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Sosnowica, dnia 28 maja 2021r.  

 

Szanowni Państwo Mieszkańcy Gminy Sosnowica;  

 

Mam przyjemność przedstawić Państwu „Raport o stanie Gminy Sosnowica” za rok 2020.  

Jest to opracowanie, które przedstawia wszystkie ważne dla naszej Gminy obszary oraz 

podejmowane w ubiegłym roku działania realizujące przyjęte strategie, programy i uchwały Rady 

Gminy Sosnowica.  

Raport jest realizacją obowiązku ustawowego określonego w art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym. Opracowanie w sposób obiektywny prezentuje, analizuje i 

podsumowuje działalność organu stanowiącego oraz wykonawczego. Ukazuje jednocześnie bardzo 

szeroki obraz życia gminy i zachodzących przemian administracyjnych, społecznych, gospodarczych, 

bytowych i kulturalnych.  

Publikacja gromadzi rzetelne informacje z dziedziny funkcjonowania samorządu, urzędu 

gminy i jednostek organizacyjnych. Przedstawia m.in. sfery: administracji samorządowej, finansów, 

demografii, inwestycji, wsparcia dla potrzebujących, gospodarowania nieruchomościami, edukacji, 

gospodarki przestrzennej, mieszkaniowej, zdrowotnej, gospodarki odpadami i ekologii.  

Dziękuję wszystkim, którzy w ubiegłym roku pracowali dla lepszej przyszłości Gminy i jej 

mieszkańców. 

Serdecznie zapraszam do lektury oraz do wspólnej dyskusji nad przedstawionym raportem.  

 

Z wyrazami szacunku, 

 

Sławomir Czubacki  

Wójt Gminy Sosnowica  
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I. Wstęp.  

 

Niniejszy Raport o stanie Gmina Sosnowica, będący realizacją obowiązku przewidzianego 

w art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, stanowi podsumowanie działalności Wójta Gminy 

Sosnowica w 2020 roku, w szczególności realizację polityk, programów strategii oraz uchwał Rady 

Gminy Sosnowica.  

 

II. Informacje Ogólne. 

Gmina Sosnowica jest gminą wiejską położoną w powiecie parczewskim. Gmina 

oddalona jest ok 12 km od Parczewa i 60 km od stolicy województwa  Lublina. Gmina Sosnowica 

leży na granicy powiatów łęczyńskiego, parczewskiego, lubartowskiego i  włodawskiego. Gmina 

Sosnowica graniczy z: Gminą Ludwin, Gminą Uścimów, Gminą Stary Brus, Urszulin i Dębowa Kłoda.  

 

Źródło: strona internetowa wikipedia.org  

Rys. 1. Mapa Gminy Sosnowica 
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Omawiany obszar jest bardzo słabo zurbanizowany, dominuje wiejski typ osadnictwa. 

Ludność zajmuje się głównie rolnictwem, dominują indywidualne gospodarstwa rolne, na których 

prowadzona jest uprawa zbóż, ziemniaków i owoców. Duży udział użytków zielonych sprzyja 

hodowli bydła, a liczne stawy położone w okolicy Libiszowa i Sosnowicy są wykorzystywane do 

hodowli ryb. Na omawianym obszarze nie ma większych zakładów przemysłowych. Działają 

jedynie drobne zakłady usługowe, sklepy oraz instytucje użytku publicznego. W okolicy jezior 

intensywnie rozwija się budownictwo rekreacyjne, co powoduje zmianę zagospodarowania terenu 

z typowo rolniczego na rekreacyjny i agroturystyczny. 

Sieć dróg jest słabo rozwinięta. Na południowy wschód przebiega droga wojewódzka nr 

820 Sosnowica Dwór– Łęczna oraz z północy na wschód  dr. woj. nr 819 Parczew – Kołacze – Wola 

Uhruska. Poza tym istnieje sieć dróg lokalnych o utwardzonej nawierzchni, które łączą wszystkie 

większe wsie.  

Gmina Sosnowica odznacza się wybitnymi walorami krajobrazowo-przyrodniczymi za 

sprawą występującego tu: fragmentu Parku Krajobrazowego „Pojezierze Łęczyńskie”, rezerwatu 

przyrody „Torfowisko przy Jeziorze Czarnym”, Poleskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, wielu 

pomników przyrody oraz kilku użytków ekologicznych. Wymienione walory przyrodnicze, 

urozmaicona rzeźba terenu, obszary leśne, obecność czystych zbiorników wodnych i czyste 

powietrze pozwalają upatrywać przyszłość tego obszaru w turystyce, agroturystyce i związanych z 

nią usługach. Ambicją Wójta Gminy Sosnowica jest dążenie do wzmocnienia pozycji Sosnowicy na 

mapie turystycznej województwa Lubelskiego zwłaszcza poprzez inwestycje w rozwój dróg 

lokalnych oraz pozostałej infrastruktury komunalnej.  

Teren Gminy wynosi obszar  172,35 km², w tym: 

 użytki rolne: 40% 

 użytki leśne: 41% 

Gmina stanowi 18,09% powierzchni powiatu. 

Obecną sieć obszarniczą Gminy tworzy 14 sołectw:  

1. Górki 

2. Komarówka 

3. Kropiwki  

4. Lejno 

5. Lipniak  

6. Nowy Orzechów 

7. Olchówka  

8. Pieszowola  

9. Sosnowica 

10. Sosnowica Dwór 

11. Stary Orzechów  

12. Turno 

13. Zbójno 

14. Zienki  
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Źródło: strona internetowa osp.org.pl  

Rys.2. Mapa Powiatu Parczewskiego z podziałem na gminy. 

 

III. Demografia Gminy Sosnowica 2020. 

W 2020 r. w gminie Sosnowica:  

 urodziło się 21 osób, w tym 10 dziewczynek i  11 chłopców, 

 zmarło 33 osób – 22 kobiet i 11 mężczyzn. Wobec tego odnotowano ujemny przyrost 

naturalny, 

 związek małżeński zawarło 14 par, 

 na pobyt stały zameldowano 69 osób, wymeldowano 56 osób. Na pobyt czasowy 

zameldowano  26 osób, 

 kwalifikacji wojskowej podlegało 18 mężczyzn z terenu gminy Sosnowica. 

 

Liczba mieszkańców gminy Sosnowica na dzień 31.12.2020 r. wynosi 2591 osób w tym 1287 

mężczyzn i 1304 kobiet. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z rejestru mieszkańców 

Wykres 1. Liczba mieszkańców gminy Sosnowica z podziałem na wiek i płeć. 

 

W gminie utrzymuje się ujemny przyrost naturalny.   

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z rejestru mieszkańców 

Wykres 2. Przyrost naturalny w gminie Sosnowica. 
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IV. Informacje finansowe.                                                                                                

Część A 

1. Dochody. 

Dochody Gminy Sosnowica składają się z dochodów własnych, dotacji celowych ,środków na 

dofinansowanie własnych inwestycji gminy/RFIL/ i subwencji ogólnych z budżetu państwa. Dla 

budżetu Gminy Sosnowica największe źródło dochodów to: subwencje ogólne, podatki od 

nieruchomości, udział w podatkach od osób fizycznych /PIT/, z tytułu dotacji i środków 

przeznaczonych na cele bieżące na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz dochody ze 

źródeł zewnętrznych, jakie pozyskaliśmy na planowane inwestycje. 

 Dochody ogółem  plan  na 2020 r. 16 520 963,50 zł, wykonanie  15 743 633,80 zł tj.95,29% z tego: 

dochody bieżące wykonanie 13 166 365,18zł, majątkowe 2 577 268,62zł. 

W 2020 roku Gmina uzyskała dochody z :                                                                                                                                         

- tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  kwota 1 283 791,00zł,                

- podatku dochodowego od osób prawnych kwpta  21 231,88zł,                                                                    

- z subwencji  ogólnej kwota  3 883 812,00zł,                                                                                                          

- z tytułu  dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwota 5 225 983,20zł,                                   

- z podatków i pozostałych dochodów bieżących 2 751 547,10zł  w tym z podatku od nieruchomości 

osób fizycznych i prawnych 1 124 483,72zł,                                                                                                                 

- z dochodów majątkowych kwota 2 577 268,62zł. 

 

2. Wydatki. 

Uchwała budżetowa określa, na jakie cele i w jakiej wysokości wydawane są środki publiczne. 

Wydatki budżetu Gminy dzielimy na bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące  są związane z 

działalnością urzędu i gminy oraz jednostek gminnych : Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ,ŚDS 

„Zielony Zakątek” w Sosnowicy,Szkoły Podstawowej i jednostek kultury / Gminnego Ośrodka Kultury, 

Gminnej Biblioteki Publicznej/. Wydatki  inwestycyjne   przeznaczone są na inwestycje i zależą od 

zaplanowanych przedsięwzięć oraz pozyskanych dodatkowych środków  zewnętrznych np. 

długoterminowe kredyty i pożyczki oraz dotacji celowych z budżetu państwa  współfinansowanych. 

Wydatki  ogółem plan na 2020 rok kwota 19 135 604,32zł, wykonanie   16 931 265,48 zł tj.88,48%      

z tego wydatkowano na: 

zadania własne bieżące kwota 7 758 530,48zł z przeznaczeniem na:  infrastrukturę wodociągową i 

sanitarną ,izby rolnicze , dostarczanie wody, transport, gospodarkę mieszkaniową, działalność 

usługową,informatykę,administrację publiczną  promocję gminy,bezpieczeństwo publiczne,obsługę 

długu publicznego,oświatę i wychowanie,ochronę zdrowia, pomoc społeczną,pomoc materialną dla 

uczniów, rodzinę –wspieranie rodziny i rodziny zastępcze,gospodarkę komunalną i ochronę 

środowiska,kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego.                                                                                           

W tym projekty,programy zrealizowane z wydatków bieżących gminy: kwota 420 407,52zł:                                                                                  

-projekt pn.”Organizacja wydarzenia kulturalno-promocyjnego Sosnowickie smaki-ryby doliny 

Tyśmienicy i Wieprza w tradycyjnum i nowoczesnym wydaniu” kwota 27 600,00zł,                                                  
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- program „Zdalna Szkoła”  i „Zdalna Szkoła +” kwota 89 924,87zł,                                                                              

- projekt pn.” Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Sosnowica” kwota 302 882,65zł.                                                          

zadania zlecone gminie kwota 4 345 083,82zł z przeznaczeniem na:  wypłatę zwrot części podatku 

akcyzowego dla producentów rolnych i obsługę dla gminy,działalność USC,przeprowadzenie 

wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,wyborów do rad gmin,oświate i wychowanie  

zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,materiałow edukacyjnych lub 

materiałów ćwiczeniowych,pomoc społeczną –(ośrodki wsparcia, 500+,świadczenia rodzinne Karta 

Dużej Rodziny), 

zadanie realizowane wspólnie z innymi Jst na podstawie porozumień kwota 110 394,30zł z 

przeznaczeniem na dotację celową na zadanie bieżące przekazane dla powiatu włodawskiego 

realizowane na podstawie umowy partnerskiej projekt pn.” Razem dla rozwoju e-usług publicznych-

regionalne partnerstwo samorzadów gmin powiatu włodawskiego,powiatów chełmskiego i 

kraśnickiego oraz gmin Janów Podlaski i Sosnowica”, 

wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne   kwota  4 717 256,88zł wydatkowano na :                                              

- opracowanie programu funkcjonalno użytkowego do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej kwota 

14 268,17zł,                                                                                                                                                                       

- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego do oczyszczalni ścieków w m.Sosnowica kwota    

27 704,03zł,                                                                                                                                                                                  

- przebudowa drogi w m.Górki kwota  134 200,57zł,                                                                                            

- przebudowa drogi w m.Sosnowica ul.Spacerowa z funduszu Sołeckiego  21 954,08zł,                                          

- zakup kostki brukowej m.Zienki z fundiuszu sołeckiego  20 607,40zł,                                                                            

- przebudowa ul.Hetmańskiej m.Sosnowica kwota  528 476,13zł,                                                                                      

- modernizacja dróg gminnych kwota  80 539,37zł,                                                                                                    

-projekt pn.”Zagospodarowanie przestrzeni publicznej-szlakiem T.Kościuszki” kwota 607 073,33zł,               

- projekt pn.”Rewitalizacja w gminie Sosnowica”  kwota  1 804 682,80zł,                                                                   

- projekt pn.” Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Sosnowica” kwota 

878 482,61zł,                                                                                                                                                                            

- projekt pn.”Razem dla rozwoju e-usług partnerstwo samorzadów gmin 

pow.włodawskiego,chełmskiego i kraśnickiego oraz gmin Janów Podlaski i Sosnowica” kwota 

110 394,30zł,                                                                                                                                                                     

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1626L Nowy Orzechów-Lejno-Łomnica kwota  488 874,09zł.  

3. Zadłużenie ogółem. 

Na dzień  31 grudnia 2020 roku  z tytułu kredytów i pożyczek gmina posiadała zadłużenie w 

wysokości  2 839 170,61 zł  na  obsługę zadłużenia wydatkowano 46 879,10 zł są to odsetki od 

zaciągniętych kredytów i pożyczek. Dokonano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 528 000,00zł. 

Część B 

Wykonanie budżetu Gminy. 

Wskaźniki: 

1. Wskaźnik dynamiki wzrostu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób 

fizycznych i osób prawnych 8,29%. 

2. Wynik operacyjny nadwyżka do dochodów ogółem 0,00%. 
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3. Wskaźnik realizacji zadań ze środków pozyskanych z zewnątrz do wydatków ogółem  

11,98%. 

4. Wskaźnik nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem 

0,03%.   

Część C 

Wieloletnia prognoza finansowa. 

1. Harmonogram spłat i obsługi zadłużenia, wskaźnik spłaty z art.243 ustawy o finansach 

publicznych ( tj. Dz.U. 2019 poz.869): 

                                    Spłata kredytów i pozyczek       obsługa długu                                  wskaźnik spłaty 

                           2020 rok         528 000,00 zł                 46 869,10zł                                        3,65% 

                           2021 rok         950 000,00 zł                129 372,00zł                                       6,26% 

                           2022 rok         702 000,00 zł                 100 664,00zł                                       9,23% 

                           2023 rok         737 170,61 zł                   70 683,00zł                                     11,82% 

                           2024 rok         600 000,00 zł                     40 185,00zł                                     13,77% 

                           2025 rok          462 640,82 zł                     13 583,00zł                                    16,01% 

2. Prognozowana nadwyżka budżetowa na lata: 

                            2020 rok                     0,00zł 

                             2021rok           950 000,00zł 

                            2022rok           702 000,00zł 

                            2023rok           737 170,61zł 

                            2024 rok          600 000,00zł 

                            2025rok           462 640,82zł 

3. Prognozowana kwota długu na lata: 

                            2020rok        3 451 811,43zł 

                            2021rok        2 501 811,43zł 

                            2022rok        1 799 811,43zł 

                            2023rok        1 062 640,82zł 

                            2024rok          462 640,82zł 

                            2025 rok                     0,00zł        
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z rejestru mieszkańców 

Wykres 3. Prognozowana kwota długu na lata 2020 – 2025. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych finansowych  

Wykres 4. Prognozowana nadwyżka budżetowa na lata 2020 – 2025. 
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V. Bezpieczeństwo, ład i porządek.  

Na podstawie informacji otrzymanych z KPP w Parczewie oraz od inspektora ds. 

obywatelskich, USC, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, można stwierdzić, iż teren Gminy 

zasługuje na miano spokojnej i bezpiecznej okolicy.  

W 2020r. największą grupę przestępstw stanowiły przestępstwa o charakterze 

kryminalnym odnotowano ich 353 tj. o 79 przestępstw mniej niż w 2019 r. spadek o 18,5%.  

Spośród przestępstw kryminalnych, częste były  przestępstwa w tzw. siedmiu kategoriach 

najbardziej dokuczliwe społecznie, często przynoszące straty materialne mieszkańcom gminy tj. 

kradzież z włamaniem, kradzież cudzej rzeczy, kradzież samochodu, uszkodzenie mienia, 

przestępstwa rozbójnicze, bójka lub pobicie oraz uszczerbek na zdrowiu. W 2020 r. odnotowano 

spadek przestępstw jakimi jest niealimentacja. Z 83 w 2019r. do 78 w roku 2020. 

W dalszej kolejności odnotowano: 

- przestępstwa znęcania się nad członkami rodziny – 4,1% ogółu przestępstw (spadek o 9 

przestępstw w porównaniu do 2019 roku) 

- przestępstwa gospodarcze – 38,3 % wszystkich czynów przestępczych (wzrost o 195 

przestępstw w porównaniu do 2019 roku)   

- przestępstwa narkotykowe – 4,2% przestępczości ogólnej (spadek liczby przestępstw o 

15 przestępstw w porównaniu do 2019 roku) 

Istotny wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej mają 

jednostki OSP działające na terenie Gminy Sosnowica. Ochotnicze straże pożarne realizują zadania 

na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa, a także prowadzą na 

szeroką skalę działania profilaktyczne skierowane głównie do młodzieży. Podstawowymi celami i 

zadaniami ochotniczych straży pożarnych jest prowadzenie działalności mającej na celu 

zapobieganie pożarom, udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów oraz 

innych zdarzeń niebezpiecznych i klęsk, a także informowanie ludności o istniejących zagrożeniach 

Na terenie Gminy Sosnowica w 2020 r. odnotowano 17 pożarów, ponadto wystąpiły  34 

miejscowe zagrożenia, nie odnotowano fałszywych alarmów. Najczęstszymi powodami wyjazdów 

OSP były: pożary 17 razy, powalone drzewa 16 razy, usuwanie gniazd owadów błonkoskrzydłych 7 

razy, wypadki drogowe 3 razy. Ponadto OSP Sosnowica w dniach od 02.01.2020 r. do 09.02.2020 r. 

prowadziła akcję polewania mat dezynfekcyjnych w związku ze zwalczaniem wysoce zjadliwej 

grypy ptaków HPAI.  

W działaniach związanych z zagrożeniem pandemią SARS Cov-2 Ochotnicze Straże 

Pożarne z terenu gminy Sosnowica podejmują działania w sytuacji dysponowania odpowiednimi 

środkami ochrony osobistej na wyraźną dyspozycję właściwego stanowiska kierowania 

Państwowej Straży Pożarnej. W czerwcu 2020 r. OSP Sosnowica otrzymała dofinansowanie z 

Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na zakupu środków ochrony osobistej w postaci 

masek pełnotwarzowych z filtrami oraz jednorazowych kombinezonów ochronnych 

zabezpieczających przed wirusem SARS Cov-2  w ramach realizacji zadania „Zapewnienie 

bezpieczeństwa strażakom ratownikom w związku z COVID-19”. 
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Zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego obejmuje działania zapobiegające 

rozwojowi przestępczości oraz patologii społecznych.  Są to  działania z obszaru edukacji, 

wychowania, ochrony zdrowia, rozwoju gospodarczego, przeciwdziałania bezrobociu, narkomanii, 

alkoholizmowi i przemocy w rodzinach. W Gminie Sosnowica działania te podejmuje Ośrodek 

Pomocy Społecznej oraz w zakresie edukacji Szkoła Podstawowa w Sosnowicy.  

Kolejnym zadaniem gminy w zakresie ładu i porządku jest utrzymanie czystości i 

porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.  

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 3 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dziennik Ustaw 2021 poz. 888) utrzymanie czystości i 

porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Gminy zapewniają 

czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w 

szczególności tworzą warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i 

porządku na terenie gminy lub zapewniają wykonanie tych prac przez tworzenie odpowiednich 

jednostek organizacyjnych. W Sosnowicy obowiązuje „Regulamin utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Sosnowica” stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXXI/181/17 Rady Gminy 

Sosnowica z dnia 3 listopada 2017 r. zmieniony następnie uchwałą nr XIX/134/20 Rady Gminy 

Sosnowica z dnia 7 grudnia 2020 r. 

 W 2020r. obowiązywała Uchwała Nr XII/82/19 Rady Gminy Sosnowica z dnia 30 grudnia 

2019r. w sprawie w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Sosnowica, zgodnie z którą 

ustalono że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, pobierana przez Gminę Sosnowica, będzie 

obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Wprowadzono  

stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie w wysokości 

11 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, oraz wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny w wysokości 32 zł 

miesięcznie od jednego mieszkańca. Relatywnie do innych gmin jest to stawka niska.  

 

 

 

Tabela 1. Opłata za odpady komunalne w okolicznych gminach.  

Gmina 
Odpady segregowane 

(stawka) 

Odpady 
niesegregowane 

(stawka) 
Data uchwały 

Ludwin 13 zł 26 zł 30 grudnia 2019r. 

Uścimów 18 zł 36 zł 11 maja 2020 r. 

Dębowa Kłoda 15 zł  60 zł  31 sierpnia 2020r. 

Stary Brus 18 zł 36 zł MZC 
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Urszulin 16 zł (5 i 6 mieszkaniec 
15 zł, 7 i więcej 14 zł) 

32 zł 29 grudnia 2020r. 

Parczew 20 zł – gosp. 
Jednoosobowe 

36 – gosp. 
Dwuosobowe 

54 – gosp. 
trzyosobowe 

72 – gosp. 
czterosobowe 

90 – gosp. 
pięcioosobowe 

40 zł – gosp. 
Jednoosobowe 

72 – gosp. 
Dwuosobowe 

108 – gosp. 
trzyosobowe 
144 – gosp. 

czterosobowe 
180 – gosp. 

pięcioosobowe 

24 sierpnia 2020r. 

 

Tabela 2. Ilość odpadów wytworzonych w Gminie Sosnowica w 2020r, Mg. 

Rodzaj odpadu I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem % 

Odpady 
zmieszane 

12,18 5,96 6,90 8,52 10,56 9,18 11,98 13,24 10,46 10,98 12,52 10,00 122,48 40,35 

Papier i 
opakowania z 

papieru i tektury 

0.20 0,50 0,40 0,40 0,30 0,30 1,10 0,40 0,80 0,50 0,30 1,00 6,20 2,04 

Szkło i 
opakowania ze 

szkła 

6,26 4,04 4,10 5,00 6,90 5,30 4,70 4,20 4,10 5,00 5,10 3,00 57,70 19,01 

Popiół - - - 10,08 - - - - - - 2,70  12,78 4,21 

Odpady 
biodegradowalne 

  0,58          0,58 0,19 

Odpady 
wielkogabarytowe 

0,64- - -  6,58  - - - 9,62 - - 16,84 5,55 

Zmieszane 
opakowaniowe 

7,78 3,68 4,88 5,38 6,10 6,60 6,54 9,76 7,54 5,20 7,10 7,12 77,68 25,59 

Odpady 
budowlane 

3,60  1,16   2,86  1,14   0,1 0,44 9,30 3,06 

Razem 303,56 100 

 

Cena za odbiór i zagospodarowanie:  

 1 Mg odpadów zmieszanych  864,00zł brutto, 

 1 Mg odpadów segregowanych 691,20,00zł brutto. 

Ilości odebranych odpadów z nieruchomości zamieszkałych Gminy Sosnowica w 2020 r. 

przedstawia poniższy wykres. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zebranych przez stanowisko ds. gospodarki komunalnej, 
gospodarki odpadami i dróg gminnych.  

 

 

Wykres 5. Ilości odebranych odpadów z nieruchomości zamieszkałych  
Gminy Sosnowica w 2020 r. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zebranych przez stanowisko ds. gospodarki komunalnej, 
gospodarki odpadami i dróg gminnych.  

Wykres 6. Udział procentowy odpadów odebranych  
z terenu gminy Sosnowica w 2020 r. 

 

 

VI. Mienie komunalne.  

Mienie komunalne Gminy Sosnowica stanowi majątek nabyty z tytułu komunalizacji 

mienia państwowego na mocy decyzji Wojewody.  

  

Oprócz komunalizacji mienia państwowego gmina nabyła na własność nieruchomości na cele 

związane z infrastrukturą gminną oraz wykonywanie zadań własnych mających charakter 

użyteczności publicznej. Nabycie następowało na wniosek gminy od Agencji Nieruchomości 

Rolnych lub od osób fizycznych w oparciu o podjęte Uchwały Rady Gminy - poprzez zawieranie 

umów sprzedaży.  Innych niż własność praw majątkowych gmina nie posiada. 

 

Publiczne drogi gminne zajmują powierzchnię: 194,4651ha co stanowi 304 294,70m długości. 

 

Ogólna powierzchnia pozostałych gruntów (nie stanowiących dróg) na dzień 31 grudnia 2020r. 

wynosi 88,2217ha. 
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W skład mienia komunalnego obejmującego grunty wchodzą: 

 

1. Tereny zabudowane zajęte przez: 

 budynki w których znajdują się między innymi pomieszczenia oddane w użyczenie dla 

OSP w miejscowościach: Lejno, Nowy Orzechów, Stary Orzechów, Pieszowola, 

Sosnowica, 

 budynki w których znajdują się między innymi świetlice wiejskie w miejscowościach: 

Lejno, Stary Orzechów, Pieszowola, 

 budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Sosnowicy, 

 budynek siedziby Urzędu Gminy w Sosnowicy, 

 budynki Szkoły Podstawowej oraz przedszkola w Sosnowicy, 

 budynki poszkolne w miejscowościach: Zienki, Pieszowola, 

 Gminną Bibliotekę Publiczną w Sosnowicy, 

 współudział w budynku na ul. Parczewskiej w Sosnowicy w którym prowadzony jest 

Środowiskowy Dom Samopomocy, 

 budynki świetlic wiejskich w miejscowościach: Turno, Nowy Orzechów, Górki, Zienki, 

 izbę pamięci rybackiej, 

 bazę sprzętu i zaplecza komunalnego wraz z zielenią osłonową i izolacyjną oraz Punkt 

Selektywnej Zbiórki Odpadów,  

 hydrofornie i oczyszczalnie w miejscowościach: Nowy Orzechów, Zienki, Sosnowica, 

Turno 

 parkingi i miejsca postojowe w miejscowościach: Sosnowica, Lejno, Turno,  

2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste – 7,3757 ha. 

3. Grunty oddane w dzierżawę i najem – 15,8537 ha. 

4. Tereny rekreacyjne: 

 skwer w Sosnowicy, 

 deptak nad jez. Zagłębocze, 

 place zabaw i miejsca spotkań w miejscowościach: Pieszowola, Pasieka, Sosnowica, 

Zienki, Nowy Orzechów, Stary Orzechów, Turno, Turno Osada, Górki, 

 boiska sportowe w miejscowościach: Zienki, Górki, Lejno, Nowy Orzechów, 

Sosnowica, Turno Osada, 

 napowietrzne siłownie w miejscowościach: Sosnowica, Zienki, Stary Orzechów, 

 platforma widokowa w miejscowości Turno. 

 

Wykaz gruntów w zasobie gminy Sosnowica na dzień 31.12.2020 r. stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego raportu.  
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Wielkość oraz stan techniczny zasobów mieszkaniowych gminy Sosnowica wg stanu na dzień 

30.12.2020 przedstawia poniższa tabela: 

LP. Adres 
Powierzchnia użytkowa 

w m
2 Stan techniczny 

1 Zienki 11/1 50,03 dostateczny 

2 Zienki 11/2 8,32 dostateczny 

3 Zienki 11/3 17,40 dostateczny 

4 Zienki 11/4 10,30 niedostateczny 

5 Zienki 11/5 14,80 niedostateczny 

6 Zienki 11/6 11,71 niedostateczny 

7 Zienki 2/2 55,07 dobry 

8 Zienki 10/6 39,70 dobry 

9 Pieszowola 27,02 dostateczny 

10 Pasieka 6/4 40,21 dostateczny 

11 Pasieka 6/5 40,21 dostateczny 

12 Pasieka 6/6 43,48 niedostateczny 

13 
Sosnowica  ul. 

Wyzwolenia 
59,91 bardzo dobry 

 

 

VII. Ochrona środowiska. 

 

1. Wycinka drzew: 

 W 2020 r. prowadzono 68 postępowań. Wydano zezwolenia na usunięcie 327 drzew iglastych 

oraz 413 drzew liściastych.  

 Własność Gminy stanowiło 26 drzew iglastych oraz 125 drzew liściastych  

(8 postępowań).  

2. Decyzje środowiskowe: 

 W 2020 r. prowadzono postępowania: 

1) „Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego na działce nr 1027 w miejscowości Pieszowola w Gminie 

Sosnowica” – postępowanie zawieszono do czasu przedłożenia przez Inwestora raportu 

środowiskowego, 

2) „Budowa budynku hali sortowni i przechowalni owoców wraz z infrastrukturą techniczną oraz 

budynku biurowego wraz z infrastrukturą techniczną” działka nr 32/15 w m. Zienki – wydano decyzję 

określającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia, 

3) „Budowa myjni samochodowej, bezdotykowej, 2-stanowiskowej” działki nr 85/4, 85/8, 85/9, 85/11 

w m. Sosnowica – wydano decyzję o umorzeniu postępowania, 

4) ,,Przedsięwzięcie związane ze zbieraniem i transportem zużytych opon” działka nr 36/20  

w m. Zienki – wydano decyzję o umorzeniu postępowania, 
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5) ,,Farma fotowoltaiczna Turno” działki nr 298/2, 306/2, 309 w m. Turno – postępowanie  

w toku, 

6) „Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 7 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o 

nr ewid. 197, w obrębie Kropiwki, gmina Sosnowica” – postępowanie w toku, 

7) ,,Rekultywacja wyrobiska po kopalni kruszywa naturalnego na działce nr ewid. 248 o pow. 0,99 ha, 

w miejscowości Nowy Orzechów” – uzgodnienie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

3. Bobry: 

 Na złożony w dniu 26 lutego 2019 r. wniosek RDOŚ w Lublinie wydał decyzję znak: 

WPN.6401.6.14.2019.JA z dnia 28 marca 2019 r. zezwalającą na odstrzał redukcyjny bobra 

europejskiego (Castor fiber) w liczbie 100 sztuk, przez Koła Łowieckie posiadające obwód łowiecki na 

terenie Gminy w okresie od 1 października do 31 grudnia 2019-2021. Zezwolenie jest ważne do dnia 

30 kwietnia 2022 r. 

4. Azbest: 

 Zgodnie z umową o współpracy (z dnia 2.02.2018 r.) zawartą pomiędzy Województwem 

Lubelskim, ul Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin a Gminą Sosnowica dotyczącą projektu ,,System 

gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w 2020 r. 

przeprowadzono IV nabór zgłoszeń lokalizacji usuwania azbestu (45 zgłoszeń). 

 W 2020 r. Firma ,,Delta Tomasz Wejman’’ dokonała odbioru azbestu  

z 51 lokalizacji na terenie Gminy w ramach III i IV naboru. 

5. Rolnictwo – szacowanie szkód: 

 W 2020 r. sporządzono 83 protokoły. Komisja szacowała szkody w związku  

z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – deszczu nawalnego. Powierzchnia 

uszkodzonych upraw: ogółem – 689 ha 

 

VIII. Pomoc społeczna. 

W Gminie Sosnowica działalność pomocy społecznej realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej.  

 

 1. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej 
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Liczba rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej – 116 - liczba osób  

w rodzinach 357 

Środki finansowe na realizację świadczeń pomocy społecznej – 297 218,06  zł 

Liczba osób przebywających w DPS – 5 osób 

Środki finansowe na realizację zadania – 121 180,00zł. 

 

 

 2. Realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych 

 

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne – 161                

Środki finansowe na realizację świadczeń rodzinnych – 970 015,65zł 

 

3.  Realizacja zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego

 
Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego –15       

Środki finansowe na realizację funduszu alimentacyjnego – 98 645,00 zł. 

 

4. Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny    

 

Środki finansowe do PCPR za rodziny zastępcze (3 rodziny) -  46 782,16 zł     

Środki finansowe na realizację ,, Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy 

zastępczej” - 48 457,07 zł,  

w tym 1 700,00 zł dofinansowanie z Budżetu Państwa,  

środki własne gminy - 46 757,07 zł. 

 

Karta dużej rodziny przyznawana  jest rodzinie, która wychowuje przynajmniej trójkę dzieci. 

Karta przyznawana jest  na każdego członka rodziny. 

Liczba rodzin, które otrzymały kartę dużej rodziny – 4             

Liczba wydanych kart  -   11 

Środki finansowe na realizację zadania -  30,82 zł. 

 

5. Realizacja zadań z zakresu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 500+ 

 

Liczba rodzin   pobierających świadczenie wychowawcze 500+ -  283

 Środki finansowe na realizację świadczenia wychowawczego – 2 197 241,80 zł

 

 6. Realizacja zadań – wyprawka szkolna ,, Dobry Start” 

 

Liczba rodzin, którym wypłacono świadczenie - 168 
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Środki finansowe na realizację świadczenia -  80 600,00 zł 

 

7. Postępowanie administracyjne w Ośrodku Pomocy Społecznej 

 

Do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 937 spraw w tym: 

 295  wniosków o świadczenia z pomocy społecznej, 

 220 spraw załatwianych w ramach współpracy z innymi instytucjami, 

 194  wnioski w sprawie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, 

 4 wnioski o wydanie karty dużej rodziny 

 38  wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ 

 186 wniosków o przyznanie wyprawki szkolnej ,, Dobry Start” 

 

Wnioski o udzielenie świadczeń z pomocy społecznej, wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenia 

z funduszu alimentacyjnego , świadczenia wychowawcze 500+ były rozpatrywane w drodze decyzji 

administracyjnych natomiast świadczenie ,,Dobry start” w drodze informacji o przyznaniu 

świadczenia.       

                                                                     

Wykorzystanie środków oraz formy świadczeń materialnych i pozamaterialnych z zakresu pomocy 

społecznej realizowane w  2020 r. 

 

8.  Zadania gminy.       

                                                          

 W roku 2020 ze świadczeń z zakresu pomocy społecznej skorzystało ogółem 116 

środowisk, w tym zarówno z pomocy w ramach zadań zleconych jak  i własnych. 

 

 

 

 Zadania własne gminy i dotacja z budżetu państwa. 

 

Tabela 3. Rodzaje świadczeń i środki finansowe przeznaczone na ich realizację 

Formy pomocy 

Liczba osób, 
którym decyzją 

przyznano 
świadczenia 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 
świadczeń w 

zł 

Liczba 
rodzin 

Liczba osób  
w 

rodzinach 

0 1 2 3 4 5 

Razem  203 x 302 595 116 375 

Zasiłki stałe - dotacja 1 17 188 100580 17 22 

Zasiłki okresowe - dotacja 2 50 303 137221 47 114 

Schronienie 3   0         0 0 0 0 
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Posiłek 4 128 7495 38181 64 259 

Usługi opiekuńcze 5 2 2096 5377 2 2 

Inne zasiłki celowe i w naturze 6 42 X 21236 42 81 

w tym:  
           - zasiłki specjalne celowe 

 

8 

  

 2 

 

2 

  

350 

 

2 

  

3 

Praca socjalna 9 x x x 126 355 

Odpłatność gminy za pobyt w 
domu pomocy społecznej 

 

10 

 

5 

 

58 

     

   121180 

 

5 

 

5 

 

Rodzaje zasiłków pieniężnych: 

a) Zasiłki okresowe 

Z powyższego świadczenia skorzystało 47 rodzin (303 świadczenia) na kwotę 137221 zł., dotacja z 

budżetu państwa 137221 zł. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 452,87 zł, świadczenie wypłacano 

rodzinie (osobie) średnio przez 3 miesiące w roku.  

                                                                     

b) Zasiłki celowe 

Obowiązkowe zadanie własne gminy. W roku 2020 na zasiłki celowe wydatkowano kwotę w 

wysokości 21236 zł, w tym dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zasiłków celowych na 

zakup żywności – 17890 zł 

Zasiłki celowe przyznano na:     

 zakup żywności,  

 zakup leków i leczenie, 

 specjalne zasiłki celowe, 

 zaspokojenie innych potrzeb. 

 

c) Dożywianie uczniów 

Obowiązkowe zadanie własne gminy realizowane zgodnie z ustawą o ustanowieniu programu 

wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”. W roku 2020 na zakup posiłków dla dzieci i młodzieży 

szkolnej wydatkowano kwotę w wysokości 6 358 zł, w tym: 

 środki własne – 1271,60 zł   (20% poniesionych kosztów) 

 dotacja z budżetu państwa  – 5086,40 zł  (80% poniesionych kosztów). 

 

Z posiłków finansowanych przez gminę skorzystało 121 uczniów, w tym: 

 ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sosnowicy, 

 ze szkół średnich,                                                                                  . 

 ze Specjalnych Ośrodków  Szkolno – Wychowawczych. 

 

Średni koszt jednego posiłku wyniósł 5,09 zł.    

 

d) Dożywianie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Sosnowicy 
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Z pomocy w formie dofinansowania posiłku w 2020 r. skorzystało 7 podopiecznych 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Sosnowicy. Koszt posiłków 9080 zł. Środki własne- 1816 

zł, dotacja z budżetu państwa- 7264 zł. Średni koszt jednego posiłku wyniósł 7,99 zł. 

 

e) Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej 

 

W 2020 r. ze środków własnych gminy wydatkowano łącznie 121180 zł za pobyt 5 osób 

w Domu Pomocy Społecznej. 

 

f) Usługi opiekuńcze 

W 2020 roku 2 osoby korzystały z usług opiekuńczych. Usługi wykonywała jedna opiekunka w 

miejscu zamieszkania podopiecznych. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sosnowica w sprawie 

określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, osoby 

korzystające z usług ponoszą częściową odpłatność, w zależności od dochodu jaki faktycznie 

posiadają.  

W 2020 r. do kasy gminy wpłynęło 5377 zł tytułem odpłatności za usługi opiekuńcze.       

 

g) Składki na ubezpieczenia zdrowotne 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane były za osoby pobierające niektóre świadczenia z 

pomocy społecznej (zasiłek stały), niepodlegające temu ubezpieczeniu z innego. W roku 2019 

opłacano składki za 17 osób (187 świadczeń) pobierające zasiłek stały  

z pomocy społecznej na łączna kwotę 9052 zł. 

 

 

9. Charakterystyka rodzin korzystających ze wsparcia. 

Tabela 4. Liczba osób korzystających ze wsparcia. 

Wyszczególnienie 

Liczba osób, którym 

przyznano decyzją 

świadczenie 

Liczba 

rodzin 

ogółem 

Liczba osób  

w rodzinach 

0 1 2 3 

Świadczenia przyznane w ramach zadań 

zleconych i zadań własnych 

 

203 

 

116 

 

375 

Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej – 

ogółem 
X 126 355 

w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej X 21 45 

 

Powody przyznania pomocy. 

 Podstawową kategorią osób korzystających z pomocy społecznej są bezrobotni, 

niepełnosprawni oraz długotrwale chorzy. Świadczy o tym poniższe zestawienie dysfunkcji 

występujących w rodzinach podopiecznych (jedno środowisko może spełniać kilka dysfunkcji): 

 

Tabela 5. Powody przyznania pomocy. 
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Powody trudnej sytuacji życiowej 

 

Liczba 
rodzin 

Liczba osób  
w rodzinach 

Ubóstwo 79 197 

Sieroctwo 0 0 

Bezdomność 0 0 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 24 126 

w tym: wielodzietność 21 116 

Bezrobocie 49 130 

Niepełnosprawność 36 67 

Długotrwała lub ciężka choroba 67 165 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i 

prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem 

26 90 

w tym 
rodziny niepełne 12 33 

rodziny wielodzietne 4 19 

Przemoc w rodzinie 2 4 

Alkoholizm 8 18 

Narkomania 0 0 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z 

zakładu karnego 

5 5 

Zdarzenie losowe 1 2 

Sytuacja kryzysowa 0 0 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0 

Świadczenia rodzinne 

Tabela 6. Struktura wydatków na świadczenia rodzinne w 2020 roku 

Wyszczególnienie 
Ilość 

świadczeń 

Kwota w zł 

 

1 2 3 

Zasiłki rodzinne: 1 2407 277817 

Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu: 2 437 47520 

urodzenia dziecka – 1 000 zł jednorazowo 3 9 9000 

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 4 45 16495 

samotnego wychowywania dziecka 5 57 9570 

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 6 104 10460 

rozpoczęcia roku szkolnego jednorazowo na dziecko 7 222 1995 

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 8 464 45334 

Wychowania  dziecka  w  rodzinie  wielodzietnej (3 i więcej dzieci w 

rodzinie) 

9  442 41200 

Zasiłki  pielęgnacyjne 10 677 146123 

Świadczenia  pielęgnacyjne 11 115 210450 

Specjalny  zasiłek  opiekuńczy 12 98 59840 

Jednorazowa   zapomoga  z  tytułu  urodzenia  dziecka 13 12 12000 
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Świadczenie rodzicielskie 14 111 103110 

Razem 15 4763 943394 

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby 

pobierające świadczenia pielęgnacyjne 

16 103 46984 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

świadczenia pielęgnacyjne 

17 91 14988 

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby 

pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 

18 93 15615 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

specjalny zasiłek opiekuńczy 

19 98 5386 

W 2020 roku na świadczenia rodzinne wydatkowano 1 068 660,65 zł. Koszt obsługi stanowi 3% 

wypłaconych świadczeń  i wyniósł 32 059,82 zł tj. 3% od wypłaconych świadczeń, pomniejszone o 

wypłacone świadczenia rodzicielskie. Kwotę przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z 

pochodnymi, zakup materiałów biurowych i druków, delegacje służbowe, ubezpieczenie sprzętu 

komputerowego, obsługę bankową itp. 

 

Fundusz alimentacyjny 

Tabela 7. Struktura wydatków na fundusz alimentacyjny w 2020 roku. 

Rodzaj i kwoty świadczeń Ilość 
świadczeń 

Kwota w zł 

1 2 3 

Fundusz alimentacyjny 1 249 98645 

Koszty obsługi (3% x w.1 kol. 3) 2  2959 

OGÓŁEM 3 X 101604,00 

 

Zasiłek dla opiekuna 

Wypłacono 24 zasiłki dla opiekunów na kwotę 14 880zł. 

 

Świadczenie rodzicielskie 

Wypłacono 111 świadczeń rodzicielskich na kwotę 103110 zł. 

Koszt obsługi świadczenia rodzicielskiego – 270,00 zł 

 

Świadczenia wychowawcze 500+ 

Wypłacono 4395świadczenia wychowawcze 500+ na kwotę  2 178 742 zł 

 

Pomoc rzeczowa 

 Ośrodek prowadzi zbiórkę odzieży używanej od mieszkańców naszej gminy, która 

przekazywana jest osobom potrzebującym w formie pomocy rzeczowej.                        

Ponadto Ośrodek posiada 15 wózków ułatwiających poruszanie się osobom z dysfunkcją 

narządów ruchu. Wózki zostały wypożyczone osobom niepełnosprawnym ruchowo. 
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Asystent Rodziny 

Asystent miał pod opieką 16 rodzin, w tym 34 dzieci w rodzinach. 

 

 10. Realizacja ustawowych zadań. 

 

 a) Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej w 2020 roku 

 

Środki finansowe – ogółem (wykonanie)  -  4 630 217,40 zł 

 

      w tym: 

 środki własne gminy              -     589 463,19 zł   

 dotacja do zadań własnych       -     574 577,30 zł      

 dotacje na zadania zlecone       -  3 466 176,91 zł  

          

b) Zatrudnienie w Ośrodku 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej obejmuje zasięgiem terytorialnym gminę Sosnowica. 

Swoją siedzibę posiada w Sosnowicy przy ulicy Spokojnej 10, gdzie realizowane są zadania z 

zakresu pomocy społecznej oraz pomoc w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej 

i funduszu alimentacyjnego, karty dużej rodziny, świadczenia rodzicielskiego, świadczenia 

wychowawczego 500+, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego 

zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego 

życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, świadczenie ,, 

Dobry Start”300+. 

 

W swojej strukturze organizacyjnej, Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowicy na dzień 31 

grudnia 2020 roku  zatrudniał 8 osób, tj.:                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 kierownik, 

 główny księgowy, 

 3 pracowników socjalnych, 

 inspektor ds. świadczeń rodzinnych, 

 opiekunka wykonująca usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych, 

 asystent rodziny. 

 

    Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej uczestniczyli w szkoleniach, konferencjach  

i seminariach, które stwarzały możliwość poszerzenia wiedzy i podniesienia kwalifikacji.  

 

11. Wnioski końcowe. 
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Podobnie jak w latach ubiegłych, najbardziej liczną grupę osób potrzebujących wsparcia 

finansowego z zewnątrz stanowią osoby przewlekle chore i niepełnosprawne oraz długotrwale 

bezrobotne 

Trudna sytuacja materialna staje się barierą w godziwym funkcjonowaniu osób i rodzin  

i sprzyja kumulacji szeregu innych zjawisk przyczyniających się do marginalizacji, np. alkoholizm, 

popadanie w przestępczość, niemożność mieszkania w odpowiednich warunkach. 

Nie mniej jednak należy zauważyć, że w okresie wiosny, lata i jesieni większość klientów pomocy 

społecznej podejmuje prace sezonowe i w tym czasie nie korzystają ze świadczeń  

pomocy społecznej. Najtrudniej jest w okresie zimy i wczesnej wiosny, kiedy to trudno znaleźć 

jakąkolwiek pracę na terenie naszej gminy, a nie wszyscy mogą wyjechać poza miejsce stałego 

zamieszkania w poszukiwaniu pracy. 

Pracownicy socjalni oprócz prowadzenia postępowań administracyjnych prowadzących do 

wydania stosownych decyzji administracyjnych prowadzą również szeroko rozumianą pracę 

socjalną, programy pomocowe oraz wiele innych zadań wynikający z charakteru pracy  

w pomocy społecznej. 

Praca socjalna, którą prowadzą pracownicy socjalni często postrzegana jest jako tylko 

chodzenie i nie zajmowanie się tym co trzeba, ale jest to bardzo ważna działalność zawodowa 

mająca na celu pozyskiwanie informacji oraz wspomaganie osób i rodzin w osiąganiu możliwie 

pełnej aktywności społecznej zaspokajając ich niezbędne potrzeby bytowe. Prowadzenie pracy 

socjalnej związane jest ze współdziałaniem z organizacjami i instytucjami w celu skoordynowania 

poczynań mających służyć rozwiązywaniu problemów osób i rodzin. Dlatego też Ośrodek 

współpracuje, między innymi z  instytucjami i organizacjami pozarządowymi  jak: 

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie, 

  Policja, 

  Placówki służby zdrowia, 

  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

  Kuratorzy sądowi, kuratorzy społeczni 

  Poradnia Pedagogiczno - Psychologiczna w Parczewie, 

  Szkoły, 

  Sołtysi, 

  Stowarzyszenie ,, Aktywni w Sosnowicy ” 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie nałożone na Gminę prowadząc Zespół 

Interdyscyplinarny skierowany do osób i rodzin dotkniętych przemocą, wraz z przedstawicielami 

wskazanych do niniejszej współpracy. 

Zajmuje się dystrybucją żywności w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 

– 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 

(FEAD) – wydano 262 skierowania dla rodzin / osób potrzebujących (700 osób w rodzinach) – 37 

890 kg żywności. 

 

W 2020 r. z powodu panującej pandemii COVID-19 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowicy 

realizowany był Program „Wspieraj Seniora”. Głównym celem Programu jest pomoc seniorom w 

zaspokajaniu podstawowych potrzeb, poprzez dostarczanie im zakupów, a tym samym 
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umożliwienie pozostania w domu i zmniejszenie ryzyka zachorowania na COVID-19. W gminie 

Sosnowica pomocą objętych zostało 17 osób w wieku 70+ oraz 7 osób poniżej 70 roku życia. 

Od 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowicy realizuje projekt „Aktywizacja społęczno-

zawodowa w gminie Sosnowica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020. 

Projekt obejmuje kompleksowe działania aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej klientów 

pomocy społecznej.  W opisywanym roku w Projekcie uczestniczyło 12 osób. Budżet projektu: 

koszty ogółem-  285 820,61 zł., wkład własny- 42 873,09 zł. 

 

  

IX. Środowiskowy Dom Samopomocy.  

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sosnowicy „Zielony Zakątek” został utworzony na mocy 
Uchwały Rady Gminy Sosnowica nr VI/38/19 z dnia 17 maja 2019 r.. Działalność została rozpoczęta 2 
września 2019 r.  Placówka świadczy usługi dla osób dorosłych z zaburzeniami czynności psychicznych, 
przewlekle psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Typy domu 
uzgodnione z WPS LUW: Typ A, B, C. Liczba miejsc statutowych uzgodnionych z WPS LUW - 15. Liczba 
uczestników wg stanu na 31.12.2020 r.- 16. Liczba wydanych decyzji wg stanu na 31.12.2020 r. – 16. 
Dom spełnia wszystkie standardy o których mowa w § 18 rozporządzenia w sprawie środowiskowych 
domów samopomocy.   
 W Środowiskowym Domu Samopomocy w Sosnowicy ‘Zielony zakątek” prowadzone są 
następujące formy działalności :  
 

Nazwa 
pracowni 

Krótki opis terapii Cele i zadania 

terapii 
zajęciowej 

Zajęcia w dwóch pracowniach terapii zajęciowej: 
Ergoterapia: 
-dziewiarstwo: szydełkowanie, robienie na drutach 
-hafciarstwo: haft krzyżykowy  
-wikliniarstwo: wyplatanie przedmiotów z wikliny 
papierowej 
-stolarstwo: prace w drewnie np. domki, również z 
patyczków po lodach, wypalanie w drewnie 
-ogrodnictwo: prace ogrodnicze i porządkowe np. 
grabienie 
Socjoterapia: 
-ludoterapia/zabawo terapia: zabawy tematyczne, gry 
i zabawy tematyczne, spacery 
-zajęcia rekreacyjne: zajęcia taneczne, zabawy i gry 
zespołowe, zwiedzanie i obserwowanie czynności 
wykonywanych przez inne osoby np. występów 
artystycznych, oglądanie wystaw 
Arterterapia: 
-rysunek: rysowanie kredkami ołówkowymi, 
świecowymi, pastelami 
-malarstwo:  malowanie farbami plakatowymi, 
witrażowymi 
-rzeźba: masy plastyczne – masa solna, plastelina 

Leczenie i usprawnianie za 
pomocą określonych 
czynności, zajęć i pracy: 
-przestawienie toru myślenia 
chorego i zwrócenie uwagi 
na sprawy nie związane z 
chorobą. 
-poprawa stanu fizycznego. 
-neutralizowanie 
otępiającego działania nudy i 
bezczynności. 
-zmniejszenie odruchu 
bólowego w wyniku 
rozluźnienia mięśni i 
koncentracji psychiki 
-zmniejszenie napięcia w 
stanach depresyjnych i 
lękowych 
-stworzenie u chorego 
poczucia własnej wartości 
oraz rozszerzenia kręgu 
zainteresowań 
-wzbogacenie życia 
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-papiero-plastyka –tworzenie laurek 
- sztuki użytkowe: witraż – na okna, drzwi, plakat, 
collage – wycinanie, wyklejanie, wydzieranie z 
papieru i tworzenie pracy łączonej różnymi 
technikami plastycznymi 
-zdobnictwo i dekoratorstwo: Ikebana - układanie 
kompozycji z suszonych kwiatów, roślin, owoców oraz 
darów natury, np. szyszek, drewna, piór itp., 
kompozycje w wazonie, w ramach obrazów, 
koszykach, dekoracje okolicznościowe, świąteczne, 
np. Bożonarodzeniowe, wycinane ozdoby z papieru z 
okazji świąt i uroczystości, zdobienie różnych 
przedmiotów, np. ramek 
-muzykoterapia: muzykoterapia bierna -muzyka 
aktywizująca, relaksacyjna, muzykoterapia czynna - 
muzykowanie uczestników, nauka śpiewania nowych 
piosenek, śpiewanie utworów znanych i lubianych, 
popularnych ludowych czy biesiadnych 
-biblioterapia: czytanie głośne fragmentów lub całości 
książki/tekstu przez uczestników i rozmowa po 
przeczytaniu, 
poradnictwo biblioteczne  propozycje do 
samodzielnego czytania i rozmowa po przeczytaniu 
-filmoterapia: projekcja filmów i dyskusja po niej, 
nagrywanie filmów z uroczystości 
oglądanie spektakli, przygotowanie spektaklu w 
formie skeczu - rocznica 
-teatroterapia: taniec, ćwiczenia muzyczno-ruchowe 
-choreoterapia: improwizacje ruchowe przy muzyce 

emocjonalnego, 
aktywizowanie 
-nauka obsługi urządzeń 
stosowanych w terapii 
zajęciowej 
-wdrażanie  w życie własnych 
pomysłów twórczych 
-nauka współpracy w grupie 
poprzez wykonywanie prac 
zespołowych 
-organizowanie wystaw prac 
uczestników, udział w 
konkursach 
 
 

komputerow
a 

-zapoznanie uczestników z różnymi programami 
komputerowymi (Paint, Word),  
-rozwijanie umiejętności korzystania z zasobów 
Internetu, nauka poruszania się po portalach 
społecznościowych 

Nabywanie, rozwijanie i 
podtrzymywanie 
umiejętności korzystania z 
zasobów internetowych 
i dostępnych programów  

aktywizacji 
ruchowej 

Gra w ping ponga zespołowa 
 

Popularyzacja sportu wśród 
osób niepełnosprawnych: 
-integracja między 
uczestnikami, zdrowa 
rywalizacja 
-zwiększenie świadomości 
korzystnego wpływu 
aktywności fizycznej na 
zdrowie i kondycje 
człowieka. 

 
Prowadzone są również treningi: 
 

a. Treningi funkcjonowania w życiu codziennym: 
 

-Trening higieniczny i dbałości o wygląd zewnętrzny: wzmacnianie umiejętności w zakresie 
utrzymania higieny całego ciała oraz estetycznego wyglądu zewnętrznego poprzez dbanie o schludny 
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wygląd (przypominanie o konieczności doboru ubierania, odzieży oraz obuwia adekwatnie do 
okoliczności, pory roku i warunków atmosferycznych). Przypominanie o konieczności systematycznego 
dbania o higienę poprzez przypominanie o konieczności systematycznego mycia całego ciała i 
estetyczny wygląd oraz stosowanie wyuczonych czynności w życiu codziennym. Wzmacnianie nawyku 
właściwego dbania o paznokcie, włosy i skórę całego ciała. Wzmacnianie nawyku właściwego dbania o 
higienę jamy ustnej poprzez codzienne mycie zębów przez uczestników wykazujących zaniedbanie w 
tym zakresie.  
-Trening samoobsługi i zaradności życiowej z elementami treningu umiejętności praktycznych: 
rozwijanie i wzmacnianie posiadanych umiejętności w zakresie samodzielnego wykonywania 
podstawowych czynności dnia codziennego. Wzmacnianie umiejętności wykonywanie czynności 
porządkowych. Wzmacnianie i kontrolowanie posiadanych umiejętności korzystania ze sprzętów AGD 
służących do utrzymania właściwego poziomu higieny. Przypominanie o zagrożeniach wynikających z 
nieprawidłowego użytkowania sprzętu AGD (np. suszarka do włosów, żelazko, odkurzacz, czajnik, 
pralka). Przypominanie o  zasadach używania środków czystości oraz ich przeznaczeniu. Wskazywanie 
uczestnikom zakresu prac domowych, doskonalenie czynności związanych z praniem, suszeniem, 
prasowaniem, segregacją i przechowywaniem odzieży. Nauka segregacji śmieci. Doskonalenie nawyku 
estetycznego i higienicznego korzystania z toalety. Doskonalenie nawyku systematycznego dbania o 
ład i porządek na terenie ośrodka. Uwrażliwianie na potrzebę utrzymania czystości w miejscu pracy. 
Aktywizowanie uczestników w bieżące prace porządkowe. Uwrażliwianie na konieczność 
poszanowania mienia ośrodka. 
-Trening kulinarny: wzmacnianie umiejętności w zakresie umiejętności samoobsługi i zaradności w 
czynnościach związanych z planowaniem, przygotowaniem i spożywaniem posiłku, obsługą sprzętu 
kuchennego i utrzymaniem czystości. Utrwalanie nawyku dokładnego mycia rąk przed przystąpieniem 
do czynności związanych z przygotowywaniem posiłku, dbania o higienę osobistą i czystość odzieży. 
Kształtowanie nawyku porządkowania miejsca pracy, otoczenia i wypoczynku, dbanie o czystość 
pomieszczeń i sanitariatów. Doskonalenie umiejętności związanych z przygotowywaniem miejsca do 
spożywania posiłku, prostych posiłków, doskonalenie umiejętności obsługi sprzętu AGD. Utrwalanie 
kulturalnego zachowania się przy stole, kultywowanie tradycji świątecznych. Nauka zasad zdrowego 
żywienia. Nauka współpracy w grupie, odpowiedzialności za powierzone zadania, usprawnianie 
manualne, doskonalenie spostrzegawczości, wiary we własne siły i przydatność społeczną, 
podniesienie poziomu samodzielności. Kształtowanie cierpliwości, wytrwałości oraz poczucia 
odpowiedzialności 
 

b. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów 
 

Kształtowanie właściwych relacji z innymi osobami Nabywanie i doskonalenie umiejętności 
nawiązywania kontaktów społecznych. Doskonalenie posiadanych umiejętności oraz wyrabianie 
pozytywnych nawyków i kształtowanie nowych przydatnych umiejętności. Nauka rozwiązywania 
konfliktów i problemów osobistych. Nauka kształtowania pozytywnych relacji w grupie. Nazywanie 
emocji i nauka panowania nad nimi. Lepsze poznanie siebie i motywów swojego działania. Ćwiczenie i 
nauka zachowań w określonych sytuacjach; rozwój umiejętności społecznych. Nauka asertywności. 
Nauka aktywnego słuchania i wyrażania komunikatów w sposób czytelny.  
 

c. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego  

Rozwijanie zainteresowań uczestników: literaturą, audycjami telewizyjnymi i radiowymi, internetem, 
aktywnością fizyczną, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych,  koło muzyczne. Rozwijanie 
umiejętności  realizacji własnych pasji i zainteresowań. Leczenie pracą, wykorzystanie różnych formy 
pracy i rekreacji jako jedne ze środków leczniczych mających na celu przyspieszenie powrotu 
utraconych funkcji i sprawności, a w przypadkach zmian nieodwracalnych wyrobienie funkcji 
zastępczych. Poszerzanie zakresu umiejętności poprzez: czytanie krótkich opowiadań, codziennej 
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prasy, tworzenie gazetek ściennych i okolicznościowych. Kształtowanie umiejętnego korzystania z 
telewizji i radia, poprzez wypracowanie wybierania audycji telewizyjnych lub radiowych zgodnych z 
zainteresowaniami czy potrzebami. W czasie zajęć uczestnicy poznają programy o różnorodnej 
tematyce, uczą się wyszukiwać wartościowych programów i przydatnych im informacji, nabywają 
wiedzę o procesie powstawania programu (droga od pomysłu do nadania programu)oraz historię 
telewizji i radia a także ich funkcje. Rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności korzystania z zasobów 
internetowych, ułatwiających funkcjonowanie społeczne w codziennym życiu. Wdrażanie uczestników 
do aktywnych form spędzania czasu wolnego jak: spacery, zabawy, terapia ruchowa. Nauka 
zachowania w czasie spotkań kulturalnych i towarzyskich oraz wykształcenie i 
utrwalenie  pozytywnych zachowań wśród podopiecznych. Rozwijanie umiejętności poprawnego 
zachowania w czasie imprezy zarówno w roli gospodarza imprezy jak i gościa (np. festynów), 
omawianie wydarzeń kulturalnych np. przedstawień teatralnych wskazywanie umiejętnych zachowań 
w określonej sytuacji. Przybliżanie tematyki muzyki podopiecznym poprzez  zabawy mające na celu 
integrację uczestników oraz odreagowanie emocji i relaks. Stymulowanie do samo wyrażania się w 
śpiewie poprzez kontakt z muzyką i rozwój  dodatnich cech charakteru. Wzbudzanie zdolności 
poznawczych. Rozbudzanie pozytywnego stosunku do muzyki. Kształtowanie kultury muzycznej. 
Rozwijanie umiejętności słuchania. Rozbudzanie zainteresowań i sympatii do ludzi, odczuwanie 
piękna. 
 
Pozostałe usługi świadczone przez ŚDS : 

a) Poradnictwo psychologiczne – poradnictwo psychologiczne realizowane w ramach współpracy z 
Zespołem Leczenia Środowiskowego przy SPZOZ w Parczewie. Psycholog wraz z terapeutą 
środowiskowym przyjeżdżał do uczestników dwa razy w miesiącu, prowadził poradnictwo 
indywidualne i grupowe. Pomoc osobom doświadczającym trudności emocjonalnych, kryzysów, 
ale także pragnących lepiej poznać i zrozumieć siebie poprzez: zmianę niewłaściwego  zachowania 
na aprobowane społecznie, przynoszące satysfakcję zarówno samej jednostce jak i otoczeniu, 
zrozumienie trudności i objawów uczestnika i umożliwienie uczestnikowi pożądanej zmiany. 
Indywidualna i grupowa terapia psychologiczna. Grupowa profilaktyka zdrowia psychicznego. 
Indywidualna profilaktyka zdrowia psychicznego 
 

b) Praca socjalna – poradnictwo socjalne w formie: instruktażu słownego/pogadanki, treningu 
praktycznego, wysyłania pism, przekazania informacji mających zastosowanie w konkretnej 
sprawie, udzielania informacji o przysługujących uprawnieniach, teleporad.  
 

c) Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych - utrzymanie dobrego stanu zdrowia 
uczestnika-promocja zdrowia oraz motywowanie do przestrzegania zaleceń lekarskich 
nadzorowanie stanu zdrowia uczestnika. Pogadanka, kontakt telefoniczny, wyjazdy do placówek 
służby zdrowia. Pomoc w rejestracji wizyty u specjalisty lub teleporady, pilnowanie terminów 
wizyt, pomoc w uzyskaniu e-recepty, w realizacji recept. Pomoc w ustaleniu terminu lub 
skierowaniu do szpitala.  

d) Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych - wspieranie uczestników w działaniach 
samopomocowych w obszarze ich życia osobistego i społecznego. Wsparcie w zakresie 
załatwiania spraw urzędowych. Zwiększenie samodzielności w załatwianiu spraw urzędowych. 
Wzmocnienie poczucia i wiary we własne możliwości oraz poczucia odpowiedzialności. Realizacja 
działań mających na celu omawianie podstawowych praw obywatela w urzędzie oraz 
przeprowadzanie treningu nabywania umiejętności właściwego pisania podań oraz wypełniania 
wniosków a także poprawnego rozumienia pism urzędowych. Omawianie podstawowych zasad 
komunikacji w relacji petent a urzędnik. Poprzez instruktaż słowny/pogadankę, trening 
praktyczny, wysyłanie pism, przekazanie informacji mających zastosowanie w konkretnej sprawie, 
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udzielanie informacji o przysługujących uprawnieniach 

e) Transport uczestników zapewnia Urząd Gminy Sosnowica 
 

f) Szkolenia/warsztaty dla uczestników: 
 warsztaty terapii zajęciowej prowadzone przez pracownika Medycznego Studium 

Zawodowego i starszego Instruktora Terapii zajęciowej w ŚDS w Laskach 
 udział w szkoleniach prowadzonych przez pracowników SPZOZ w Sosnowicy – profilaktyka 

zdrowotna w szczególności dotycząca zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, higieny 
osobistej, nadużywania alkoholu, nikotyny, środków psychotropowych, narkotyków 

g) Organizacja czasu wolnego uczestników poprzez integrację uczestników z innymi osobami 
niepełnosprawnymi i społecznością lokalną, podczas imprez okolicznościowych organizowanych w 
ŚDS której celem jest wymiana doświadczeń, nawiązanie nowych kontaktów, przyjaźni, 
kultywowaniu tradycji poprzez udział w spotkaniach integracyjnych, udział w konkursach, grillu, 
urodzinach, imieninach Uczestników. Udział w dyskotekach, obchody świąt.  

 udział w spotkaniach integracyjnych: spotkanie z uczestnikami w ŚDS w Laskach – 
„Walentynki”, spotkanie w ŚDS w Sosnowicy z uczestnikami z ŚDS w Laskach – „Dzień 
Kobiet”, spotkanie z pracownikami Gminnej Biblioteki w Sosonowicy – wypożyczanie 
książek, spotkanie z pracownikami Nadleśnictwa Parczew – Leśnictwa Sosnowica, 
Mikołajki – połączone z wizytą św. Mikołaja i wręczeniem paczek żywnościowych 
uczestnikom po wcześniejszej prezentacji twórczości własnej, Boże Narodzenie – 
spotkanie opłatkowe społeczności ŚDS w reżimie sanitarnym i wręczenie paczek ze 
słodyczami 

 udział w konkursach: 

 konkurs na najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy – organizowany przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Sosnowicy 

 konkurs plastyczny z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów 
alkoholowych, zorganizowany w Środowiskowym Domu Samopomocy w 
Sosnowicy „Zielony Zakątek” przez Gminną Komisję Rozwiazywania Problemów 
Alkoholowych połączony z wręczeniem nagród uczestnikom i prelekcją dotyczącą 
profilaktyki zdrowotnej.  

 udział uczestników w występie kabaretowym w wykonaniu aktorów  krakowskiej Agencji 
Artystycznej GALANA  pt. „Piosenka jest dobra na wszystko” 

 grill zorganizowany dla uczestników 

 urodzin, imienin Uczestników – każdy z uczestników  w dniu urodzin otrzymuje kartkę 
urodzinową wykonaną przez innych uczestników, życzenia urodzinowe od całej 
społeczności Domu przy kawie, lub herbacie.  

 obchody świąt okolicznościowych: Dzień Babci i Dziadka, Tłusty Czwartek, Dzień Matki, 
Dzień Ojca, Dzień Chłopaka – poczęstunek i dyskoteka, Dzień Edukacji Narodowej, 
Mikołajki, Międzynarodowy Dzień Niepełnosprawności 

 rocznica powstania Środowiskowego Domu Samopomocy w Sosnowicy „Zielony Zakątek”, 
przedstawienie okolicznościowe przygotowane przez pracowników i uczestników ŚDS, 
wraz z autorską piosenką „Rok minął już…” 
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 udział uczestników w wydarzeniach lokalnych: 

 „Sosnowickie smaki ryb doliny Tyśmienicy i Wieprza” – wystawa prac, udział w 
konkursach i wspólnej zabawie z lokalną społecznością.  

 „Trening umiejętności pędzania czasu wolnego poprzez wykorzystanie wszelkich 
form terapii zajęciowej jako alternatywa unikania towarzystwa osób 
nadużywających alkoholu. Budowanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości 
uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Sosnowicy” – realizacja 
zadania dofinansowanego przez Gminną Komisję Rozwiazywania Problemów 
Alkoholowych w Sosnowicy (dofinansowanie przeznaczone na zakup materiałów 
niezbędnych do przygotowania dekoracji Bożonarodzeniowych: kartki, stroiki, 
ozdoby) 
 

h) Opieka i wsparcie: Poprawa funkcjonowania uczestnika, systematyczne uczestnictwo rodzin 
uczestników w życiu ŚDS, polegające na podtrzymywaniu dobrych relacji z rodzinami uczestników 
ŚDS, udzielanie pomocy i wsparcia w pokonywaniu trudności, wymiana doświadczeń na temat 
radzenia sobie z chorobą bliskiej osoby, nawiązywanie lepszej współpracy, poprawa relacji, wizyty 
domowe, telefoniczne rozmowy indywidualne 

 Wizyty domowe kierownika i pracownika socjalnego u osób ubiegających się o 
skierowanie do ŚDS w Sosnowicy, rozmowy dotyczące zasad kierowania do ŚDS, 
regulaminu i usług świadczonych w ŚDS 

 Wizyty domowe kierownika i pracownika socjalnego u osób dłużej nieobecnych w ŚDS, 
rozmowy z uczestnikami i ich rodzinami.  

 Rozmowy telefoniczne z uczestnikami i ich rodzinami dotyczące bieżący problemów, 
działalności ŚDS, pomocy finansowej, pomocy w dostępie do świadczeń medycznych i 
załatwieniu spraw urzędowych 

 Częste kontakt telefoniczne i rozmowy z rodzinami i uczestnikami w trakcie zawieszenia 
działalności ŚDS w okresie od 12.03.2020r.  do 24.05.2020 r. oraz 26.10.2020 r. do 
30.11.2020 r. dotyczące sytuacji rodzinnej, zawodowej zdrowotnej uczestników ŚDS i ich 
rodzin związanej z okresem pandemii 

 Wizyty w środowisku kierownika i pracownika socjalnego z zachowaniem reżimu 
sanitarnego celem ustalenia sytuacji bytowej i zdrowotnej uczestników ŚDS   

 Pomoc żywnościowa -  dostarczenia uczestnikom ŚDS paczek żywnościowych w okresach 
zawieszenia działalności Ośrodka(7.04.2020 r,; 04.05.2020 r.; 18.11.2020 r. ) 

 Pomoc uczestnikom i ich rodzinom w składaniu wniosków o pomoc finansową ze 
środków programu PEFRON – Moduł III w programie SOW.  

i) Inne formy prowadzonej działalności – praca zdalna z uczestnikami Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Sosnowicy: uczestnicy otrzymali do domów zaczęte prace z terapii zajęciowej i 
materiały do pracy (np. haft krzyżykowy, nici, igły itp., w zależności od możliwości uczestników). 
Pracownicy ŚDS: kierownik terapeuta zajęciowy, instruktor terapii zajęciowej, opiekun medyczny 
byli w stałym kontakcie z uczestnikami udzielając instrukcji w wykonywaniu powierzonych prac. 
W/w pracownicy prowadzili również w formie zdalnej treningi  prowadzone wcześniej w formie 
stacjonarnej. Udzielono również pomocy w założeniu poczty e-mail, zalogowaniu się w programie 
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SOW i złożeniu wniosków do Starostwa Powiatowego w Parczewie za pośrednictwem programu 
SOW, celem uzyskania pomocy finansowej ze środków programu PEFRON – Moduł III.  

Zasoby Domu przeznaczone na jego funkcjonowanie, w zakresie: 
1. Środki finansowe, w tym: 

a) Środki z budżetu wojewody -  328 068,00 zł. 
b) Pozyskane z innych źródeł – 5000 zł -środki z budżetu Gminy Sosnowica przeznaczone na 

pokrycie części kosztów wyżywienia uczestników ŚDS.  
 

 Liczba pracowników zatrudnionych w Domu: 

 
Stanowisko 
pracy 

Wymiar 
czasu pracy 

(w 
przeliczeniu 

na etaty) 

Rodzaj umowy 
(umowa o pracę, 

zastępstwo, 
zlecenie) 

Umowa na czas określony lub nieokreślony 

Kierownik 1 Umowa o pracę Umowa na czas określony od 01.01.2020 r. 
do 30.06.2020 r. 
Umowa o pracę na czas nieokreślony od 
01.07.2020 r.  

Instruktor 
terapii 
zajęciowej 

1 Umowa o pracę Umowa na czas określony od 01.01.2020 r. 
do 31.07.2020   
Umowa na czas nieokreślony od 01.08.2020 
r. 

Instruktor 
terapii 
zajęciowej 

1 Umowa o pracę Umowa na czas określony od 01.01.2020 r. 
do 31.07.2020 r.  

Terapeuta 1 Umowa o pracę Umowa na czas nieokreślony od 01.08.2020 
r. 

Główna 
księgowa 

0,25 Umowa o pracę Umowa na czas nieokreślony od 01.01.2020 
r. 

Robotnik 
gospodarczy  

1 Umowa o pracę Umowa na czas określony od 25.05.2020 r. 
do 31.08.2020 r. 

Opiekun 
medyczny 

1 Umowa o pracę  Umowa na czas nieokreślony od 01.09.2020 
r.  

Pracownik 
socjalny 

4 godz. 
miesięcznie 

Umowa zlecenie Umowa zlecenie od dnia 09.01.2020 r. do 
dnia 30.06.2020 r. 

Umowa zlecenie od dnia 01.07.2020 r. do 
dnia 31.12.2020 r. 

Specjalista d/s 
BHP i P.POŻ 

30 godzin Umowa zlecenie Umowa zlecenie od dnia 01.09.2020 r. do 
dnia 30.09.2020 r. 

  
 
 
Średnia liczba uczestników poszczególnych zajęć w ciągu roku z podziałem na miesiące: 
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Współpraca z podmiotami wymienionymi w § 21 rozporządzenia w sprawie środowiskowych 
domów samopomocy i jej efekty: 
 

1. Rodziny i opiekunowie uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy – współpraca 
w zakresie indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego, w zakresie 
zapewnienia pomocy i wsparcia uczestnikom ŚDS w okresie zawieszenia działalności ŚDS, 
w zakresie organizowanych spotkań integracyjnych i innej działalności Ośrodka.  

2. Lubelski Urząd Wojewódzki, Delegatura Biała Podlaska  – współpraca w zakresie 
prowadzenie bieżącej działalności ŚDS, Pomoc w okresie pandemii: przekazanie do ŚDS 
płynów dezynfekcyjnych, gogli, przyłbic, maseczek. Udzielanie wskazówek i wsparcia. 

3. Urząd Gminy Sosnowica – współpraca w zakresie prowadzenia bieżącej działalności ŚDS, 
dofinansowanie wyżywienia uczestników ŚDS, zapewnienie transportu uczestnikom ŚDS, 
pomoc w drobnych remontach na terenie ŚDS, usuwaniu bieżących awarii, 
porządkowania terenu na zewnątrz ŚDS 

4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowicy – współpraca w zakresie kierowania osób do 
ŚDS, w zakresie funkcjonowania uczestników w środowisku rodzinnym, w zakresie 
uzyskania pomocy finansowej i niefinansowej w instytucjach pomocowych, w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, współpraca z pracownikiem socjalnym, 
współpraca w zakresie rozwiezienia paczek żywnościowych, środków ochrony osobistej, 
artykułów chemicznych uczestnikom ŚDS w trakcie zawieszenia działalności placówki 

5. Starostwo Powiatowe w Parczewie: składanie wniosków za pośrednictwem programu 
SOW do Starostwa Powiatowego w Parczewie, jako realizatora programu PFRON „Pomoc 
osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 
wywołanych chorobami zakaźnymi – Moduł III” w związku z wystąpieniem w Polsce 
zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii. Współpraca w zakresie przygotowania 
budynku ŚDS wyznaczonego na miejsce kwarantanny dla mieszkańców Gminy Sosnowica.  

6. Zespół Leczenia Środowiskowego przy SPZOZ Parczew – współpraca w zakresie szybkiego 
reagowania w sytuacjach zaobserwowania pogorszenia samopoczucia – uczestniczy 
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otrzymują niezbędną pomoc. Osoby współpracujące: lekarz psychiatra, psycholog 
kliniczny, terapeuta środowiskowy. Pomoc pracowników ZLŚ w czasie zawieszenia 
działalności ośrodka – wizyty w środowisku, po zgłoszeniu niepokojących sytuacji.  

7. Gminna Biblioteka w Sosnowicy- wypożyczanie książek dla uczestników ŚDS w Sosnowicy 
8. Gminny Ośrodek Kultury w Sosnowicy – udział uczestników i pracowników w 

uroczystościach okolicznościowych, udział uczestników w organizowanych konkursach, 
uroczystościach lokalnych 

9. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – udział uczestników w 
konkursie, realizacja zadania z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów 
alkoholowych. Dofinansowanie w/w działań.  

10. Przychodnia SPZOZ w Sosnowicy – współpraca w zakresie zapewnienia dostępu 
uczestnikom ŚDS do świadczeń zdrowotnych, wizyty pracowników Przychodni w ŚDS – 
szkolenia uczestników w zakresie profilaktyki zdrowotnej 

11. Leśnictwo Sosnowica, Nadleśnictwo Parczew – wizyta pracowników Nadleśnictwa i 
rozmowa z uczestnikami. Przekazanie choinki na rzecz ŚDS 

12. Środowiskowy Dom Samopomocy w Laskach – spotkania integracyjne uczestników SDS 
Sosnowica i ŚDS w Laskach z okazji Walentynek i Dnia Kobiet, stała współpraca w zakresie 
prowadzonej działalności ŚDS.  

13. Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie – współpraca  w zakresie odbywania stażu na 
stanowisku robotnik gospodarczy.  

14. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Parczewie – współpraca w okresie 
zachowania reżimu sanitarnego po ogłoszenia stanu epidemii w Polsce związanym w 
koronawirusem SARS-CoV-2 i okresie trwania zawieszenia działalności ŚDS – konsultacje i 
poradnictwo. 

15. Medyczne Studium Zawodowe w Parczewie- praktyki słuchaczy MSZ, wizyta pracownika 
MSZ – przeprowadzenie warsztatów dla uczestników i personelu  ŚDS. 

16. Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna Novum w Białej Podlaskiej – praktyki 
słuchaczy.  

 
Zajęcia i szkolenia zorganizowane w 2020 r. dla kierownika i pracowników w zakresie tematycznym 
wynikającym z §23 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy: 
 

1. Szkolenie z RODO inspektor Ochrony Danych Osobowych  

2. „Bezpieczeństwo i higiena pracy” – szkolenie okresowe pracowników na stanowiskach 
administracyjno – biurowych, robotnik gospodarczy  

3. „Tworzenie Indywidualnego Planu Postępowania Wspierająco – Aktywizującego oraz diagnoza 
uczestnika”  

4. „Funkcjonowanie placówki w czasie pandemii” 

5. „Prowadzenie dokumentacji pracowniczej krok po kroku a kontrola PIP w2020r” 

6. „Trening umiejętności społecznych” 

7. „Motywowanie podopiecznego do uczestnictwa w terapii zajęciowej” 

8. „Trening umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających 
sposobów porozumiewania się.” 

9. „Jak radzić sobie z agresywnym podopiecznym” 

10. „Prawne podstawy postępowania z dokumentacją - wybrane zagadnienia dla JST"  

11. „Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w JST - praktyczne 
zastosowanie"  

12. „Kontrola zarządcza 2020r. w JST, jednostkach organizacyjnych oraz szkołach – procedury, 
narzędzia, mechanizmy kontroli oraz najczęściej popełnianie” 
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13. „Regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS jako podstawowe akty prawa 
wewnętrznego –aspekty praktyczne ich tworzenia” 

14. „Trening umiejętności higienicznych”   

15.  Webinary tematyczne.  
 

Ocena realizacji zadań i ewentualne wnioski, w tym informacje o planowanych zmianach w zakresie 
funkcjonowania domu: 
 
Zaplanowane zmiany na 2020 rok zostały w dużej części zrealizowane: 
-zwiększenie zatrudnienia: zatrudniono robotnika gospodarczego na okres ponad 3 miesięcy, 
opiekuna medycznego na czas nieokreślony, zawarto umowę zlecenie z pracownikiem socjalnym i 
wprowadzono poradnictwo socjalne  
-poszerzono ofertę prowadzonej terapii zajęciowej: wprowadzono nowe metody i techniki: 
a) ergoterapia – dziewiarstwo, hafciarstwo, tkactwo, wikliniarstwo. krawiectwo, metaloplastyka, 
stolarstwo, ogrodnictwo, 
b) socjoterapia: ludoterapia, zabawoterapia, terapia ruchem, rekreacja 
c) arteterapia – rysunek, malarstwo, grafika,, rzeźba, filmoterapia, sztuki użytkowe, teatroterapia, 
zdobnictwo i dekoratorstwo, muzykoterapia, choreoterapia, biblioterapia. 
- nawiązano współpracę z Zespołem Leczenia Środowiskowego  (lekarz psychiatra, psycholog i 
terapeuta środowiskowy) w Parczewie celem uzyskania bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego 
dla uczestników Domu. Prowadzone jest poradnictwo psychologiczne i terapeutyczne, oraz 
konsultacje lekarskie.  
- nawiązano współpracę z pielęgniarką środowiskową Przychodni Zdrowia w Sosnowicy –uzyskano 
wsparcie dla uczestników ŚDS – prelekcje i wykłady dotyczące promocji zdrowia.  
 - kontynuowano i poszerzono współpracę z lokalnymi i powiatowymi instytucjami kultury i oświaty, 
realizowano zaplanowane działania integracyjne.  
- nawiązano współpracę ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Laskach. Zorganizowano  
wspólne spotkania uczestników obu Domów 
- nawiązano współpracę z ŚDS w Łęcznej – poprzez przyłączenie ŚDS w Sosnowicy do Lubelskiego 
Forum Środowiskowych Domów Samopomocy 
- nawiązano współpracę z Medycznym Studium Zawodowym w Parczewie - zaproszono pracownika 
Studium do ŚDS na warsztaty z uczestnikami Domu, podpisano umowę dotyczącą praktyk słuchaczy 
MSZ w Parczewie.  
- zorganizowano zaplanowany wyjazd uczestników do ŚDS w Laskach na spotkanie integracyjne. Z 
powodu epidemii w Polsce pozostałe zaplanowane wyjazdy i wycieczki zostały odwołane. 
- zorganizowano zaplanowane szkolenia personelu. 
 
Nie zrealizowano (Planowana realizacja na rok 2021 
-zwiększenia miejsc statutowych, zaplanowano zwiększenie na rok 2021 
-zaplanowanych wycieczek i wyjazdów z powodu epidemii w Polsce 
-wszystkich zaplanowanych form terapii zajęciowej 
-zaplanowanego treningu umiejętności komunikacyjnych 
-zaplanowanych zajęć w pracowni aktywizacji ruchowej.  

  
X. Oświata. 

W roku szkolnym 2019/20  Szkoła Podstawowa w Sosnowicy liczyła  15 oddziałów 233 

uczniów - 193 szkoła podstawowa, 2 oddziały - 3-4  latki i 5 latki w Punkcie Przedszkolnym w 

Sosnowicy - 35 dzieci, 3-5 latki w Zespole Wychowania Przedszkolnego w Zienkach - 5 dzieci. Pracę 

dydaktyczno-wychowawczą sprawowało 27 nauczycieli różnych specjalności, 4 kontraktowych, 7 
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mianowanych  i 16  dyplomowanych. 1/2 etatu biblioteki, 26 godz. świetlica szkolna, 10 godz. 

pedagog, 15 godz. logopeda, 10 godz. psycholog. 1 nauczyciel przebywał  na urlopie na poratowanie 

zdrowia. 

 

Tabela 8. Edukacja w gminie. 

Edukacja 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Placówki wychowania 
przedszkolnego, 

2 2 2 2 

w tym przedszkola 2  -  - - 

Miejsca w przedszkolach 65  -  -  50 

Dzieci w placówkach 
wychowania 
przedszkolnego 

85 70 70 40 

W tym w przedszkolach 51 - - - 

Szkoły podstawowe 1 1 1 1 

Uczniowie szkół 
podstawowych 

129 157 163 193 

Gimnazja 1 - - - 

Uczniowie szkół 
gimnazjalnych 

67 44 20 - 

Liczna uczniów 
przypadająca na 1 oddział 
w szkołach 

    

Podstawowych 18 17 16 16 

Gimnazjalnych 22 22 20 - 

 

Szkołę obsługiwało 2 pracowników administracyjnych, 3 pracowników obsługi, 1 konserwator, 3 

osoby w kuchni. 

 

Od 2019 r. uczniowie klasy VIII po raz pierwszy pisali egzamin  zewnętrzny organizowany przez 

OKE w związku z tym szczególny nacisk kładliśmy na przygotowanie uczniów do egzaminu – 

zorganizowaliśmy 3 godziny tygodniowo zajęć objętych egzaminami. 

Nasi uczniowie w styczniu i kwietniu przystąpili do dwóch próbnych egzaminów  opracowanych 

przez OKE w Krakowie, wydawnictwa Nowa Era, natomiast w miesiącu maju  do egzaminu 

zewnętrznego z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego. Jak wynika z analizy nasi 

uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z poszczególnymi egzaminami, lepiej niż w powiecie 

napisali egzaminy z języka polskiego i matematyki. Na 7 gmin uplasowaliśmy się na II miejscu z 

języka polskiego i z matematyki, na VI z  języka angielskiego. (Duża grupa uczniów z 

dostosowaniami). 

 Język polski  54%, średnia powiatu 53% 

 Matematyka 40% ,średnia powiatu 36% 

 Język angielski 37%, średnia powiatu 40% 

Tabela 9. Zestawienie wyników egzaminu ósmoklasisty 2019/2020 
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1. Gmina  Dębowa Kłoda 37 49 27 41 

2. Gmina Jabłoń 30 58 43 46 

3. Gmina Milanów 36 51 40 40 

4. Gmina Parczew 125 52 39 49 

5. Gmina Podedwórze 14 51 30 33 

6.  Gmina Siemień 38 58 36 39 

7. Gmina Sosnowica 22 54 

(2 miejsce w 

powiecie) 

40 

(2 miejsce 

w powiecie) 

37 

(6 miejsce w 

powiecie ) 

 

 

XI. Realizacja polityk, programów i strategii. 

W gminie w 2020 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

 Strategia Rozwoju Gminy, 

 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy, 

 Program Gospodarki Niskoemisyjnej, 

 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, 

 Gminny Program Wspierania Rodziny. 

 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Sosnowica na 2020r. 

 

 

1. Strategia Rozwoju Gminy, Lokalny Program Rewitalizacji Gminy 

Inwestycje zrealizowane w 2020 roku z wynikające z założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Sosnowica 2017-2023, którego cele są zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Sosnowica 

2015-2020: 

1) Projekt pn.: „Rewitalizacja w Gminie Sosnowica” 
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 – zadanie: Modernizacja budynku przedszkola w Sosnowicy. Całkowita wartość projektu 

zgodnie z podpisaną umową: 490.622,40 zł, dofinansowanie 95 % 378.936,00 zł wkład 

własny 111.686,40 zł (RPO WL działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich). 

- zadanie: Posterunek Policji. W wyremontowanym budynku na parterze zlokalizowana 

jest Gminna Biblioteka Publiczna, siłownia oraz punkt konsultacyjny gminnej komisji 

alkoholowej. Piętro przeznaczone jest na mieszkanie socjalne. Całkowita wartość projektu 

zgodnie z podpisaną umową: 375.142,13 zł, dofinansowanie: 226813,45 zł, wkład własny 

148.328,68 zł (RPO WL działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich). 

2) Przebudowa ulicy Hetmańskiej w miejscowości Sosnowica 

W ramach projektu dofinansowanego z środków  Funduszu  Dróg  Samorządowych  

wykonano nowa nawierzchnię z kostki granitowej  na odcinku od 0+0,11,30 do 0+270 km,  

odwodnienie drogi, regulację wysokościową poboczy  wyrównano jej szerokość do  5m 

oraz  uzupełniono w   elementy małej architektury t,j.  ławki z bali  dębowych oraz tablicę 

edukacyjną.  Kwota dofinansowania wynosi  204 000 zł.  Całkowity koszt realizacji zadania    

wynosi 528 476,13  zł 

3) Zagospodarowanie przestrzeni  szlakiem Tadeusza Kościuszki  -  aleja edukacyjno-   

spacerowa- al. Grabowa   

W ramach projektu dofinansowanego z środków  Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020   zakończono  realizację pierwszego 

etapu inwestycji– budowa alei edukacyjno-spacerowej  z kostki  brukowej  wraz 

z zatokami  oraz montażem  elementów małej architektury  (ławki, kosze tablice 

informacyjno  – edukacyjne).   Aleja spełnia funkcję edukacyjno- 

spacerową  sprzyjającą  wypoczynkowi. Wkomponowane tablice informują  o  bogatej 

przeszłości historycznej związanej z Tadeuszem Kościuszko,  walorach przyrodniczych, 

szlakach i ścieżkach edukacyjnych . Kwota dofinansowania  dla pierwszego etapu 

wynosi  367 290,00zł Całkowity koszt realizacji etapu wynosi   590 858,99 zł. 

4) Modernizacja wraz z poszerzeniem ulicy Spacerowej w miejscowości Sosnowica.  

Zadanie realizowane w ramach zadań własnych gminy. Zakres robót obejmował  

utwardzenie  drogi  na długości 80 m szerokości  5  m, ułożeniu nawierzchni z kostki 

betonowej w celu zapewnienia skutecznej retencji wód opadowych. 

Koszt realizacji zadania wyniósł 63 307,67 zł. 

5) W ramach pozyskanego dofinansowania ze środków celowych Województwa Lubelskiego  

na modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych zrealizowano dwuetapowe 

zadanie pn.  ,,Modernizacja drogi dojazdowej  do gruntów rolnych w obrębie wsi 

Górki’’. W wyniku realizacji dwóch etapów zadania położono nawierzchnię bitumiczną, 

wykonano pobocza utwardzone kruszywem  oraz zjazdy  na odcinku 361 m  w 

miejscowości Górki. Wartość  całkowita realizacji zadania 260 336,17 zł, Dofinansowanie 

inwestycji wynosi 114 000,00zł wkład własny 336,17 zł. 

 

 

XII. Rada Gminy.  
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W 2020 r. Rada Gminy Sosnowica, w składzie 15 radnych,  odbyła 8 Sesji, wykaz podjętych 

uchwał stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Raportu. Powołano komisje w następującym 

składzie:  

Rozdział 1 KOMISJA REWIZYJNA 
 

1. Osieleniec Maciej(do 30 grudnia) 
2. Muzyka Mariola 
3. Bancerz Stanisław 
4. Czekalski Wojciech 
5. Hołowieniec Mariusz 

 

 

KOMISJA BUDŻETU  I  FINANSÓW 
 

1. Czekalski Wojciech 
2. Muzyka Mariola 
3. Chibowski Marek 
4. Dorożyńska Barbara 

 
KOMISJA ROLNICTWA, GOSPODARKI 
PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA 
 

1. Grzegorczyk Henryk 
2. Majewska Maria 
3. Wójtowicz Robert 
4. Grzywaczewski Robert 
5. Mitruk Jacek 

 
 
KOMISJA ZDROWIA, KULTURY I OŚWIATY 
 

1. Krystyna Żółkowska 
2. Majewska Maria 
3. Staniak Katarzyna 
4. Wójtowicz Robert 

 

KOMISJA SKARG,  WNIOSKÓW I PETYCJI 
 

1. Grzywaczewski Robert  
2. Krystyna Żółkowska  
3. Osieleniec  Maciej 
4. Hołowieniec Mariusz 
5. Gryciuk Marian(od 17 maja) 
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Podsumowanie:  

Wójt Gminy z pracownikami wyraża nadzieję, że przedstawione opracowanie pozwoliło w sposób 

czytelny i przekrojowy przedstawić sytuację organizacyjną, inwestycyjną i finansową Gminy 

Sosnowica, oraz przyczyni się do uświadomienia skali zmian, jakie zaszły, oraz tego, że razem możemy 

uczynić jeszcze więcej dobra.  

 

Załączniki:  

Załącznik nr 1 wykaz gruntów w zasobie gminy Sosnowica na dzień 31.12.2020 

Załącznik nr 2 lista uchwał podjętych przez Radę Gminy Sosnowica w 2020 r.  


