystkie inne, nie wymienione wyżej odpady były traktowane jako pozostałe odpady 

komunalne zbierane w sposób selektywny. 

Odpady zbierane selektywnie oraz pozostałości po segregacji odbierane były zgodnie z 

harmonogramem odbioru odpadów bezpośrednio od właścicieli nieruchomości w formie 

zbiórki objazdowej, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Dodatkowo  odbyła się objazdowa zbiórka odpadów wielogabarytowych, 

elektroniki oraz zużytych opon samochodowych. 

W szkołach z terenu gminy Komarówka Podlaska odbywały się zbiórki makulatury, ZSEE, 

zużytych baterii. 

Ponadto na terenie Gminy funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych zwany "PSZOK" mieszczący się w Komarówce Podlaskiej przy ul. Lubelska 29 - 

czynny w każdy piątek od godz. 800 do godz. 1000 i od godz. 1500 do godz. 1700 przyjmuje 

odpady zbierane w sposób selektywny i odpady niebezpieczne: 

1. papier; 

2. metale; 

3. tworzywa sztuczne; 

4. szkło; 

5. opakowania  wielomateriałowe; 

6. popioły; 

7. przeterminowane leki i chemikalia; 

8. zużyte baterie i akumulatory; 

9. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

10. meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

11. zużyte opony stanowiące odpady komunalne; 

12. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i 

prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki; 

13. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne; 

14.  odpady z tekstyliów i odzieży; 

15. odpady niebezpieczne. 
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W miejscach publicznych odpady komunalne należy gromadzić w koszach na śmieci. 

2. Rodzaj i ilość odpadów komunalnych odebranych i zebranych z terenu gminy Komarówka 

Podlaska w 2020 r : 

 

Kod 

odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów 

komunalnych 

Masa odebranych 

odpadów komunalnych 

 [Mg] 

Sposób 

zagospodarowania 

odebranych odpadów 

komunalnych 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 
 

18,40 
R12 

15 01 02 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 

44,18 

 
R12 

15 01 06 
Zmieszane odpady 

opakowaniowe 

25,32 

 
R12 

15 01 07 Opakowania ze szkła 
61,16 

 
R12 

16 01 03 Zużyte opony 
6,26 

 
R1 

17 01 07 

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów 

18,28 R5 

20 01 21* 
Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć 
0,056 R12 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 

i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

1,79 R12 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne 
7,218 R12 

20 01 99 
Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny 
257,10 R12 
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20 01 99 

Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny  

(popioły) 

10,20 D5 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 
 

5,04 
R3 

20 02 03 
Inne odpady nieulegające 

biodegradacji 
8,50 D5 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 
2,52 R12 

20 03 07 
Odpady 

wielkogabarytowe 
31,74 R12 

 SUMA 497,764  

 

 

3. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymimetodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych osiągnięte przez Gminę Komarówka Podlaska w 

2020 roku. 

Zapisy art. 3 b ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach obligują gminy do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazanych do składowania, oraz do osiągnięcia poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 

komunalnych. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie 

poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2412), określa poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych 

odpadów wytworzonych w 1995 r. poziom, który musiał zostać osiągnięty, do dnia 16 lipca 

2020 r. wynosił 35 %. Masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych, odebranych i 

przetworzonych ze strumienia odpadów komunalnych, przekazanych do składowania z 

obszaru gminy Komarówka Podlaska, wyniosła w 2020 roku - 0,00 Mg, (poziom ograniczenia 

wysokości - nie dotyczy). Zgodnie z art. 3aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach, gminy są obowiązane osiągnąć za rok 2020 poziom przygotowania do ponownego 

użycia i recyklingu następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw 
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sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo. Osiągnięty przez gminę Komarówka 

Podlaska poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w/w. frakcji odpadów 

wynosi 48,67%. Natomiast w stosunku do odpadów innych niż niebezpieczne odpady 

budowlane i rozbiórkowe wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne gminy są obowiązane osiągnąć za rok 2020 

poziom w wysokości co najmniej 70% wagowo. 

Osiągnięty przez gminę Komarówka Podlaska poziom recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami ww. frakcji odpadów wynosi  100 %. 

 

4. Liczba mieszkańców Gminy Komarówka Podlaska. 

Liczba osób zameldowanych na terenie gminy Komarówka Podlaska na dzień 31.12.2020 r. 

wynosiła 4381 osób (wg danych pozyskanych z Ewidencji Ludności gminy Komarówka 

Podlaska). Liczba osób na podstawie danych pochodzących ze złożonych przez właścicieli 

nieruchomości deklaracji w 2020 roku wynosiła 3267 osób. Różnica między liczbą osób 

zadeklarowanych a zameldowanych na terenie gminy Komarówka Podlaska wynika z faktu, iż 

osoby mieszkają na terenie innych gmin w związku z kontynuowaniem nauki lub pracą 

zawodową, jednocześnie deklarując, iż tam ponoszą opłatę za odpady komunalne. Liczba 

gospodarstw domowych (nieruchomości) objętych systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi na dzień 31.12.2020 r. (na podstawie złożonych do Wójta Gminy Komarówka 

Podlaska deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) wyniosła 

1154. 

 

5. Analiza kosztów przeniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i 

unieszkodliwianiem odpadów komunalnych (wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.) 

 

Wykonanie planu dochodów budżetowych na 31.12.2020 r: 

 

Zaległości z 2019 r.:                  27 655,18 zł. 

Nadpłata za 2019 r.:                    1 203,60 zł. 

Przypis odpady na 2020r.:    660 664,00 zł. 

Odpis odpady na 2020 r.:    127 401,00 zł. 
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Wykonanie za 2020 r.:     525 134,59 zł. 

Zaległości na koniec 2020 r.:      37 642,53 zł. 

Nadpłata na koniec 2020 r.:        3 062,54 zł. 

 

Koszty funkcjonowania systemu poniesione przez Gminę Komarówka Podlaska w 2020 r: 

 

Odbiór i transport odpadów EKOLIDER oraz    

Zagospodarowanie odpadów w ZZOK Adamki (łączny koszt) - 463 368,78 zł 

Utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 4800,00 zł 

Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 29720,08 zł 

Remont i zakup artykułów do remontu kontenerów i inne art. Gospodarcze – 10081,97 zł                                           

Łączny koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi-

507 970,83 zł 

 

6. Podsumowanie i wnioski 

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Komarówka 

Podlaska za 2019 rok została opracowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i 

organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Analiza ta ma 

również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości 

objętych nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi ale przede wszystkim 

dostarczyć niezbędnych informacji dla stworzenia najbardziej efektywnego ekonomicznie 

systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 

Priorytetowym zadaniem dla Gminy Komarówka Podlaska na lata następne jest 

ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów komunalnych przez mieszkańców Gminy oraz 

racjonalnego segregowania odpadów komunalnych w celu osiągnięcia określonych przez 

Unię Europejską poziomów odzysku i recyklingu odpadów. W tym celu niezbędna jest 

dalsza edukacja skierowana do mieszkańców Gminy w zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi. 
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Kolejnymi działaniami realizowanymi przez gminę w zakresie ochrony środowiska jest: 

BADANIE GLEB: 

Gmina rokrocznie wykonuje badania gleb na terenie gminy (sołectwa): 

- odczynu oraz przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu 

- ilość wykonywanych w roku 2020 prób 200. 

 

USUWANIE AZBESTU: 

 

W ramach programu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie 

województwa lubelskiego” w 2020 r., zbierano wnioski na demontaż oraz utylizację 

wyrobów zawierających azbest. 

Liczba złożonych wniosków: 41 

Liczba wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania: 41 

 

USUWANIE FOLII I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄDZYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ W 

GMINIE KOMARÓWKA PODLASKA 

 

W 2020 roku gmina Komarówka Podlaska realizowała przedsięwzięcie „Usuwanie odpadów 

z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, 

na które otrzymała dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 9897,44 złotych 

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach 

przedsięwzięcia odebrano i poddano odzyskowi lub unieszkodliwianiu 18,614 Mg folii 

rolniczych oraz 2,748 Mg siatki i sznurka do owijania balotów. W związku z tym został 

osiągnięty efekt ekologiczny: odzysk odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania 

balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag o łącznej masie 21,3620 Mg zostały poddane 

procesowi przetwarzania R3, R12. 

 

5.7 Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 

 

Uchwałą Nr XXXIII/214/2014 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 25 września 2014 

przyjęto Strategie Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Komarówka Podlaska 

na lata 2014-2020 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Komarówka Podlaska na lata 

2014-2020 odnosi się do problematyki przeciwdziałania marginalizacji   i rozwiązywania 
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problemów społecznych, mających wpływ na rozwój gospodarczy i ekonomiczny na obszarze 

gminy, uzupełniając strategię rozwoju gminy o istotne kwestie społeczne. 

Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Komarówka Podlaska 

obejmuje horyzont czasowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2020 roku, to jest 6 

najbliższych lat. Wskazanie sześcioletniego okresu realizacji celów strategicznych jest 

uzasadnione ze względu na zachodzące zmiany społeczne, sytuację demograficzną, a także 

ze względu na stan gospodarki i rozwój społeczno-ekonomiczny Gminy. Jest to optymalny 

okres, na jaki można zaplanować realizację celów strategicznych oraz wprowadzić trwałe i 

zauważalne zmiany w życiu mieszkańców gminy. 

Podstawę prawną do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Komarówka Podlaska stanowi zapis art. 17 ust.1. pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 

o pomocy społecznej( Dz.U. z 2019r. poz. 1507 z późn.zm). 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Komarówka Podlaska na lata 

2014-2020 jest wieloletnim dokumentem planistycznym. Dokument obejmuje wiele 

obszarów, kwestii i problemów, mających wpływ na jakość życia mieszkańców Gminy, ze 

szczególnym uwzględnieniem obszarów i działań umożliwiających osobom i rodzinom 

przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, 

wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

W dokumencie Strategii określono cel główny, cele szczegółowe i działania zmierzające 

do rozwiązania lub zminimalizowania skutków problemów społecznych, zidentyfikowanych 

na terenie Gminy Komarówka Podlaska.  

Cele Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Komarówka Podlaska 

na lata 2014-2020 

Cele Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Komarówka Podlaska na 

lata 2014-2020 wpisują się w cele Strategii Rozwoju Gminy Komarówka Podlaska przyjętej 

Uchwała Nr XXIII/129/2008 w sprawie przyjęcia ˝Strategii Rozwoju Gminy Komarówka 

Podlaska w latach 2008 – 2015˝.  

Zdefiniowane cele są też spójne z polityką równości szans, pobudzeniem aktywności 

mieszkańców oraz pozytywnym oddziaływaniem na środowisko przyrodnicze. 

Cel główny   

W oparciu o diagnozę oraz rozpoznane problemy społeczne gminy celem głównym 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Komarówka Podlaska na lata 2014-

2020 jest „Zapewnienie mieszkańcom Gminy Komarówka Podlaska bezpieczeństwa 

socjalnego oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu”.  

Tak sformułowany cel strategii rozwiązywania problemów społecznych obejmuje 

wszystkie jej obszary problemowe i adresowany jest do wszystkich potencjalnych 
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mieszkańców gminy, których warunki i poziom życia odbiegają od przeciętnego poziomu 

życia mieszkańców.  

Cele szczegółowe projektowanych zmian  

Poprawa bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców nie posiadających dochodów 

własnych, lub posiadających dochody nie wystarczające na zaspokojenie podstawowych 

potrzeb życiowych.  

Przeciwdziałanie bezrobociu mieszkańców gminy. 

Zapewnienie wsparcia w podnoszeniu jakości zdrowia i pokonywaniu skutków 

niepełnosprawności. 

Zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży wychowującej się w rodzinach 

zaniedbujących obowiązki wychowawcze. 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

Przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym alkoholizmowi i narkomanii. 

Zagwarantowanie dostępu do usług pielęgnacyjnych, opiekuńczych i 

wspomagających osobom w wieku starszym. 

Rozwój form wsparcia dla osób z niepełnosprawnością. 

Promowanie inicjatyw obywatelskich i aktywności społecznej w zakresie 

rozwiązywania lokalnych problemów społecznych. 

Zakłada się, że sformułowane cele szczegółowe umożliwią ograniczenie skutków 

rozpoznanych na terenie Gminy Komarówka Podlaska problemów społecznych. Ponadto  

dopuszcza się możliwość wprowadzania uzupełnień i modyfikacji treści celów szczegółowych 

w wyniku aktualizacji diagnozy społecznej lub w wyniku pojawiających się okoliczności 

wywołujących inne niż rozpoznane dotychczas zjawiska i problemy społeczne.  

Wskaźniki osiągania celów strategicznych 

Wskaźniki realizacji celu głównego stanowić będą efekt końcowy, mierzony  

w ostatnim okresie sprawozdawczym, tj. 2020 roku. Dla tego pomiaru ustalono następujące 

wskaźniki:  

Wskaźnik nr 1 – rzeczywista liczba osób objętych wsparciem bez względu na rodzaj  

i formę wsparcia społecznego.  

Wskaźnik ten będzie odzwierciedleniem ilości i jakości działań interwencyjnych  

w zakresie wdrażania strategii.  

Wskaźnik Nr 2 – rzeczywista liczba osób rozpoczynających samodzielne 

funkcjonowanie poza systemem wsparcia społecznego na skutek kompleksowej pomocy i 

wsparcia.  
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Wskaźnik ten będzie odzwierciedleniem jakości i skuteczności działań strategicznych, 

wskazując poprawę warunków i jakości życia mieszkańców.  

Wskaźniki dla celów szczegółowych ustalono w taki sposób, aby zmianę można było 

obserwować w corocznym raporcie sprawozdawczym.  

Lp Treść celu szczegółowego Wskaźnik 
1 Poprawa bezpieczeństwa socjalnego 

mieszkańców Gminy Komarówka  
Podlaska nie posiadających dochodów 

własnych, lub posiadających dochody nie 

wystarczające na zaspokojenie 

podstawowych potrzeb życiowych.  
 

1) % osób o dochodach niższych niż 

przewidywane kryterium dochodowe, 

która otrzymały wsparcie finansowe, 
2) liczba osób, którym przyznano 

świadczenia w roku kalendarzowym, 
3) liczba świadczeń przyznanych w roku 

kalendarzowym. 
4) wysokość środków przeznaczonych na 

świadczenia w kolejnych latach 

budżetowym. 
5) liczba projektów i programów 

osłonowych oraz liczba osób objętych 

programami. 
2 Przeciwdziałanie bezrobociu mieszkańców 

gminy  
1) liczba rzeczywista osób 

podejmujących zatrudnienie, bez 

względu na formę prawną i wymiar 

czasowy (np. umowa o dzieło), 
2) liczba nowych miejsc pracy, 
3) liczba przedsiębiorstw, z którymi 

nawiązano współpracę,  
4) liczba osób  skierowanych do pracy  

w tych przedsiębiorstwach. 
 

3 Zapewnienie wsparcia w poprawie jakości 

zdrowia mieszkańców gminy  

i pokonywaniu skutków niepełnosprawności 

1) liczba inicjatyw prozdrowotnych i 

programów profilaktycznych, 
2) liczba mieszkańców korzystających  

z tego rodzaju inicjatyw.  
3) liczba osób objętych diagnozą w 

zakresie problemu niepełnosprawności  
4) liczba osób dotkniętych 

poszczególnymi rodzajami 

niepełnosprawności, 
5) liczba inicjatyw w zakresie 

likwidowania barier urbanistycznych i 

w komunikowaniu się, 
6) liczba raportów zawierających 

zdefiniowane obszary 

niepełnosprawności  

i problemy osób niepełnosprawnych. 
7) liczba osób z niepełnosprawnością, 

którym umożliwiono aktywizację 

społeczną i zawodową 
4 Zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży 

wychowującej się w rodzinach 

zaniedbujących obowiązki wychowawcze 

1) liczba rodzin objętych kompleksowym 

wsparciem, 
2) liczba osób korzystających z 

poradnictwa specjalistycznego w tym 
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rodzinnego, 
3) liczba dzieci skierowanych do 

zastępczych form opieki,  
4) liczba zatrudnianych asystentów 

rodziny, 
5) wysokość środków finansowych 

przeznaczonych na współfinansowanie 

pobytu dzieci w systemie pieczy 

zastępczej 
6) liczba dzieci, którym umożliwiono 

powrót z pieczy zastępczej do rodzin 

biologicznych 
5 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 1) liczba prowadzonych Niebieskich Kart  

2) liczba osób dotkniętych przemocą 

kierowanych do Ośrodków Wsparcia, 
3) liczba inicjatyw informacyjno-

edukacyjnych na rzecz 

przeciwdziałania przemocy domowej, 
4) liczba wniosków o ściganie sprawców 

przemocy, 
6 Przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym 

alkoholizmowi i narkomanii 
1) liczba osób objętych działaniami 

GKRPA, 
2) liczba projektów i programów 

przeciwdziałania uzależnieniom, 
3) liczba osób objętych programami i 

projektami na rzecz przeciwdziałania 

uzależnieniom, 
4) liczba osób skierowanych do 

Zakładów Leczenia Uzależnień, 
5) liczba wydanych zakazów sprzedaży 

alkoholu, 
6)  liczba inicjatyw społecznych w 

zakresie przeciwdziałania 

alkoholizmowi i narkomanii 
7 Zagwarantowanie dostępu do usług 

pielęgnacyjnych, opiekuńczych i 

wspomagających osobom w wieku starszym. 
 

1) liczba osób objętych pomocą 

usługową, 
2) liczba osób zatrudnionych jako 

opiekunki w przeliczeniu na pełne 

etaty lub godziny usługowe. 
3) liczba osób skierowanych do domów 

pomocy społecznej, 
4) liczba inicjatyw społecznych na rzecz 

seniorów 
8 Rozwój form wsparcia dla osób z 

niepełnosprawnością. 

 

1) liczba osób przebywających w WTZ  
2) liczba inicjatyw społecznych na rzecz 

rozwoju aktywności osób 

niepełnosprawnych 
3) liczba miejsc pracy dla osób 

niepełnosprawnych na terenie gminy 
4) liczba osób niepełnosprawnych 

skierowanych do zatrudnienia w 

różnych formach 
5) liczba osób skierowanych do 

ośrodków wsparcia,  
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9 Promowanie inicjatyw obywatelskich  

i aktywności społecznej w zakresie 

rozwiązywania lokalnych problemów 

społecznych. 

1) liczba inicjatyw obywatelskich w 

zakresie rozwiązywania problemów 

społecznych, 
2) liczba podmiotów podejmujących 

współpracę w zakresie integracji 

społecznej rozwiązywania problemów 

społecznych, 
3) liczba wydanych broszur i folderów 

informacyjnych. 
 

 
Opis sposobu realizacji strategii, w tym działań niezbędnych do osiągania celów 

strategicznych 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Komarówka Podlaska  na 

lata 2014-2020 wdrażana jest poprzez realizację gminnych programów i projektów oraz 

konkretnych zadań realizowanych przez podmioty i instytucje współdziałające na poziomie 

gminy z administracją samorządową.  

Do najważniejszych należą miedzy innymi: 

Gminny program wspierania rodziny, 

Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 

w rodzinie. 

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Gminny program przeciwdziałania narkomanii. 

Strategię rozwoju instytucji Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolembrodach  

Programy i projekty związane z przeciwdziałaniem bezrobociu i aktywizacją zawodową 

mieszkańców, w tym projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Programy osłonowe adresowanych do różnych kategorii społecznych w zależności 

od rozpoznanych potrzeb.  

Działania są realizowane na różnych poziomach począwszy od współpracy partnerskiej, 

aż po zlecanie realizacji zadań publicznych w trybie określonym przepisami prawa. W 

zlecaniu zadań preferowane będą procedury oparte na przepisach ustawy o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie, promujące działania miejscowych organizacji pożytku 

publicznego z zachowaniem zasad konkurencyjności i najwyższej jakości rezultatów.  

Programy i projekty są zbieżne z założeniami strategii oraz tak zaplanowane, aby 

wpisywały się w strukturę celu głównego strategii lub celów szczegółowych, zaś efekty 

realizacji programu lub projektu wpływały na osiągnięcie celu głównego strategii. 

Za priorytetowe w realizacji celów strategicznych uznane są programy i projekty 

wdrażane z zastosowaniem: 

metod aktywizujących – włączających osoby z tzw. kategorii ryzyka w zmianę ich trudnej 

sytuacji, 
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metod integrujących – wzmacniających lokalne więzi społeczne w czasie wspólnych działań 

na rzecz osób z grup ryzyka oraz na rzecz dobrych praktyk, 

metod profilaktycznych – minimalizujących przyczyny generujące trudne sytuacje życiowe. 

 

5.8 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2020 rok 
 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok 

stanowi załącznik do Uchwały   Nr XI/85/2019 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia   

19 grudnia 2019 r.  

1) Cele ogólne założone w programie to: 

a) konstruowanie i realizacja lokalnych zasad polityki społecznej poprzez podejmowanie 

działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany 

struktury ich spożywania, 

b) inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów 

w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości, 

przeciwdziałania powstaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu, a także 

wspieranie działalności organizacji pozarządowych, 

c) integracja społeczna – poprzez leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu 

i ich rodzin, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz pomoc dzieciom 

wychowującym się w rodzinach z problemem alkoholowym. 

 

2) Realizacja celów odbywała się  poprzez następujące zadania: 

a) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób   

uzależnionych od alkoholu, które realizowane było w następujący sposób: 

➢ opłacanie kosztów powołania biegłego orzekającego w przedmiocie uzależnienia od 

alkoholu; 

➢ uiszczanie opłaty za wpis od  wniosku kierowanego do sądu w sprawie zobowiązania do 

leczenia odwykowego; 

➢ ułatwianie osobom  uzależnianym dostępu do pomocy profesjonalnych placówek 

odwykowych i  środowisk wzajemnej pomocy - grupowe zajęcia terapeutyczne pod 

nazwą „ Grupa podstawowej terapii uzależnienia od alkoholu”; 

➢ dofinasowanie doskonalenia zawodowego pracowników lecznictwa odwykowego; 

➢ wykonywanie czynności organizacyjno–biurowych związanych z realizacją programu 

i innych zadań; 

− wynagrodzenie za pracę dla członków Gminnej Komisji 

−  inne opłaty:   prowizja bankowa, opłaty pocztowe.  

 

b)  udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe  pomocy   

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 

realizowane w następujący sposób: 
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➢ koordynowanie działań dotyczących pomocy ofiarom przemocy, poprzez współpracę z 

Policją, GOPS, przedstawicielami ochrony zdrowia, szkołami oraz organizacjami 

pozarządowymi  realizującymi programy przeciwdziałania przemocy domowej – udział w 

posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego w Komarówce Podlaskiej; 

 

c)  prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie   

rozwiązywania problemów alkoholowych  i przeciwdziałania narkomanii, 

w szczególności dla   dzieci i  młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

realizowane w następujący sposób; 
➢ Konkurs profilaktyczny – „Stop używkom i przemocy” – Szkoła Podstawowa w Komarówce 

Podlaskiej; 

➢ Konkurs profilaktyczny –,, Narkotyki i dopalacze zabijają” –  Szkoła Podstawowa w Komarówce 

Podlaskiej; 

➢ Konkurs profilaktyczny – Kartka z pamiętnika narkomana” – Szkoła Podstawowa w Komarówce 

Podlaskiej; 

➢ Konkurs profilaktyczny – ,,Wesołe szkolniaki – bezpieczne dzieciaki” – Szkoła Podstawowa w 

Komarówce Podlaskiej; 

➢ Konkurs profilaktyczny – ,, W zdrowym ciele, zdrowy duch – zapobiegamy uzależnieniom”, ,,Żyj 

zdrowo i bezpiecznie” – Szkoła Podstawowa w Walinnie; 

➢ Warsztaty profilaktyczne – ,, Słowa które krzywdzą i ranią innych. Prawidłowa komunikacja u 

dzieci” , ,,Komunikacja interpersonalna w zespole kasowym. Jak zapobiegać zrachowaniom 

agresywnym” , ,,Jak zapobiegać agresji w szkole”, ,,Jak miłością i szacunkiem wyznaczyć dziecku 

granice” – Szkoła Podstawowa w Komarówce Podlaskiej; 

➢ Warsztaty profilaktyczny – ,,Cel - rozwój” – Szkoła Podstawowa w Komarówce Podlaskiej; 

➢ Warsztaty profilaktyczny – ,, (Nie) Agresja” – Szkoła Podstawowa w Komarówce Podlaskiej; 

➢ Profilaktyka przez sztukę wyjazd na spektakl teatralny – LO w Komarówce Podlaskiej;  

➢ Profilaktyka uzależnień ,,Rozsądek górą” – LO w Komarówce Podlaskiej; 

➢  Doposażenie placówek lecznictwa odwykowego – oddział odwykowy w Radzyniu Podlaskiem 

oraz oddział odwykowy w Suchowoli. Doposażenie w niezbędny sprzęt jest działaniem 

rekomendowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

(PARPA) i umożliwia prawidłowe funkcjonowanie oddziałów odwykowych, z których korzystają 

mieszkańcy gminy Komarówka Podlaska. 

 

d) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych, realizowane w następujący sposób: 

 

➢ organizacja imprezy promującej zdrowy i trzeźwy styl życia z uwzględnieniem pogadanki 

terapeutycznej na tematy związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom dla mieszkańców 

gminy Komarówka Podlaska – zadanie zlecone organizacji pozarządowej w trybie ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Wskaźniki realizacji celów programu: 

 

Miernikiem efektywności programu w 2020  roku są informacje dotyczące: 

1) liczba osób, wobec których prowadzono postępowanie o zobowiązanie do leczenie 

odwykowego - 38; 

2) liczba wniosków, które wpłynęły o wszczęcie postępowania zmierzającego 

do podjęcia leczenia odwykowego - 6; 

3) liczba osób skierowanych na badanie do lekarzy biegłych celem wydania opinii 

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - 12; 
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4) liczba osób uzależnionych i członków ich rodzin, z którymi GKRPA przeprowadziła 

rozmowy - 40; 

5) liczba osób z problemem uzależnienia  objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej - 17; 

6) liczba uczestników zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej - 7; 

7) liczba dzieci i młodzieży, nauczycieli i rodziców objętych szkolnymi programami 

profilaktycznymi – 154/15/20; 

8) liczba dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców objętych pozaszkolnymi programami 

profilaktycznymi – w ramach środków  programu zorganizowano imprezę 

profilaktyczną skierowaną do rodzin naszej gminy: min. rodziców - 80, 

9) ilość wydanych opinii wniosków złożonych o wydanie zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych – 19, 

10) ilość wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 16; 

11) liczba przeprowadzonych kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – w 2020 roku nie 

prowadzono kontroli punktów sprzedaży. 

 

Na realizację programu w budżecie na 2020 zaplanowano wydatkowanie kwoty 47 000,00 

złotych, które w całości pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych.  

Wydatkowano kwotę 52 416,90 zł. 

 

5.9 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok 
 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok stanowi załącznik do Uchwały   Nr 

XI/86/2019 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia  19 grudnia 2019 r. 

Cele i zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  

1) Cel główny został określony następująco:  

 

Przeciwdziałanie narkomanii na terenie gminy Komarówka Podlaska; 

 

2) Cel główny osiągnięty będzie poprzez realizację celów szczegółowych: 

a) koordynacja działań różnych grup społecznych w zakresie przeciwdziałania 

narkomanii; 

b) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej; 

c) efektywna profilaktyka pierwszorzędowa.   

3) Realizacja celów odbywać się będzie poprzez następujące zadania: 

• zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

i osób zagrożonych uzależnieniem, które było realizowane w następujący sposób: 
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➢ Zapewnienie możliwości korzystania z porad punktu informacyjno-konsultacyjnego 

w Komarówce Podlaskiej osobom z problemami narkomanii, przemocy, alkoholu. 

➢ Realizacja działań opiekuńczo – wychowawczych w ramach zajęć pozalekcyjnych dla 

dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami. 

 

a) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, realizowane w następujący sposób: 

➢ Udzielanie pomocy doraźnej poprzez pracę socjalną, w szczególności: 

➢ sporządzenie wniosku do sądu, prokuratury, 

➢ wskazywanie ośrodków specjalizujących się leczeniem uzależnień od środków 

psychoaktywnych 

➢ Funkcjonowanie systemu współpracy instytucji działających na terenie Gminy 

Komarówka Podlaska w zakresie przeciwdziałania narkomanii – działania organizacyjno-

biurowe. 

 

b) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla 

dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, 

a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych 

programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, realizowane w 

następujący sposób:  

➢ Monitorowanie stanu problemów narkomanii na terenie Gminy Komarówka Podlaska, 

w szczególności: 

1) zbieranie danych statystycznych; 

2) prowadzenie badań ankietowych dotyczących skali zjawiska w rytmie gwarantującym 

uzyskanie wyników porównywalnych w czasie; 

3) analiza uzyskanych danych, opracowanie wniosków i priorytetów do dalszej pracy. 

 

➢ Realizacja profilaktycznych programów informacyjno-edukacyjnych w placówkach 

oświatowych podległych samorządowi gminy - Skutki sięgania po używki i narkotyki 

w młodym wieku – spotkania z terapeutami ds. uzależnień, psychologiem 

1) Doposażenie placówek lecznictwa odwykowego – oddział odwykowy w Radzyniu 

Podlaskiem oraz oddział odwykowy w Suchowoli. Doposażenie w niezbędny sprzęt 

jest działaniem rekomendowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych (PARPA) i umożliwia prawidłowe funkcjonowanie 

oddziałów odwykowych, z których korzystają mieszkańcy gminy Komarówka 

Podlaska. 

 

Natomiast zaplanowany wyjazd do Poradni Profilaktyki MONAR i warsztaty 

profilaktyczne oraz  warsztaty profilaktyczne – „Przeciw narkotykom – ku afirmacji życiu” 

nie zostały zrealizowane w związku z panującą w kraju pandemią COVID-19. Środki, które 
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zostały zaplanowane na ww. zadania przeznaczono na doposażenie placówek lecznictwa 

odwykowego, z którego korzystają mieszkańcy gminy Komarówka Podlaska.  

 

➢ Dofinansowanie programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci 

i młodzieży z terenu Gminy Komarówka Podlaska, programów stanowiących alternatywę 

wobec używania substancji odurzających – zadanie realizowane przez organizacje 

pozarządowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

  

SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU 

Miernikiem efektywności programu w 2020 roku są uzyskane informacje dotyczące: 

1) liczba osób objętych szkolnymi programami profilaktycznymi - 152; 

2) liczba osób objętych pozaszkolnymi programami profilaktycznymi - 42; 

3) liczby organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej 

społeczności - 1; 

4) łączna wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe 

w realizację zadania zlecanego przez Gminę Komarówka Podlaska – 2 000 zł.  

 

W budżecie Gminy Komarówka Podlaska na realizację programu w roku 2020 przeznaczono 

środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł. 

 

Wydatkowano kwotę: 5 000,00 zł. 

 

5.10 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrona Ofiar Przemocy 

w Rodzinie został przyjęty Uchwałą Nr III/20/2018 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 

28 grudnia 2018 roku.  
W Gminie działa Zespół Interdyscyplinarny, który realizuje zadania określone w ustawie 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz gminnym programie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. W 2020 roku odbyło się 

1 posiedzenie Zespołu oraz 8 posiedzeń grup roboczych, utworzonych do pracy 

z konkretnymi rodzinami.  W roku sprawozdawczym podjęto prace z 12 rodzinami. Do 

Zespołu wpłynęło 12 „Niebieskich Kart -A”, wszystkie zostały założone przez 

funkcjonariuszy Policji.  W przypadku 10 rodzin zakończono procedurę Niebieskie Karty.  
 W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Ośrodek 

współdziała z Gminną  Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pracownicy 

socjalni przeprowadzają wywiady na potrzeby Komisji, przedstawiciel Ośrodka jest 

członkiem Komisji.  
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5.11 Program Współpracy Gminy Komarówka Podlaska z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2020 

Program współpracy Gminy Komarówka Podlaska z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 stanowi załącznik 

do uchwały XI/93/2019 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 19 grudnia 2019 roku, 

zmieniającą uchwałę nr X/78/2019 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 29 listopada 

2019  roku. 

Program obowiązywał od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku. 

Zaplanowane w programie współpracy priorytetowe zadania publiczne w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz ochrony i promocji zdrowia, 

prowadzenie pozaszkolnych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży 

z terenu Gminy Komarówka Podlaska oraz organizacja imprez promujących zdrowy styl życia 

zostały powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym, tj.  

1. Organizacja imprezy promującej zdrowy i trzeźwy styl życia z uwzględnieniem 
pogadanki terapeutycznej na tematy związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom dla 
mieszkańców gminy Komarówka Podlaska, a także promocji wartości rodzinnych oraz 
zdrowia – kwota dotacji 9 000 zł – dotacja w formie wspierania realizacji zadania 

2. Prowadzenie pozaszkolnych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci 
 i młodzieży z terenu Gminy Komarówka Podlaska – kwota dotacji 2 000 zł – dotacja 
w formie powierzenia realizacji zadania. 

 

Podstawową formą współpracy Gminy Komarówka Podlaska z organizacjami pozarządowymi 

są otwarte konkursy ofert. 

W dniu 10 lipca został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu przeciwdziałania 

narkomanii. Termin składania ofert upłynął 31 lipca 2020 r. o godz. 1530.  

Do dnia 31 lipca 2020 r. wpłynęły dwie oferty, z czego: 

- w zakresie organizacji imprez i festynów promujących zdrowy styl życia – 1 oferta, 

- w zakresie pozaszkolnych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży z 

terenu Gminy Komarówka Podlaska – 1 oferta.   

Przyznane zostało dofinansowanie poprzez zlecenie w formie powierzenia lub wsparcia 

realizacji zadań publicznych na zadania, które mogły być realizowane w aktualnie 

obowiązującej sytuacji epidemicznej.  
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Ocena realizacji programu zgodnie z pkt. 10 programu współpracy: 

 

Miernikiem efektowności programu w 2020 roku są następujące informacje: 

 

1) liczba organizacji podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności: 
Zaplanowane w ramach programu współpracy środki finansowe przekazano w formie dotacji 

po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert jednej organizacji pozarządowej, która 

w odpowiedzi na ogłoszenie otwartego konkursu ofert złożyła oferty na realizację zadań 

publicznych - 1. 

2) liczba osób zaangażowanych w realizację programu: 
W realizację programu zaangażowane były osoby ze strony stowarzyszenia przyjmującego do 

realizacji zadania publiczne w liczbie 3 osoby (koordynator) oraz osoby ze strony Urzędu 

Gminy Komarówka Podlaska (instytucji zlecającej zadania publiczne) ok. 4 osób (pracownicy 

UG oraz Wójt Gminy i Skarbnik Gminy). 

3) liczba osób, które były adresatami różnych działań: 
Organizacja imprezy promującej zdrowy i trzeźwy styl życia z uwzględnieniem pogadanki 

terapeutycznej na tematy związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom dla mieszkańców 

gminy Komarówka Podlaska, a także promocji wartości rodzinnych oraz zdrowia – 

działaniem zostały objęte osoby dorosłe z terenu Gminy Komarówka Podlaska ok. 120 

osób, 

- pozaszkolne programy profilaktycznie skierowane do dzieci i młodzieży z terenu Gminy 

Komarówka Podlaska – działaniem objęto 42 osoby z terenu naszej gminy. 

4) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy Komarówka Podlaska 
na realizację tych zadań: 

Zaplanowane w programie współpracy priorytetowe zadania publiczne w zakresie ochrony i 

promocji zdrowia prowadzenie pozaszkolnych programów profilaktycznych skierowanych do 

dzieci i młodzieży z terenu Gminy Komarówka Podlaska oraz organizacja imprez i festynów 

promujących zdrowy styl życia zostały powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym 

tj. - Organizacja imprezy promującej zdrowy i trzeźwy styl życia z uwzględnieniem pogadanki 

terapeutycznej na tematy związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom dla mieszkańców 

gminy Komarówka Podlaska, a także promocji wartości rodzinnych oraz zdrowia – kwota 

dotacji 9 000 zł– dotacja w formie wspierania realizacji zadania, 

- Prowadzenie pozaszkolnych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci 
 i młodzieży z terenu Gminy Komarówka Podlaska – kwota dotacji 2 000 zł – dotacja w formie 
powierzenia realizacji zadania. 
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5) łączna wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje w realizację 
zadań publicznych na rzecz mieszkańców: 

• na realizację zadania publicznego pn. Organizacja imprezy promującej zdrowy  styl 
życia, przeznaczono środki finansowe w łącznej wysokości 9 000 zł – kwota dotacji z 
Urzędu Gminy, 

• na realizację zadania publicznego pn. Pozaszkolne programy profilaktyczne skierowane 
do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Komarówka Podlaska przeznaczono 2000 zł. 

 

Łączna wysokość środków finansowych przeznaczonych przez organizacje na realizację zadań 

objętych programem w 2020 roku wyniosła 11 000 zł. 

6) wysokości dofinansowania uzyskanego za środków Unii Europejskiej:  
Na realizację programu w 2020 roku nie pozyskano środków z Unii Europejskiej. 

 

5.12 Program Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komarówka Podlaska na 2020 rok 
 

Program przyjęty uchwałą nr XII/94/2020 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 10 marca 

2020 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komarówka Podlaska na 2020 rok (Dz. 

Urz. Woj. Lubelskiego z  2020 r. poz. 1973) 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  zapobieganie 

bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie 

należy do zadań własnych gmin. 

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, 

w tym wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. 

Na realizacje zadań w 2020 r. Gmina Komarówka Podlaska przeznaczyła środki w wysokości 

15600,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy sześćset złotych), w szczególności na odławianie 

bezdomnych zwierząt, sterylizacja, przekazanie do schroniska oraz zakup karmy dla zwierząt. 

Zwierzęta odebrane w 2020 roku. 

1. 02 stycznia – Walinna 46/Wiski  - 1 pies agresywny 

2. 24 stycznia – Przegaliny Małe 44  - 1 pies typu pit bul 

3. 27 stycznia - Brzozowy Kąt   - 1 suczka 

4. 16 marca – Komarówka Podlaska  - 1 pies 

5. 10 sierpnia – Komarówka Podlaska   - 2 psy 

6. Wrzesień  – Kolembrody martwy pies zgłoszony do zbiornicy Skórzec 

7. 07 październik – Walinna 3   - suka i ślepy miot 
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5.13 Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy 

Komarówka Podlaska na lata 2016-2020 
 

Program został przyjęty uchwała nr XVII/122/2016 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 

12 października 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Komarówka Podlaska na lata 2016-2020 (Dz. Urz. Woj. 

Lubelskiego z 2016 r. poz. 4467) zmieniony uchwałą nr XX/142/2017 Rady Gminy 

Komarówka Podlaska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/122/2016 

Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 12 października 2016 r. w sprawie uchwalenia 

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Komarówka 

Podlaska na lata 2016-2020 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2017 poz. 971). 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Gmina uchwala 

wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Program ten reguluje 

zasady i formy tworzenia warunków zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty 

samorządowej w zakresie udostępniania lokali dla zaspokajania potrzeb mieszkaniowych 

gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz zasady wykorzystania mieszkaniowego 

zasobu gminy Komarówka Podlaska do realizacji tych zadań i obejmuje: 

1) prognozę oraz stan techniczny zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych 

latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne; 

2) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu 

technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata; 

3) planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach; 

4) zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu; 

5) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania 

mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach; 

6) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach; 

7) wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej 

eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących 

w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, 

których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne; 

8) opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, a w szczególności: 

a) niezbędny zakres zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali, 
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b) planowaną sprzedaż lokali. 

Mieszkaniowy zasób gminy przedstawia się następująco: 

przy ul. Wojska Polskiego – w budynku znajduje się 5 mieszkań, o powierzchni 39,50 m2; 

56,90 m2; 20,80m2; 30,00 m2; 48,40 m2 (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 

195,60 m2,  

przy ul. Ks. Jana Rudnickiego – w budynku znajduje się 4 mieszkania, o powierzchni 59,67 

m2; 38,36 m2; 63,25 m2; 59,15 m2, (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 220,43 

m2,   

Plac Wolności – w budynku znajduje się 3 mieszkania, o powierzchni 45,00 m2; 35,00 m2; 

63,00 m2. (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 143 m2),   

 

Żulinki 22 - w budynku znajduje się 2 mieszkania, o powierzchni 26,20 m2; 23,22 m2. (łączna 

powierzchnia mieszkań w tym budynku to 49,42 m2,   

 

Wiski 5 - w budynku znajduje się 3 mieszkania, o powierzchni 35,00 m2; 34,58 m2; 61,87 m2. 

(łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 131,45 m2,   

 

Woroniec - w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o powierzchni 34,08 m2. (łączna 

powierzchnia mieszkań w tym budynku to 34,08 m2,   

Przegaliny Duże 183 – 1 mieszkanie o powierzchni 44,4 m2. 

 

Łącznie w zasobie gminy znajdowało się na dzień 31 grudnia 2020 r. – 19 mieszkań.  

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 43,07 m2. 

W 2020 r. oddano do użytkowania 0 mieszkań,  

Niewykorzystanych było 0 mieszkań.  

W 2020 r. nie dokonano sprzedaży  mieszkań, znajdujących się w zasobie gminy.  

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w  17 % (3) mieszkań znajdujących się w mieszkaniowym zasobie 

gminy nie ma toalet  

Na dzień 31 grudnia 2020 roku jest jeden wniosek osoby oczekującej na mieszkanie 

w ramach mieszkaniowego zasobu gminy. 

5.14 Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Komarówka Podlaska 
 

Gmina Ewidencja Zabytków Gminy Komarówka Podlaska w formie kart adresowych 

zabytków z terenu Gminy Komarówka Podlaska została przyjęta  Zarządzeniem Nr 71/19 

Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 9 grudnia 2019 r., zmieniona Zarządzeniem Nr 

14/20 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 24 lutego 2020 r.  
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Podstawą przyjęcia dokumentu jest art. 22 ust 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2067, z późn. zm.) oraz 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie 

prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz 

krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 113, poz. 661). 

Ewidencja zawiera wykaz zabytków nieruchomych oraz wykaz stanowisk 

archeologicznych położonych na terenie Gminy Komarówka Podlaska. 

Zmianą z dnia 24 lutego 2020 r. objęto obiekt – Budynek Gminy obecnie  Gminne 

Centrum Kultury w Komarówce Podlaskiej, zlokalizowane na ul. Stanisława Staszica 5 w 

miejscowości Komarówka Podlaska 

 

5.15 Program Prac Konserwacyjnych w drzewostanie alei lipowych 

w Przegalinach Dużych 

 

15 czerwca 2019 r. wykonano inwentaryzację drzew w strefie Alei Lipowej w Przegalinach 

Dużych, w miejscowości Przegaliny Duże, gmina Komarówka Podlaska. 

Inwentaryzację wykonano w celu przygotowania wstępnej dokumentacji umożliwiającej 

przeprowadzenie prac konserwacyjno-zabezpieczających w drzewostanie alei. 

Aleja stanowi część Założenia Pałacowo-Ogrodowego w Przegalinach Dużych i jest wpisana 

do rejestru zabytków pod numerem A-1353. 

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest na terenie drogi gminnej, na działkach o numerze 

ewidencyjnym 235 i 277 w obrębie Przegaliny Duże Reforma. 

Kolejnym etapem było sporządzenie programu prac konserwacyjnych w drzewostanie Alei 

Lipowej w Przegalinych Dużych. 

Obiekt wpisany do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod numerem A/246 – 

A/1353 jako założenie Pałacowo ogrodowe w Przegalinach Dużych. 

Program zawiera proponowany termin wykonania prac w okresie od 01.11.2019 do 

31.11.2021. 

Zawiera również cel wykonania przewidzianych prac, którym jest poprawa stanu 

bezpieczeństwa drzewostanu alei. Poprawa bezpieczeństwa ma polegać na ograniczeniu 

zagrożeń związanych z drzewami poprzez usuwanie niebezpiecznego posuszu, złamanych, 

pękniętych lub zawieszonych gałęzi. Ponadto przewidziano korekty koron, których konary 

zagrożone są odłamaniem lub opadaniem na jezdnię. Przewidziano również usunięcie drzew 

martwych i zamierających stanowiących poważne zagrożenie.  
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W 2020 r. wykonano następujące prace: 

a) Nasadzono 25 drzew gatunku lipa w linii istniejącej alei  

b) Wykonano prace pielęgnacyjne w koronach 16 drzew w oparciu o program prac 

konserwatorskich 

c) Wykonano cięcia regulujące skrajnię pionową i poziomą alei lipowej 

d) Wycięto zakrzaczenia porastające wewnętrzną część alei lipowej. 

 

5.16 Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Komarówka Podlaska 

na lata 2021 – 2024 
 

Gminny Program opieki nad zabytkami Gminy Komarówka Podlaska na lata 2021 -2024 

został opracowany w grudniu 2020 r., a następnie pozytywnie zaopiniowany przez 

Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w dniu 30 grudnia 2020 r. 

 

Został przyjęty Uchwałą Radny Gminy Komarówka Podlaska  nr XX/160/2021 w dniu 

10 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy 

Komarówka Podlaska na lata 2021 – 2024” , następnie opublikowany w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubelskiego w 2021 r. pod pozycją 809. 

Przedmiotem opracowania: „Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Komarówka 

Podlaska na lata 2021 - 2024” jest dziedzictwo kulturowe w granicach administracyjnych 

gminy Komarówka Podlaska.  Art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami definiuje krajobraz kulturowy jako postrzeganą  przez  

ludzi przestrzeń,  zawierającą  elementy  przyrodnicze i wytwory cywilizacji, historycznie 

ukształtowaną w wyniku działania czynników naturalnych i działalności człowieka. Na 

obszarze gminy są to pojedyncze obiekty oraz zespoły budowli, formy zaprojektowanej 

zieleni, cmentarze, elementy zagospodarowania przestrzeni, historyczne  układy   

ruralistyczne,   krajobraz   wiejski,   obszary   kształtujące   świadomość  i tożsamość 

regionalną mieszkańców. Szczególnie istotnym elementem krajobrazu kulturowego gminy 

są zabytki, będące świadectwem historii oraz kultury lokalnej i regionalnej.  

Celem programu jest określenie zasadniczych kierunków działań i zadań 

inicjowanych, wspieranych lub koordynowanych przez gminę na rzecz ochrony i opieki nad 

zabytkami znajdującymi się w granicach gminy Komarówka Podlaska. Sformułowanie 

kilkuletniej strategii opieki nad zabytkami pozwoli na ukierunkowanie działań gminy w 

zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, zmierzających do zachowania i rewitalizacji 

zabytkowych obiektów a także, na płaszczyźnie edukacji, rozwijania świadomości w zakresie 

ochrony zabytków oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego gminy. 

Ważnym elementem spuścizny kulturowej, będącym źródłem poczucia wspólnoty i ciągłości 

postaw społecznych jest dziedzictwo kulturowe. Właściwe wykonywanie zadań własnych 
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gminy w zakresie ochrony zabytków i opieki nas zabytkami ma nie tylko znaczenie dla 

zachowania miejscowego zasobu zabytkowego i utrzymania tożsamości kulturowej gminy, 

ale może także wpłynąć pozytywnie na rozwój lokalny poprzez wzrost ruchu turystycznego, 

a w konsekwencji rozwój gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy.   

Program opracowano w oparciu o wytyczne zawarte w poradniku metodycznym 

przygotowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie.    

„Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Komarówka Podlaska na lata 2021- 

2024” jest dokumentem uzupełniającym w stosunku do innych aktów planowania w gminie, 

takich  jak  miejscowe  plany  zagospodarowania  przestrzennego  czy studium  

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.    

Podstawę prawną obowiązku wykonania gminnego programu opieki nad zabytkami 

stanowił art. 87   ustawy   z  dnia  23  lipca  2003 r. o ochronie  zabytków  i  opiece nad 

zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z późń. zm), który stanowi:                                                                                          

1. Zarząd województwa, powiatu lub wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządza na okres 

4 lat odpowiednio wojewódzki, powiatowy lub gminny program opieki nad zabytkami.  

2. Wojewódzki, powiatowy i gminny program opieki nad zabytkami przyjmuje 

odpowiednio sejmik województwa, rada powiatu i rada gminy, po uzyskaniu opinii 

wojewódzkiego konserwatora zabytków.  

3. Programy, o których mowa w ust. 3, są ogłaszane w wojewódzkim dzienniku urzędowym.  

4. Z realizacji programów zarząd województwa, powiatu i wójt (burmistrz, prezydent miasta) 

sporządza, co 2 lata, sprawozdanie, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi 

województwa, radzie powiatu lub radzie gminy.  

 

5.17 Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole 

i w domu” na lata 2019-2023 
 

Przyjęty uchwałą Nr VI/47/2019 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 27 czerwca 2019 

roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

Na terenie Gminy zamieszkują rodziny, które nie spełniają kryteriów ustawowych do 

udzielenia świadczeń z pomocy społecznej, a które ze względu na trudną sytuację życiową w 

jakiej się znajdują wymagają wsparcia. Z tej formy pomocy skorzystała w 2020 r. skorzystał 

1 uczeń zgłoszony przez Dyrektora szkoły. 

 

 

 

http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/komarowkapodlaska/5745.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/komarowkapodlaska/5745.pdf
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5.18 Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Komarówka Podlaska 

na lata 2020-2035 
 

 Strategia Rozwoju Elektromobilnosci dla Gminy Komarówka Podlaska na lata 2020-2035 

została przyjęta Uchwałą Nr XV/125/2020 Rady Gminy Komarówka Podlaska  

z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Elektromobilności  

dla Gminy Komarówka Podlaska na lata 2020-2035” 

 

„Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Komarówka Podlaska na lata 2020-2035” 

– jest to kompleksowy dokument zawierający ocenę możliwości, plan działań oraz analizę 

możliwych do realizacji działań (inwestycyjnych i społecznych), jakie należy podjąć, aby w 

pełni wykorzystać potencjał rozwoju elektromobilności w Gminie Komarówka Podlaska. 

 

Stanowić będzie drogowskaz, który na podstawie aktualnej i historycznej sytuacji gminy, 

obecnie występujących zjawisk społecznych i gospodarczych oraz przyszłych trendów, 

wytycza najkorzystniejszy kierunek rozwoju dziedzin związanych z szeroko pojętą 

mobilnością.  

 

Dynamiczny rozwój systemu transportowego niesie ze sobą wzrost emisji zanieczyszczeń 

powietrza odpowiedzialnych za zwiększone ryzyko zachorowań na choroby cywilizacyjne. 

Odpowiedzią na to niekorzystne zjawisko jest nieustanne tworzenie formalnych, 

technicznych i ekonomicznych ram umożliwiających wdrażanie ekologicznych procesów 

transportowych.  

 

Strategia daje możliwość stworzenia mieszkańcom dogodnych połączeń komunikacyjnych  

i usprawnień z nimi związanych (ścieżki rowerowe, miejsca parkingowe, przystanki, stojaki na 

rowery) oraz zwiększenia udziału prywatnych pojazdów elektrycznych oraz we flotach 

gminnych i udział Odnawialnych Źródeł Energii w zaopatrzeniu gminy w energię. 

 

Zgodnie z planem działań ujętym w Strategii do końca 2035 r. na terenie Gminy 

Komarówka Podlaska powstaną nowe stacje ładowania pojazdów elektrycznych.  

 

Założeniem niniejszego opracowania, poza diagnozą stanu obecnego transportu na 

terenie jednostki samorządu terytorialnego, jest zdefiniowanie katalogu działań 

planowanych przez Gminę Komarówka Podlaska do wdrażania elektromobilności 

wynikającego z ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności  i paliwach 

alternatywnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 908 z późn. zm.) oraz z postanowień zawartych 

w dokumentach strategicznych szczebla krajowego, w tym, tj.:  

 

▪ Plan rozwoju elektromobilności w Polsce, 

▪ Krajowe Ramy Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw Alternatywnych.  
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Wdrażanie Strategii przyczyni się przede wszystkim do redukcji emisji lokalnej szkodliwych 

substancji emitowanych w sektorze transportu oraz do obniżenia poziomu hałasu, które 

wprost przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Komarówka Podlaska. 

Strategia powyższa została opracowana przy współfinansowaniu ze środków Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Całkowity realizacji przedsięwzięcia wyniósł 50 000,00 zł, kwota  dofinansowania 100 % 

kosztów kwalifikowanych. 
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VI. Realizacja Uchwał Rady Gminy 
 

Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym wójt 

gminy jest organem wykonawczym Gminy do którego zadań należy m.in. wykonanie uchwał 

Rady Gminy. 

Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy o samorządzie gminnym Wójt Gminy 

przy pomocy Urzędu Gminy realizował uchwały Rady Gminy Komarówka Podlaska w 2020 r. 

w sposób określony uchwałami. 

W 2020 roku Rada Gminy Komarówka Podlaska obradowała i podejmowała stosowne 

uchwały zgodnie z planem pracy rady przyjętym uchwałą Nr XI/87/2019 z dnia 19 grudnia 

2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy i jej stałych Komisji na rok 2020.  

Rada Gminy Komarówka Podlaska w 2020 roku obradowała   na 8 Sesjach Rady Gminy 

Komarówka Podlaska i podjęła  63 uchwały. 

Podjęte przez Radę Gminy Komarówka Podlaska uchwały zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy 

o samorządzie gminnym wójt gminy przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni 

do organów nadzoru celem weryfikacji zgodności z prawem – Wojewoda Lubelski, a 

w zakresie spraw finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa. 

Zgodnie z art. 7 ust 1 pkt 1 ustawy o dostępnie do informacji publicznej, wszystkie uchwały 

opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty prawa 

miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwie Lubelskim. 

Szczegółowy sposób wykonania uchwał przedstawia poniższe zestawienie: 

 

Uchwała Nr XII/94/2020 z dnia 10 marca 2020 r w sprawie określenia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Komarówka Podlaska na 2020 rok. 
Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego dnia 23.03.2020 poz. 1973 
Uchwała wykonana 
 
Uchwała Nr XII/95/2020 z dnia 10 marca 2020 r w sprawie ustalenia wysokości stawek 
opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, 
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 

Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego dnia 23.03.2020 poz. 1974 

Uchwała realizowana 
 
Uchwała Nr XII/96/2020 z dnia 10 marca 2020 r w sprawie rozszerzenia zakresu 
opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Komarówka Podlaska. 

Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 
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Uchwała Nr XII/97/2020 z dnia 10 marca 2020 r w sprawie zmiany uchwały Nr V/35/2019 
Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do 
opracowania nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Komarówka Podlaska. 

Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 
 
Uchwała Nr XII/98/2020 z dnia 10 marca 2020 r w sprawie zmiany uchwały Nr VI/48/2019 
Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej 
opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. 

Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą 
od 1 kwietnia 2020 r. 
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego dnia 17.03.2020 poz. 1916 

Uchwała realizowana 
 
Uchwała Nr XII/99/2020 z dnia 10 marca 2020 r w sprawie określenia wzoru deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. 

Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą 
od 1 kwietnia 2020 r. 
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego dnia 17.03.2020 poz. 1917 

Uchwała realizowana 
 
Uchwała Nr XII/100/2020 z dnia 10 marca 2020 r w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, jej 
przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego. 

Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 
 
Uchwała Nr XII/101/2020 z dnia 10 marca 2020 r w sprawie funduszu sołeckiego. 

Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 
 
Uchwała Nr XII/102/2020 z dnia 10 marca 2020 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Wohyń. 

Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 
 
Uchwała Nr XII/103/2020 z dnia 10 marca 2020 r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej. 
Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała wykonana 
 
 
 



97 
 

Uchwała Nr XII/104/2020 z dnia 10 marca 2020 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 
2020 rok. 

Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego dnia 30.03.2020 poz. 2059 

Uchwała wykonana 
 
Uchwała Nr XIII/105/2020 z dnia 15 maja 2020 r w sprawie przyjęcia oceny zasobów 
pomocy społecznej Gminy Komarówka Podlaska. 

Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 
 
Uchwała Nr XIII/106/2020 z dnia 15 maja 2020 r w sprawie zatwierdzenia zarządzeń 
porządkowych Wójta Gminy Komarówka Podlaska. 

Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego dnia 22.05.2020 poz. 2891 

Uchwała wykonana 
 
Uchwała Nr XIII/107/2020 z dnia 15 maja 2020 r w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarówka Podlaska. 
Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała wykonana 
 
Uchwała Nr XIII/108/2020 z dnia 15 maja 2020 r w sprawie uchylenia uchwały 
Nr XXI/131/2013 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie 
odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. 

Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą 
od 1 lipca 2020 r. 
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego dnia 22.05.2020 poz. 2892 

Uchwała wykonana 
 
Uchwała Nr XIII/109/2020 z dnia 15 maja 2020 r zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. 

Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą 
od 1 lipca 2020 r. 
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego dnia 22.05.2020 poz. 2893 

Uchwała realizowana 
 
Uchwała Nr XIII/110/2020 z dnia 15 maja 2020 r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komarówka Podlaska. 

Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą 
od 1 lipca 2020 r. 
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego dnia 22.05.2020 poz. 2894 

Uchwała realizowana 
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Uchwała Nr XIII/111/2020 z dnia 15 maja 2020 r zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów. 

Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą 
od 1 lipca 2020 r. 
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego dnia 22.05.2020 poz. 2895 
Uchwała realizowana 
 
Uchwała Nr XIII/112/2020 z dnia 15 maja 2020 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
przeznaczonej na współfinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Kolembrodach. 

Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 
 
Uchwała Nr XIII/113/2020 z dnia 15 maja 2020 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
powiatowi radzyńskiemu. 

Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 
 
Uchwała Nr XIII/114/2020 z dnia 15 maja 2020 r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej. 

Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 
 
Uchwała Nr XIII/115/2020 z dnia 15 maja 2020 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 
2020 rok. 

Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego dnia 29.05.2020 poz. 2999 
Uchwała wykonana 
 
Uchwała Nr XIV/116/2020 z dnia 8 lipca 2020 r w sprawie udzielenia wotum zaufania 
Wójtowi Gminy Komarówka Podlaska za 2019 rok. 

Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 
 
Uchwała Nr XIV/117/2020 z dnia 8 lipca 2020 r w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Komarówka Podlaska z 
wykonania budżetu gminy za 2019 rok. 
Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała wykonana 
 
Uchwała Nr XIV/118/2020 z dnia 8 lipca 2020 r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy z tytułu wykonania budżetu  za 2019 r. 

Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 
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Uchwała Nr XIV/119/2020 z dnia 8 lipca 2020 r w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 23 
marca 2020 r. 

Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 
 
Uchwała Nr XIV/120/2020 z dnia 8 lipca 2020 r zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/207/2018 
Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Komarówka Podlaska oraz trybu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez podmioty 
funkcjonujące na terenie gminy Komarówka Podlaska; prowadzone przez osoby fizyczne lub 
prawne inne, niż gmina Komarówka Podlaska. 

Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego dnia 15.07.2020 poz. 3864 
Uchwała realizowana 
 
Uchwała Nr XIV/121/2020 z dnia 8 lipca 2020 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
powiatowi radzyńskiemu. 

Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 
 
Uchwała Nr XIV/122/2020 z dnia 8 lipca 2020 r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej. 

Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 
 
Uchwała Nr XIV/123/2020 z dnia 8 lipca 2020 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 
2020 rok. 

Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego dnia 23.07.2020 poz. 3951 

Uchwała wykonana 
 
Uchwała Nr XIV/124/2020 z dnia 8 lipca 2020 r w sprawie określenia średniej ceny jednostki 
paliwa w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół i 
przedszkoli w gminie Komarówka Podlaska na rok szkolny 2020/2021. 

Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego dnia 15.07.2020 poz. 3865 
Uchwała realizowana 
 
Uchwała Nr XV/125/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju 
Elektromobilności dla Gminy Komarówka Podlaska na lata 2020 - 2025”. 

Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała realizowana 
Uchwała Nr XV/126/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r w sprawie uchwalenia Statutu 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komarówce Podlaskiej. 

Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego dnia 09.09.2020 poz. 4481 
Uchwała realizowana 
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Uchwała Nr XV/127/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej. 

Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 
 
Uchwała Nr XV/128/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2020 rok. 

Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego dnia 09.09.2020 poz. 4482 

Uchwała wykonana 
 
Uchwała Nr XVI/129/2020 z dnia 15 października 2020 r w sprawie uchwalenia zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komarówka 
Podlaska. 

Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała realizowana 
 
Uchwała Nr XVI/130/2020 z dnia 15 października 2020 r w sprawie zaliczenia dróg do 
kategorii dróg gminnych. 

Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego dnia 22.10.2020 poz. 5117 
Uchwała wykonana 
 
Uchwała Nr XVI/131/2020 z dnia 15 października 2020 r zmieniająca uchwałę w sprawie 
ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, jej przewodniczącego i 
zastępcy przewodniczącego. 

Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała realizowana 
 
Uchwała Nr XVI/132/2020 z dnia 15 października 2020 r zmieniająca uchwałę w sprawie 
ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy, ich przewodniczących i 
wiceprzewodniczących. 

Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała realizowana 
 
Uchwała Nr XVI/133/2020 z dnia 15 października 2020 r w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej. 

Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 
 
Uchwała Nr XVI/134/2020 z dnia 15 października 2020 r w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2020 rok. 

Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego dnia 06.11.2020 poz. 5329 
Uchwała wykonana 
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Uchwała Nr XVII/135/2020 z dnia 27 października 2020 r w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Komarówka Podlaska – 
ETAP I. 

Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego dnia 20.11.2020 poz. 5627 

Uchwała realizowana 
 
Uchwała Nr XVII/136/2020 z dnia 27 października 2020 r w sprawie przyjęcia programu 
współpracy Gminy Komarówka Podlaska z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. 

Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego dnia 05.11.2020 poz. 5293 
Uchwała realizowana 
 
Uchwała Nr XVIII/137/2020 z dnia 26 listopada 2020 r w sprawie obniżenia średniej ceny 
skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok. 

Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego dnia 04.12.2020 poz. 6059 

Uchwała realizowana 
 
Uchwała Nr XVIII/138/2020 z dnia 26 listopada 2020 r w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Komarówka Podlaska 
na rok 2021. 

Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego dnia 04.12.2020 poz. 6060   
Uchwała realizowana 
 
Uchwała Nr XVIII/139/2020 z dnia 26 listopada 2020 r w sprawie uchwalenia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komarówka Podlaska. 

Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą 
od 1 stycznia 2021 r. 
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego dnia 04.12.2020 poz. 6061   

Uchwała realizowana 
 
Uchwała Nr XVIII/140/2020 z dnia 26 listopada 2020 r w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą 
od 1 stycznia 2021 r. 
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego dnia 04.12.2020 poz. 6062 . 
Uchwała realizowana 
 
Uchwała Nr XVIII/141/2020 z dnia 26 listopada 2020 r w sprawie określenia górnych stawek 
opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i 
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transport nieczystości ciekłych. 
Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą 
od 1 stycznia 2021 r. 
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego dnia 04.12.2020 poz. 6063 . 
Uchwała realizowana 
 
Uchwała Nr XVIII/142/2020 z dnia 26 listopada 2020 r zmieniająca uchwałę w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą 
od 1 stycznia 2021 r. 
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego dnia 04.12.2020 poz. 6064 . 
Uchwała realizowana 
 
Uchwała Nr XVIII/143/2020 z dnia 26 listopada 2020 r w sprawie Statutu Gminy 
Komarówka Podlaska. 

Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego dnia 07.12.2020 poz. 6112 
Uchwała realizowana 
 
 
Uchwała Nr XVIII/144/2020 z dnia 26 listopada 2020 r w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej przeznaczonej na współfinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Kolembrodach. 

Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 
 
Uchwała Nr XVIII/145/2020 z dnia 26 listopada 2020 r w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej powiatowi radzyńskiemu 

Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 
 
Uchwała Nr XVIII/146/2020 z dnia 26 listopada 2020 r w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej. 

Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 
 
Uchwała Nr XVIII/147/2020 z dnia 26 listopada 2020 r w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2020 rok. 

Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego dnia 15.12.2020 poz. 6661 
Uchwała wykonana 
 
Uchwała Nr XVIII/148/2020 z dnia 26 listopada 2020 r w sprawie uchwalenia zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Komarówka 
Podlaska. 
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Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego dnia 07.12.2020 poz. 6113 

Uchwała realizowana 
 
Uchwała Nr XVIII/149/2020 z dnia 26 listopada 2020 r w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej powiatowi radzyńskiemu 

Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 
 
Uchwała Nr XIX/150/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej. 

Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 
Uchwała realizowana 
 
Uchwała Nr XIX/151/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie uchwały budżetowej na 2021 
rok. 

Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego dnia 15.01.2021 poz. 362 
Uchwała realizowana 
 
Uchwała Nr XIX/152/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021. 

Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała realizowana 
 
Uchwała Nr XIX/153/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. 

Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała realizowana 
 
Uchwała Nr XIX/154/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie przyjęcia planu pracy Rady 
Gminy i jej stałych Komisji na rok 2021. 

Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała realizowana 
 
Uchwała Nr XIX/155/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej. 

Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwała wykonana 
 
Uchwała Nr XIX/156/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2020 rok. 

Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego dnia 15.01.2021 poz. 339 

Uchwała wykonana 
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Uchwała Nr XIX/157/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie uchwalenia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komarówka Podlaska. 

Termin wykonania: uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego dnia 08.01.2021 poz. 154.   

Uchwała realizowana 
 

 

VII. Część analityczna 

7.1 Oświata i wychowanie 
 

W gminie w 2020 r. funkcjonowała 1 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego 

w Komarówce Podlaskiej oraz 1 Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Podlaskiej Branżowa 

Szkoła I Stopnia. Podmiotom niepublicznym przekazano prowadzenie 1 Szkoły Podstawowej 

w Walinnie. Przy szkołach nie funkcjonowały oddziały specjalne/integracyjne. W gminie nie 

funkcjonowało Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz nie funkcjonowały szkoły 

policealne.  

Subwencja na 1 ucznia w 2020 r. wyniosła: 

− Subwencja na dzieci 6 letnie w oddziale przedszkolnym SP 5657,50 zł 

− Subwencja Szkoła Podstawowa: 

• Klasy I-III Szkoły Podstawowej  9851,58 zł  

• Klasy IV-VIII Szkoły Podstawowej 8651,37 zł 

• Klasy I-III Szkoła Podstawowa Walinna 11248,49 zł 

− Subwencja Liceum Ogólnokształcące -7351,11 zł 

− Branżowa Szkoła I Stopnia – 8342,92 zł 

 

 

Wydatki gminy na oświatę wynosiły 7 523 948,80 zł, z czego  4 693 442  zł pokryte zostało z 

subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa.  

• Oddziały Przedszkolne ( razem z odziałem przedszkolnym w Walinnie) 247 145,98 zł 

• Szkoła Podstawowa 4 400 130,66 zł 

• Liceum Ogólnokształcące 1 730 786,64 zł 

• Branżowa Szkoła I Stopnia 93 988,41 zł 

• Dowozy 185 485,73 zł 

• Program Darmowe Podręczniki 32 077,09 zł 

• Przedszkole 608 300,52 zł 

• Projekt Dobry Start 226 033,77zł 

We wrześniu 2020 r. naukę w tych szkołach rozpoczęło 428 uczniów w tym:  

1) szkoła podstawowa: 307 uczniów - uczennic 129 i uczniów 178,  
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2) oddziały przedszkolne: 26 uczniów -  13 uczniów i 13 uczennic, 

3) Liceum Ogólnokształcące: 95 uczniów, w tym: 62 uczennic i 33 uczniów. 

 

56 nauczycielek i nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym 1 

nauczycielek/nauczycieli stażystów, 7 nauczycielek/nauczycieli kontraktowych, 15 nauczycieli 

mianowanych, 33 nauczycieli dyplomowanych oraz [nd] nauczycieli z tytułem 

profesorki/profesora oświaty. Na jedną nauczycielkę/jednego nauczyciela przypadło średnio 

[8,78] uczennic i uczniów. 

Z kolei w 2020 r. szkoły ukończyło [84] osób, w tym w odniesieniu do poszczególnych szkół: 

− Szkoła Podstawowa – 46 absolwentów,  

− Liceum Ogólnokształcące - 32 osoby,   

− Branżowa Szkoła I stopnia - 6 osób.  

 

Zdawalność egzaminów maturalnych oraz innych egzaminów kończących szkoły wynosiła: 

− w szkole podstawowej – egzamin ósmoklasisty 100 % 

− Liceum Ogólnokształcące - zdawalność egzaminu maturalnego - 73,3 % (maturę 

zdawało 30 osób); 

 

Wójt Gminy Komarówka Podlaska w 2020 r. przyznał następujące stypendia dla uczennic 

i uczniów: 

- uczennicy LO – Absolwent roku 2020 r. -500 zł. 

 

Na rok szkolny 2019/2020 uprawnionych do dowozów było 209 uczniów, co stanowi 42 % 

wszystkich uczniów i wychowanków. W związku z wprowadzaniem stanu epidemii 

koronawirusa w marcu 2020 r. i zamknięciu szkół szkoły dowóz uczniów został zawieszony a 

nauka odbywała się w formie zdalnej. Od września 2020 r szkoły wznowiły naukę stacjonarną 

do momentu wprowadzenia nowych obostrzeń. 

 

Przedszkola 

W 2020 r. funkcjonowały 1 Przedszkole Samorządowe w Komarówce Podlaskiej, natomiast 

nie funkcjonowały przedszkola z oddziałami specjalnymi. Do gminnych przedszkoli 

uczęszczało 64 dzieci. Do przedszkoli uczęszczały dzieci z następujących roczników: 

− rocznik 2015 – 21 dzieci,  

− rocznik 2016 – 15 dzieci,  

− rocznik 2017 – 21 dzieci, 

 

W gminie nie funkcjonowały żłobki i kluby dziecięce.  

W 2020 roku dotacja przedszkolna wyniosła 100 421,00 zł. 
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7.2 Kultura 
 

Zadania gminy w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku realizowane były 

przez instytucje gminy: Gminne Centrum Kultury w Komarówce Podlaskiej oraz Gminna 

Bibliotekę Publiczną w Komarówce Podlaskiej. 

 

Realizacja zadań Gminnego Centrum Kultury w 2020 roku przedstawia się następująco: 

Mimo sytuacji wynikającej z COVID 19 Gminne Centrum Kultury funkcjonowało i realizowało 
swoje zadania. 
Przez cały rok prowadzone były zajęcia zarówno w formie stacjonarnej jak i zdalnej. 
Przeprowadzono wiele konkursów o zróżnicowanej tematyce . 
Uczestnicy zajęć w Gminnym Centrum Kultury brali udział w konkursach organizowanych np. 
przez KRUS. 
W miarę możliwości organizowane były spotkania z lokalnymi artystami. 
 
 
24 styczeń  - ferie zimowe 
27 styczeń  -14 grudzień -zajęcia plastyczne ;w tym zajęcia prowadzone on line . 
1 luty          - III spotkanie z kolędą w Przegalinach 
19 luty        -spotkanie rekrutacyjne do orkiestry dętej 
21 luty        - wykonywanie prac do konkursu organizowanego przez KRUS  pt,, 
                      Bezpiecznie na wsi ;nie ryzykujesz ,gdy zwierzęta znasz i szanujesz” 
10 kwietnia – podsumowanie konkursu ,,Wirtualna pisanka’’ 
21 kwietnia – ogłoszenie konkursu pt,,Konstytucja 3 Maja’’ 
7 maja         - podsumowanie konkursu ,,Konstytucja 3 Maja’’ 
14 maja       - ogłoszenie konkursu online pt,,Teatrzyk ogródkowy’’ 
19 maja       - publikacja wspomnień o Komarówce z dawnych lat na podstawie 
                      wspomnień udostępnionych przez mieszkankę gminy 
2 czerwiec   -organizacja wirtualnego spaceru po Ogrodzie kwiatowym 
2 czerwiec   -Ogłoszenie wyników konkursu pt,,Teatrzyk ogródkowy’’ 
8 czerwiec   -przystąpienie i napisanie projektu do programu ,,sieć na kulturę’’ 
8 czerwca    -Konkurs pt,,Jan Paweł II w oczach dziecka’’ 
9 czerwiec   -współorganizacja kina ,,Pod chmurką’’ 
22 lipca        -I kameralny przegląd Miłośników harmonijki ustnej w Komarówce 
                        Podlaskiej 
17 sierpień   - ogłoszenie konkursu,,Żyj pozytywnie i zdrowo’’ 
21 sierpień   - rozstrzygnięcie konkursu organizowanego przez KRUS ,,Bezpiecznie 
                       na wsi ; nie ryzykujesz , gdy zwierzęta znasz i szanujesz’’ 
22 sierpień    rozpoczęcie w sali Gminnego Centrum Kultury zajęć dla seniorów 
                      w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
                      Lubelskiego pt ,,Moda na seniora’’ 
22 sierpnia     - podsumowanie zajęć pt,, kolorowe wakacje z GCK ; cykl warsztatów 
                        i zabaw z dziećmi 
17 sierpnia     - występ lokalnego artysty p. Piotr Struczyk 
24 sierpnia     - Gminne Centrum Kultury gościło Teatr Jednego Aktora z 
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                         Białegostoku ze spektaklem pt ,,Boże Miłosierdzie’’ 
30 wrzesień    - podsumowanie konkursu pt ,,Żyj pozytywnie i zdrowo ,, 
9 październik  - konkurs ,,Przegląd Rękodzieła i Twórczości dla seniorów’’ 
20 październik – ogłoszenie konkursu ,,11 listopada ;dzień niepodległości’’ 
10 listopada     - podsumowanie konkursu 11 listopada ,przyznanie i wręczenie 
                           nagród 
6 grudzień       - Mikołajki z Gminnym Centrum Kultury 
11 grudzień     - ogłoszenie konkursu pt,,Rodzinny przegląd kolęd’’ 
12 grudzień     wykonywanie kartek świątecznych 
 
Dodatkowo przez cały okres prowadzone były zajęcia on line. 
 

Realizacja zadań Gminnego Biblioteki Publicznej w 2020 roku przedstawia się następująco: 

1. Księgozbiór 
Przybyło ogółem    288 ze środków  własnych  148  z dotacji BN. 140 

2. Czytelnictwo  
Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku 608 osób  

3. Liczba odwiedzin – 2546 użytkowników 
Wypożyczenia książek ogółem - 6233 
Wypożyczenia czasopism nieoprawnych 204  

4. Czytelnia 
Książki udostępnione na miejscu  35 
Czasopisma udostępnione na miejscu  126 

5. Internet - 260 
6.  Formy promocji książki 

▪ Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki (grupa dorosłych) – 8 spotkań –  76 osób 
▪ Wieczór z historią –12 spotkań – 121 uczestników. Opracowanie biografii Juliana 

Benia i Waleriana Batko 
▪ „Klub Rękodzieła” – 8 spotkań- warsztaty na temat różnych technik : kwiaty z 

krepiny, walentynkowe lampiony, ozdabianie toreb ekologicznych, haft tkacki- 
115 osób 

▪ Współpraca z przedszkolem – przedszkolaki w bibliotece – głośne czytanie bajek 
styczeń, luty - 106 
Realizacja projektu „Z książką na start” 

▪ Mini wystawa malarstwa Teresy Nazarko 
▪ Skontrum w bibliotece 
▪ Konkurs fotograficzny "Z czym najbardziej smakują ci książki" – 18 uczestników 
▪ Wyszperane w bibliotece - cykl ciekawostek "Czy wiesz że.. - 8 informacji 
▪ Konkurs plastyczny "Album przeczytanych książek" - 12 
▪ Wystawka oryginalnych zakładek czytelników 
▪ Konkurs "Urocze zakątki Komarówki Podlaskiej - 36 uczestników 

7. Pozyskane w 2019 roku środki pozabudżetowe na działalność bieżącą 
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – dotacja na zakup książek – 
4000,00 
- Złożony wniosek do fundacji Orlen w programie Moje miejsce na ziemi - projekt 
nie otrzymał dofinansowania 
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- Wniosek o dofinansowanie w konkursie "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4" 
- projekt nie otrzymał dofinasowania 
- Wniosek do udziału w projekcie "Sieć na kulturę w podregionie bialskim" w 
trakcie realizacji 
- Kontynuacja projektu "Mała książka - wielki człowiek" 

 
 

7.3 Pomoc Społeczna 
 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarówce Podlaskiej jest jednostką organizacyjną 
gminy, która realizuje głównie zadania z zakresu pomocy społecznej. Przedmiotem 
działalności Ośrodka są zadania wynikające z ustaw m.in.: 
- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o  pomocy społecznej (Dz. U. 2020, poz.1876,  
ze zmianami),  
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (Dz. U. 
2022, poz.821, ze zmianami),  
- ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2020, poz.218, 
ze zmianami),  
- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018, poz. 511, ze zmianami),  
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2020, poz. 1327 ze zmianami)  
oraz innych ustaw. 
 
Struktura zatrudnienia GOPS 
W roku 2020 kadra Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Warsztatem Terapii 
Zajęciowej w Kolembrodach liczyła 17 osób, w tym: kadra kierownicza  2 osoby (1 kierownik 
OPS i 1 kierownik WTZ), główny księgowy - 1 osoba, pracownicy socjalni 4 osoby,  asystent 
rodziny - 1 osoba, podinspektor ds. świadczeń rodzinnych - 1 osoba, opiekunka - 1 osoba, 
instruktorzy terapii zajęciowej - 5 osób, psycholog - 1 osoba, fizjoterapeuta - 1 osoba, 
pielęgniarka - 1 osoba. Spośród zatrudnionych w ośrodku pomocy społecznej pracowników 
13 posiada wykształcenie wyższe, 4 osoby wykształcenie średnie. Wśród pracowników 3 
osoby posiadają specjalizację z organizacji pomocy społecznej. 
 
Ponadto według potrzeb są zatrudniane osoby na umowę zlecenie, wykonujące usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  
 
Ustawa o pomocy społecznej 
Pomoc społeczna w 2020 roku polegała m.in. przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych 
ustawą świadczeń pieniężnych i niepieniężnych: 
1) zasiłki okresowe: liczba rodzin 44, wydatki - 80 593 zł; 
2)  zasiłki celowe: liczba rodzin 39, wydatki - 25 496 zł; 
3)  zasiłki stałe: liczba rodzin 21, wydatki - 132 688 zł; 
4)  ubezpieczenie zdrowotne dla osób uprawnionych do zasiłku stałego – 11 746 zł; 
5) pomoc z programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu", w tym: 
- dożywianie 84 uczniów na kwotę 19 193 zł (dzieci z przedszkola, uczniowie ze szkół 
podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych), 
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- zasiłek celowy na żywność w ramach Programu otrzymało 20 osób na kwotę 6193,07 zł.  
6) usługi opiekuńcze dla osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych dla 6 osób, 
wydatki 27 024,93 zł (usługi wykonywane w ramach umowy o pracę, umowy cywilnoprawne 
oraz zlecanie usług Spółdzielnię socjalną „Robótka”)    
7) usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 11 osób, zadanie zlecone 
wydatki 139 625,26 zł.   
8) ponoszenie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej - 9 osób, koszty zadania 
210 141,91 zł. 
 
Liczba osób i rodzin w 2020 roku którym udzielono pomocy i wsparcia wyniosła 421. 
Każda  forma pomocy jest udzielana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez 
pracownika socjalnego. W roku 2020 pracownicy socjalni przeprowadzili 131 wywiadów 
środowiskowych na potrzeby Ośrodka. Pracownicy socjalni prowadzą pracę socjalną ze 
wszystkim rodzinami korzystającymi z pomocy społecznej, jak również prowadzą pracę 
socjalną u osób niekorzystających ze wsparcia finansowego. Pracownicy socjalni zawarli 25 
kontraktów socjalnych, którymi zostało objętych 75 osób. 
 
Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej  
Realizując ustawę o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej GOPS zatrudnia asystenta 
rodziny, który udziela wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych. W 2020 r. asystent rodziny pracował z 7 rodzinami. GOPS 
również realizuje zadanie związane z pobytem dzieci z terenu gminy w rodzinnej pieczy 
zastępczej. Łącznie wydatki na zadanie w związku z realizacją ustawy w 2020 r. wyniosły 46 
919,01 złotych. 
 
Stypendia szkolne 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od roku 2008 realizuje zadanie z zakresu pomocy 
materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia szkolnej. Z tej formy pomocy w 
roku 2020 skorzystało – 38 uczniów z najuboższych rodzin na kwotę 95 666,00 złotych. 
 
Świadczenia rodzinne , fundusz alimentacyjny, karta dużej rodziny 

Liczba rodzin korzystająca ze świadczeń rodzinnych na koniec 2020 roku-  397 rodzin 

• Wydatki na zasiłek rodzinny wraz z dodatkami  - 678 815 zł, 

•  Wydatki -Zasiłek pielęgnacyjny 184 328 zł, 

• Wydatki -Świadczenie pielęgnacyjne 347 952 zł, 

• Wydatki -Specjalny zasiłek opiekuńczy 37 902 zł,  

• Wydatki - Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 26 000 zł, 

• Wydatki - Świadczenie rodzicielskie 53 475 zł, 

• Wydatki - Fundusz alimentacyjny 39 750 zł. 

 

W 2020 roku wpłynęło 26 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Wydano 82 kart dla 

nowych rodzin wielodzietnych 
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Realizacja wypłat dodatków mieszkaniowych i energetycznych: 
Dodatki Mieszkaniowe 2020 rok 
Liczba rodzin – 12 
Wydatki za 2020 r – 16 072,42 zł 
 
Dodatki energetyczne 2020 rok 
Liczba rodzin – 9 
Wydatki za 2020 r –   1 284,13 zł 
 

Dochody Ośrodka w 2020 roku 
Dochód Ośrodka Pomocy Społecznej w 2020 roku wyniósł 17 328,17 zł. Są to zwroty kosztów 
pobytu w domach pomocy społecznej przez rodzinę w kwocie 9 933,80 zł, dochody związane 
z odpłatnością za usługi opiekuńcze – 6 811,00 zł, dochody z odpłatności za specjalistyczne 
usługi opiekuńcze – 142,15 zł i kapitalizacja odsetek w kwocie  441,00 zł. Ponadto uzyskano 
dochody z rozdziału 855, rozdział 85502 w kwocie 5 304,26 zł, które pochodzą ze zwrotów 
nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zwrotów z funduszu alimentacyjnego – 
dochody gminy dłużników. 
 

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrona Ofiar Przemocy 
w Rodzinie został przyjęty Uchwałą Nr III/20/2018 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 
28 grudnia 2018 roku.  
W Gminie działa Zespół Interdyscyplinarny, który realizuje zadania określone w ustawie o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz gminnym programie przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. W 2020 roku odbyło się 1 posiedzenie 
Zespołu oraz 8 posiedzeń grup roboczych, utworzonych do pracy z konkretnymi rodzinami.  
W roku sprawozdawczym podjęto prace z 12 rodzinami. Do Zespołu wpłynęło 12 „Niebieskich 
Kart -A”, wszystkie zostały założone przez funkcjonariuszy Policji.  W przypadku 10 rodzin 
zakończono procedurę Niebieskie Karty.  

 W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Ośrodek 
współdziała z Gminną  Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pracownicy 
socjalni przeprowadzają wywiady na potrzeby Komisji, przedstawiciel Ośrodka jest członkiem 
Komisji.  
 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Kolembrodach 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od 29 grudnia 2008 roku jest jednostką prowadzącą 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Kolembrodach. Warsztat prowadzi rehabilitację zawodową i 
społeczną dla 28 osób niepełnosprawnych z gminy Komarówka Podlaska (21 osób) oraz 
Wohyń (7 osób). Jest placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym możliwość 
rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie nabycia przez nich umiejętności niezbędnych 
do podjęcia zatrudnienia. W 2020 roku realizowano zadania w zakresie rehabilitacji 
społecznej oraz zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego 
uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia                    
w środowisku. Jedną z form rehabilitacji  jest  terapia zajęciowa – leczenie pracą, działaniem, 
twórczością. Terapia zajęciowa w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej odbywa się w 
pracowniach terapeutycznych: gospodarstwa domowego, poligraficzno-informatycznej, 
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ogrodniczo-florystycznej, rękodzieła artystycznego i stolarstwa, tkacko-krawieckiej. Łączny 
koszt funkcjonowania Warsztatu w 2020 r. ustalony był na kwotę  601653,29 zł, w tym: 
budżet Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 573880,76 zł, 
budżet Powiatu radzyńskiego -  63764,53zł.                                                                                                               
 
Realizowane projekty: 
Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej polega na 
realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, udziału w 
konkursach ogłaszanych przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz na 
realizacji programów osłonowych. W roku oceny gmina Komarówka Podlaska uczestniczyła w 
dwóch projektach z Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Projekt " Mogę więcej" realizowany był w okresie od 1 września 2019 roku do 31 marca 2021 
roku, finansowany z Funduszy Europejskich RPO WL 2014-2020. Celem projektu był wzrost 
integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację 
kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-
zawodowej. W projekcie uczestniczyło 15 osób z Gminy Komarówka Podlaska. Wartość 
projektu to 433 840,03 zł, z czego dofinansowanie projektu z UE wynosi 368 764,03 zł. Na 
realizację projektu w 2020 roku wydano 262 753,24 zł.  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest również realizatorem projektu RPO WL 2014-2020 
"Moda na seniora - utworzenie klubu seniora". Czas realizacji projektu to 1 września 2019 
roku - 29 lutego 2023 roku. Głównym celem projektu jest wzrost dostępności usług 
społecznych dostosowanych do specyficznych potrzeb mieszkańców gminy Komarówka 
Podlaska dla 120 osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym 
poprzez rozwój środowiskowych form pomocy dla osób starszych tj. klub seniora oraz 
utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Wartość projektu wynosi 1 502 655,80 zł, 
z czego dofinansowanie z UE 1 340 566,80 zł. Na realizację projektu w 2020 roku wydano 530 
227,98 zł. Z usług klubu seniora skorzystało 38 osób. 
 
Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi 
Na terenie Gminy Komarówka Podlaska funkcjonują organizacje pozarządowe, z którymi 
współpracuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tj. Stowarzyszenie „Nadzieja 
i Przyszłość” oraz szkolne koło Caritas działające przy Szkole Podstawowej w Komarówce 
Podlaskiej. Ośrodek Pomocy Społecznej systematycznie współpracuje również z Polskim 
Komitetem Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej. W ramach współpracy mieszkańcy Gminy 
korzystają z artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Z 
programu w 2020 roku skorzystało 250 osób. W obszarze pomocy społecznej i wsparcia 
częściowo zlecono zadanie w formie usług opiekuńczych Spółdzielni Socjalnej "Robótka" w 
trybie działalności pożytku publicznego. Koszt zlecenia w 2020 roku wyniósł 12 831,00 zł. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarówce Podlaskiej realizując zadania 
współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radzyniu Podlaskim,  Powiatowym 
Urzędem Pracy w Radzyniu Podlaskim, Samodzielnym Publicznym Zakładem  Opieki 
Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim, NZOZ w Komarówce Podlaskiej, Komendą Powiatową 
Policji, Zespołami Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim 
i innymi instytucjami. 
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7.4 Turystyka, Sport, Rekreacja 
 

Sport i rekreacja to ważna dziedzina życia mieszkańców Gminy Komarówka Podlaska. 

Aktywność ruchowa stała się doskonałym, spędzaniem czasu wolnego przez dzieci i młodzież 

ale również osoby dorosłe. 

 

W 2020 r. w związku z wprowadzeniem ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 

374 z późn. zm.) stanu zagrożenia epidemicznego, działalność w niniejszym zakresie została 

znacznie ograniczona. 

Zajęcia sportowe, które mogły się odbywać prowadzone były z zachowaniem reżimu 

sanitarnego. 

Gmina jednak nadal dążyła do rozwoju bazy w zakresie turystyki, sportu i rekreacji, która w 

czasach pandemii będzie wykorzystywany w możliwie dostępny sposób z zachowaniem 

zasad reżimu sanitarnego, a po ustaniu epidemii będzie nadal służyła mieszkańcom. 

Baza sportowa na terenie gminy przedstawia się następująco: 

❖ pełnowymiarowa hala sportowa  - wybudowana w latach  

2005-2006. Obiekt sportowy jest używany nie tylko w trakcie lekcji, ale także po ich 

zakończeniu.  

❖ skatepark wraz z placem zabaw –Dzięki unijnemu dofinansowaniu w centrum 

Komarówki Podlaskiej zamontowano kilkanaście elementów skateboardingowych  

(betonowe przeszkody, murki, podesty, metalowe poręcze) do uprawiania sportów 

ekstremalnych: jazdy na deskorolce, rolkach i BMX-ach. Obok powstał plac zabaw z 

huśtawkami, zjeżdżalnią i zabawkami na sprężynach. W drugim etapie inwestycji obok 

placu zabaw pojawiła  się siłownia napowietrzna wybudowana w ramach projektu Centra 

rekreacji i wypoczynku w Gminie Komarówka Podlaska. 

❖ kompleks boisk sportowych „Orlik 2012” w Komarówce Podlaskiej, wybudowany w 

latach 2011-2012 składa się z boiska do piłki nożnej, boiska do piłki koszykowej i 

siatkówki oraz z zaplecza sanitarno-szatniowego 

❖ strzelnica sportowa – o powierzchni użytkowej 1060 m² zlokalizowana  

w miejscowości Wiski (działka nr ewid. 521), wybudowana w 1973 r. została nabyta przez 

gminę w 2000 r. oraz zmodernizowana w 2010 r. Wyremontowano wiaty strzelnicze, 

przystosowując je na 6 stanowisk strzeleckich z półkami na amunicję i broń. Stanowiska 

są dostosowane do strzelania z różnych pozycji, z broni długiej i krótkiej. Wymieniono 

również dach tzw. wiaty biesiadnej. Strzelnica cieszy się dużym powodzeniem, odbywają 

się tam liczne zawody, także o zasięgu ponadlokalnym. 

❖ Sprzęt do gry w paintball oraz pole paintballowe Dzięki unijnemu dofinansowaniu w 

ostatnich latach zakupiono sprzęt do gry w paintball, jako dodatkowa forma spędzania 

czasu wolnego 
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❖ Place zabaw -  w latach ubiegłych wybudowane w miejscowościach Woroniec i Walinna, 

a w 2018 roku centra rekreacji powstały również w 12 miejscach w 11 miejscowościach 

gminy. 

Z początkiem  2020 roku Gmina Komarówka Podlaska aplikowała do LGD Zapiecek o 

dofinansowanie zadania pn. ,,Mała architektura i infrastruktura turystyczno-

rekreacyjna przy Szlaku Greenways” zlokalizowanym na obszarze działania „LGD 

Zapiecek” , która jest elementem projektu współpracy „Szlaki turystyczne: atrakcje, 

rozrywka trening” realizowane jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i 

realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” 

współfinansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020. 

Zakres inwestycji to montaż zabawek na placu zabaw zlokalizowanym w miejscowości 

Przegaliny Duże oraz w Komarówce Podlaskiej. 

 Celem planowanej inwestycji jest przede wszystkim lepsze wykorzystanie przestrzeni 

publicznej.  

W dniu 30 marca 2021 roku LGD Zapiecek zapraszał potencjalnych wykonawców 

zadania do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego. 

❖ Stadion sportowy przy ul. Lubelskiej  

W 2020 r. Stadion sportowy przy ul. Lubelskiej został wzbogacony o zaplecze 

szatniowo-sanitarne. 

Gmina Komarówka Podlaska na potrzeby zorganizowania zaplecza szatniowo-

sanitarnego zakupiła i zamontowała  w 2020 r. odpowiedni kontener za kwotę 

71 732,61 zł 

❖ Oznakowany szlak rowerowy 

Działalność sportowa w 2020 r. przedstawiała się następująco: 

Lokalny Animator Sportu 2018 
Finansowany o ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 
W ramach projekty zatrudniono 2 Lokalnych Animatorów Sportu na okres od 01-06-2020 do 
30-11-2020 
Obiekty na których prowadzone są zajęcia i imprezy: 

- ORLIK 
- Hala Sportowa 
- Boisko do siatkówki plażowej 
- Strzelnica Sportowa LO 

Działalność LAS: 
1. Organizowali regularne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i innych grup 

uwzględniające powszechną dostępność 
W związku z pandemią koronawirusa i wprowadzonymi obostrzeniami nie mogły być 

organizowane zawody sportowe, rozgrywki czy turnieje. Swoją pracę animatorzy ograniczyli 

do zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

Zajęcia odbywały się jedynie na boisku ORLIK. 
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VIII. Podsumowanie 
 

Dla Gminy Komarówka Podlaska rok 2020 był rokiem wytężonej pracy związanej z realizacja 

bieżących zadań, realizacją projektów,  wnioskowaniem o kolejne środki finansowe, a w 

szczególności działaniem na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców w czasach pandemii COVID-

19.  Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.),wprowadzono 

szereg dodatkowych obowiązków na jst w zakresie działań przeciwepidemicznych i 

zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się tej 

choroby zakaźnej.  

Mimo dodatkowych zadań rok 2020 był rokiem skutecznej realizacji wielu inwestycji, w tym 

finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Realizowaliśmy duży projekt w zakresie budowy 

termomodernizacji remizy OSP w Komarówce Podlaskiej, czy remontu budynku Klubu 

Seniora. Wnioskowaliśmy o kolejne środki finansowe, realizowaliśmy również szereg małych 

projektów. 

Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, społecznikami, innymi instytucjami 

z terenu gminy, innymi samorządami.  

Dużą uwagę przywiązujemy do edukacji i działań prospołecznych.  

Poza dużymi inwestycjami systematycznie prowadzimy remonty dróg. 

Podejmowaliśmy przedsięwzięcia związane z profilaktyką, edukacją, ekologią, 

zorganizowaliśmy szereg różnorodnych wydarzeń, by tu w gminie zapewnić mieszkańcom 

szeroką ofertę kulturalną, skierowaną do zróżnicowanych grup odbiorców, w roku 2020 

również w formie on-line. 

W 2020 roku rozpoczęliśmy oraz zaplanowaliśmy inwestycje i projekty, które są w trakcie 

realizacji czy też będą realizowane w latach przyszłych.  

Działamy w sposób przemyślany, strategiczny skupiając się na maksymalnym czerpaniu 

środków ze źródeł zewnętrznych, co skutkuje wdrażaniem kolejnych projektów i inicjatyw. 

Rok 2020 mimo stany pandemii, w którym nadal żyjemy,  można postrzegać jako efekt 

wcześniejszych naszych działań i punkt wyjścia dla kolejnych. Wśród priorytetów są projekty 

twarde – infrastrukturalne jak również miękkie – społeczne. 

Kierunek rozwoju, który obraliśmy odzwierciedla ten raport. 

 


