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Sosnowica, dnia 20 maja 2022r.  

 

Szanowni Państwo Mieszkańcy Gminy Sosnowica;  

 

Mam przyjemność przedstawić Państwu „Raport o stanie Gminy Sosnowica” za rok 2021.  

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 2021 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, 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 2021. 

W 2021 r. w gminie Sosnowica:  

 urodziło się 21 osób, w tym 13 dziewczynek i  8 chłopców, 

 zmarło 45 osób – 21 kobiet i 24 mężczyzn. Wobec tego odnotowano ujemny przyrost 

naturalny, 

 związek małżeński zawarło 19 par, 

 na pobyt stały zameldowano 66 osób, wymeldowano 80 osób. Na pobyt czasowy 

zameldowano  28 osób, 

 kwalifikacji wojskowej podlegało 17 mężczyzn z terenu gminy Sosnowica. 

 

Liczba mieszkańców gminy Sosnowica na dzień 31.12.2021 r. wynosi 2536 osób w tym 1251 

mężczyzn i 1285 kobiet. 



 
Opracował Wójt Gminy Sosnowica                                                                                 str. 7 
 

 

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 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 2021 r. 17 635 500,01 zł, wykonanie  18 203 294,83 zł tj.103,22% z tego: 

dochody bieżące wykonanie 14 437 784,90zł, majątkowe   3 765 509,93zł. 

W 2021 roku Gmina uzyskała dochody z :                                                                                                                                         

- tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  kwota 1 444 412,00zł;                

- podatku dochodowego od osób prawnych kwota  55 792,46zł; z subwencji  ogólnej kwota  4 440 

076,00zł;                                                                                                                                                                      

- z tytułu  dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwota 5 762 927,80zł,                                   

- z podatków i pozostałych dochodów bieżących 2 734 576,64zł, w tym z podatku od nieruchomości 

osób fizycznych i prawnych 1 115 889,37zł,                                                                                                                 

- z dochodów majątkowych kwota  3 765 509,93zł z tego: ze sprzedaży majątku 539 299,11zł, z tytułu 

dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 3 226 210,82zł. 

 

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 2021 rok kwota 19 442 474,37zł, wykonanie   17 927 299,90 zł tj.92,21%      

z tego wydatkowano na: 

zadania własne kwota  13 583 234,75zł w tym na zadania bieżące 9 355 331,44zł, na majątkowe 

4 227 903,31zł 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.                                                                                            
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zadania zlecone gminie kwota 4 344 065,15zł z przeznaczeniem na:  wypłatę zwrot części podatku 

akcyzowego dla producentów rolnych i obsługę dla gminy, działalność USC,  spis powszechny 

ludności, oświatę i wychowanie  zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, pomoc społeczną – (ośrodki 

wsparcia, świadczenie wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne, Karta Dużej Rodziny). 

wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne   kwota  4 227 903,31zł wydatkowano na :  

- dotacja  celowa za zadanie inwestycyjne na dofinansowanie fotowoltaiki dla PSP Parczew kwota 

15 000,00zł,                                                                                                                                                                                

- budowa  chodnika w m. Zienki z FS i środków gminy 46 812,40zł;                                                                                         

- przebudowa drogi w m. Sosnowica ul. Poprzeczna z funduszu Sołeckiego  42 041,94zł;                                         

- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych   z PFRON i środków gminy 178 575,71zł;                                                                                                

- modernizacja dróg gminnych kwota  60 807,21zł;                                                                                                  

- projekt „ Przebudowa i rozbudowa  świetlicy wiejskiej  w  Starym Orzechowie” kwota  681 690,00zł i  

z FS  kwota 14 787,99zł;                                                                                                                                                                   

- projekt pn. ”Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - szlakiem T. Kościuszki” kwota  393 377,00zł;               

- projekt pn. ”Rewitalizacja w gminie Sosnowica”  kwota  1 898 275,27zł;                                                                   

- projekt „ Przebudowa drogi gminnej nr 104010L na odcinku Sosnowica-Sosnowica-Dwór” kwota   

896 535,79zł.  

 

3. Zadłużenie ogółem. 

Na dzień  31 grudnia 2021 roku  z tytułu kredytów i pożyczek gmina posiadała zadłużenie w 

wysokości  4 399 010,41 zł z tego : w WFOŚiGW w Lublinie 129 000,00zł,BOŚ S.A.O/Chełm 

1 882 170,61zł,BGK Lublin 1 500 000,00zł. Na  obsługę zadłużenia wydatkowano 52 630,95zł są to 

odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Dokonano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 

828 000,00zł. 

Część B 

Wykonanie budżetu Gminy. 

Wskaźniki: 

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

fizycznych i osób prawnych 8,24%. 

2. Wynik operacyjny nadwyżka do dochodów ogółem 1,52%. 

3. Wskaźnik realizacji zadań ze środków pozyskanych z zewnątrz do wydatków ogółem  

18,00%. 

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

2,96%.   

Część C 

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

publicznych: 

                                   

Lp. Rok Spłata kredytów i pożyczek       (w zł) obsługa długu     (w 

zł)                          

 

1          2021 2 158 717,00 85 000,00 

2          2022 761 170,61 100 664,00 

3          2023 650 000,00 70 638,00 

4          2024 600 000,00 65 185,00 

5          2025 500 000,00 55 000,00 

6          2026 500 000,00 50 000,00 

7          2027 600 000,00 45 000,00 

8          2028 314 222,57 45 000,00 

   

 

2. Prognozowana nadwyżka budżetowa na lata: 

              

Lp. Rok Kwota w zł 

1 2021 0,00 

2 2022 611 170,61 

3 2023 600 000,00 

4 2024 600 000,00 

5 2025 500 000,00 

6 2026 500 000,00 

7 2027 500 000,00 

8 2028 314 222,57 

 

3. Prognozowana kwota długu na lata: 

Lp. Rok Kwota w zł 

1 2021 3 825 393,18 

2 2022 3 064 222,57 

3 2023 2 414 222,57 

4 2024 1 814 222,57 

5 2025 1 314 222,57 

6 2026 814 222,57 

7 2027 314 222,57 
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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 2021r. największą grupę przestępstw w powiecie stanowiły przestępstwa o charakterze 

kryminalnym odnotowano ich 400 tj. o 47 więcej niż w 2020 r. Spośród przestępstw 

kryminalnych, 16,6% stanowiły przestępstwa w tzw. siedmiu kategoriach najbardziej 

dokuczliwe społecznie, często przynoszące straty materialne mieszkańcom powiatu tj. 

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

przestępstwa rozbójnicze, bójka lub pobicie oraz uszczerbek na zdrowiu. W tej grupie 

odnotowano wzrost w porównaniu do 2020r. o 14 przypadków.  

W gminie Sosnowica na podstawie przekazanych danych liczba czynów stwierdzonych 

przedstawia się następująco: 

- kradzieże z włamaniem – 4 (bez zmian w stosunku do 2020r.)  

- kradzieże – 1 (spadek o 2 w stosunku do 2020r.) 

- zniszczenie/uszkodzenie rzeczy – 3 (wzrost o 2 w stosunku do 2020r.) 

- bójka/pobicie – 1 (wzrost o 1 w stosunku do 2020r.) 

- uszczerbek na zdrowiu – 1 (bez zmian w stosunku do 2020r.) 

W całym powiecie odnotowano wzrost postępowań w kategorii przestępczości narkotykowej. 

W gminie Sosnowica odnotowano 3 takie przypadki przy braku ich w 2020r. Ponadto 

odnotowano 13 przypadków kierowania pojazdem mechanicznym będąc w stanie 

nietrzeźwości co stanowi wzrost o 4 w porównaniu do 2020r. 

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 2021 r. odnotowano 14 pożarów, ponadto wystąpiło  58 

miejscowych zagrożeń i 3  fałszywych alarmy. Najczęstszymi powodami wyjazdów OSP były: 

pożary 14 razy, powalone drzewa 11 razy, usuwanie gniazd owadów błonkoskrzydłych 8 razy, 

wypadki drogowe 6 razy. Ponadto OSP Sosnowica i OSP Pieszowola w dniach od 01.01.2021 r. 

do 31.12.2021 r. prowadziły akcję bezpłatnego dowozu do punktów szczepień osób mających 

trudności z samodzielnym dotarciem do punktu oraz osób niepełnosprawnych. 

W związku ze zwalczaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI na terenie gminy Sosnowica, 

OSP Lejno w dniach od 01.01.2021 r. do 01.02.2021 r. prowadziła akcję polewania mat 

dezynfekcyjnych. 

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 
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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 2021r. 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. Ponadto uchwałą Rady nr. XXII/160/21 Gminy Sosnowica z 

dnia 5 marca 2021r. wprowadzono ulgę dla mieszkańców zamieszkałych w budynkach 

jednorodzinnych segregujących odpady  posiadających kompostowniki przydomowe w 

wysokość 1 zł od zamieszkałej osoby. 

 

Tabela 1. Opłata za odpady komunalne w okolicznych gminach.  

Gmina 
Odpady segregowane 

(stawka/ulga 
bioodpady) 

Odpady 
niesegregowane 

(stawka) 
Data uchwały 

Ludwin 22/4 zł 26 zł 31.12.2021. 

Uścimów 18 zł 36 zł 11 maja 2020 r. 

Dębowa Kłoda 
Działki letniskowe 

15 zł  
153zł 

60 zł  
270zł 

31 sierpnia 2020r. 
30 marca 2022r. 

Stary Brus 18/2 zł 36 zł MZC 
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Tabela 2. Ilość odpadów odebranych przez gminny system gospodarowania odpadami w 2021r, Mg. 

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

Odpady 
zmieszane 

8,06 8,30 9,86 10,16 12,02 11,68 13,42 17,14 12,76 12,30 11,08 7,72 134,50 40,137 

Papier i 
opakowania z 

papieru i tektury 

 

0,20 

 

0,40 

 

0,60 

 

0,40 

 

0,30 

 

0,50 

 

0,50 

 

0,50 

 

0,20 

 

0,30 

 

0,30 

 

0,40 
4,60 1,373 

Szkło i 
opakowania ze 

szkła 

 

2,90 

 

3,30 

 

3,80 

 

4,90 

 

5,60 

 

5,30 

 

4,90 

 

5,70 

 

4,80 

 

5,0 

 

5,40 

 

4,20 
55.80 16,652 

Popiół    14,48        5,70 20,18 6,022 

Odpady 
biodegradowalne 

   
 

 
 0,90 1,80 4,2 2,20 2,92 2,3 0,70 15,02 4,482 

Odpady 
wielkogabarytowe 

   4,36 2,84 2,20  3,76 3,72 11,42 1,7  30,00 8,953 

Zmieszane 
opakowaniowe 

4,28 5,16 3,80 5,94 6,96 5,48 6,24 8,72 6,50 5,38 6,58 6,16 71,20 21,247 

Odpady 
budowlane 

     1,14  0 1,38   0,78 3.30 0,985 

Opakowania z 
metali 

   0,20   0,3      0,50 0,149 

Razem 335,10 100 

 

     Cena za odbiór i zagospodarowanie pochodzących z nieruchomości zamieszkałych:  

 1 Mg odpadów zmieszanych  1026,00,00zł brutto, 

 1 Mg odpadów segregowanych 756,00zł brutto. 

 

Cena za odbiór i zagospodarowanie pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych( 

działki letniskowe) 

 1 Mg odpadów zmieszanych  1512,00,00,00zł brutto, 

 1 Mg odpadów segregowanych 1296,00zł brutto. 

 

Ilości odebranych odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych (działki letniskowe) 

Gminy Sosnowica w 2021 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 2021 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 2021 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 

aktów notarialnych.  Innych niż własność praw majątkowych gmina nie posiada. 

 

Publiczne drogi gminne zajmują powierzchnię: 194,3371ha co stanowi 304 294,70m długości. 

 

Ogólna powierzchnia pozostałych gruntów (nie stanowiących dróg) na dzień 31 grudnia 2021r. 

wynosi 86,6630ha. 
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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 oraz pomieszczenia wykorzystywane jako świetlice wiejskie w miejscowościach: 

Lejno, Nowy Orzechów, Stary Orzechów, Pieszowola, Sosnowica, 

 Gminny Ośrodek Kultury w Sosnowicy, 

 siedzibę Urzędu Gminy w Sosnowicy, 

 szkoły i budynki poszkolne w miejscowościach: Sosnowica, 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, Turno Osada, 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 – 17,5122 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, Turno, 

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

 platforma widokowa w miejscowości Turno. 

 

Wykaz gruntów w zasobie gminy Sosnowica na dzień 31.12.2021 r. stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego raportu.  

 

 

 

 

 

 



 
Opracował Wójt Gminy Sosnowica                                                                                 str. 18 
 

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

31.12.2021 przedstawia poniższa tabela: 

LP. Adres 
Powierzchnia użytkowa 

w m2 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 Pieszowola 27,02 dostateczny 

8 Pasieka 6/4 40,21 dostateczny 

9 Pasieka 6/5 40,21 dostateczny 

10 Pasieka 6/6 43,48 niedostateczny 

11 
Sosnowica  ul. 

Wyzwolenia 
59,91 bardzo dobry 

 

 

VII. Ochrona środowiska. 

 

1. Zezwolenia na usuwanie drzew: 

 W 2021 r. prowadzono 80 postępowań. Wydano zezwolenia na usunięcie 261 drzew iglastych 

oraz 393 drzew liściastych.  

 Własność Gminy stanowiło 89 drzew iglastych oraz 123 drzew liściastych (17 postępowań).  

2. Postępowania – decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach: 

 W 2021 r. prowadzono postępowania: 

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

Sosnowica” – postępowanie w toku, 

2) ,,Farma fotowoltaiczna Turno” na działkach o nr ewid. 298/2, 306/2, 309 w m. Turno – wydano 

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, 

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

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

4) „Budowa trzech budynków z przeznaczeniem na hotele pracownicze” na działce o nr ewid. 32/15  

w m. Zienki – wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, 

5) „Budowa hali magazynowej” na działce o nr ewid. 51 w m. Pasieka – wydano decyzję  

o środowiskowych uwarunkowaniach, 

6) „Przebudowa drogi gminnej nr 104010L Sosnowica-Sosnowica Dwór-Izabelin w miejscowości 

Sosnowica od km 0+011,00 do km 1+415,00” na działkach o nr ewid. 134/2, 338, 792 w m. Sosnowica 

– wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, 



 
Opracował Wójt Gminy Sosnowica                                                                                 str. 19 
 

7) „Budowa Elektrowni Słonecznej ,,Pieszowola” wraz z infrastrukturą na działce 1015 o mocy do 1 

MW (obręb Pieszowola) w miejscowości Pieszowola, Gmina Sosnowica” – postępowanie w toku, 

8) „Rozbudowa Gospodarstwa rolnego polegająca na: 1. Rozbudowie budynku hali magazynowej  

o część magazynową i wiatę wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2. Budowie hali z częścią 

chłodni, częścią magazynową, częścią socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 3. Zmianie 

sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek z częścią sortowni owoców miękkich, 

częścią magazynową, częścią chłodni, częścią socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 4. 

Zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek z częścią sortowni owoców 

miękkich, częścią magazynową, częścią socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 5. 

Budowie wolnostojącej hali magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 6. Budowie 

hali magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.” na działce o nr ewid. 32/15 w m. 

Zienki – postępowanie w toku, 

9) ,,Budowa farmy fotowoltaicznej” na działce o nr ewid. 338/2 w m. Górki – postępowanie w toku. 

3. Usuwanie wyrobów zawierających 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 2021 r. 

przeprowadzono V nabór zgłoszeń lokalizacji usuwania azbestu (38 zgłoszeń). 

 W 2021 r. dokonano odbioru azbestu z 24 lokalizacji na terenie Gminy w ramach III, IV i V 

naboru (Firmy: Delta Tomasz Wejman, Środowisko i Innowacje).  

 

 

VIII. Pomoc społeczna. 

W Gminie Sosnowica działalność pomocy społecznej realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej.  

 

Budżet Ośrodka w 2021 roku 
 
Środki finansowe – ogółem(wykonanie)  -   4 956 892,59 zł 
      w tym: 
 środki własne gminy              -   639 216,20 zł          
 dotacja do zadań własnych      - 809 537,51 zł   
 dotacje na zadania zlecone      -  3 508 138,88 zł 
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Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej 
 
Liczba rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej – 118 - liczba osób  
w rodzinach 325 
Środki finansowe na realizację świadczeń pomocy społecznej – 327 162,10    zł 
Liczba osób przebywających w DPS – 5 osób 
Środki finansowe na realizację zadania – 112 635,89 zł. 
Realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych 
 
Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne – 164                
Środki finansowe na realizację świadczeń rodzinnych –  1 080 160,32 zł 
 
Realizacja zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego 
 
Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego –18    
Środki finansowe na realizację funduszu alimentacyjnego –  97 300,65 zł 
 
Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny    
                                      
Środki finansowe do PCPR za rodziny zastępcze (3 rodziny) – 26 937,02 zł 
Środki finansowe na realizację ,, Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” 
– 56 897,82  zł w tym 2 000,00  zł dofinansowanie z Budżetu Państwa, środki własne gminy – 
54 897,82  zł 
 
Karta dużej rodziny przyznawana  jest rodzinie, która ma lub miała na utrzymaniu łącznie co najmniej 
3 dzieci bez względu na ich wiek. 
Karta przyznawana jest  na każdego członka rodziny. 
Liczba rodzin, które otrzymały kartę dużej rodziny – 17             
Liczba wydanych kart  -   41 
Środki finansowe na realizację zadania – 185,16  zł 
 
Realizacja zadań z zakresu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 500+  
 
Liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze 500+ -  218 
Środki finansowe na realizację świadczenia wychowawczego   - 2 180 038,35 zł 
 
Realizacja zadań – wyprawka szkolna ,, Dobry Start” 
 
Liczba rodzin , którym wypłacono świadczenie -  4 
Środki finansowe na realizację świadczenia – 2 885,86   zł 
 

Postępowanie administracyjne w Ośrodku 
 
Do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło    spraw w tym: 

 333   wnioski o świadczenia z pomocy społecznej, 

 513   spraw załatwianych w ramach współpracy z innymi instytucjami, 

 210  wniosków w sprawie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, 

 17 wniosków o wydanie karty dużej rodziny, 

 276  wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+, 

 0 wniosków o przyznanie wyprawki szkolnej ,, Dobry Start”, 
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 60 wydanych zaświadczeń, w tym 7 z Programu „Czyste powietrze”. 
 

Wnioski o udzielenie świadczeń z pomocy społecznej, wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego były rozpatrywane w drodze decyzji administracyjnych natomiast 
świadczenie ,, Dobry start” i świadczenie wychowawcze „500+” w drodze informacji o przyznaniu 
świadczenia.                                                                              
   
 
 
Wykorzystanie środków oraz formy świadczeń materialnych i pozamaterialnych  
z zakresu pomocy społecznej realizowane w  2021 r. 

 
Zadania gminy                                                                
 W roku 2021 ze świadczeń z zakresu pomocy społecznej skorzystało ogółem 118 środowisk, w 
tym zarówno z pomocy w ramach zadań zleconych jak  i własnych. 
 
Zadania własne gminy i dotacja z budżetu państwa. 
 
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 
rodzina

ch 

0 
1 2 3 4 5 

Razem  
202 x 

334 665 118 325 

Zasiłki stałe - dotacja 1 
19 193 

95 205 19 24 

Zasiłki okresowe - dotacja 2 
64 339 

154 765 58 153 

Schronienie 3 0 0 0 0 0 

Posiłek 4 110 12 018 49 092 59 237 

Usługi opiekuńcze 5 4 1 564 7 503 4 4 

Inne zasiłki celowe i w naturze 6 40 x 28 100 37 84 

w tym:  
           zasiłki specjalne celowe 

 
8 

5 6 1 400 5 7 

Praca socjalna 9 x x x 126   355 
Odpłatność gminy za pobyt w 
domu pomocy społecznej 

 
10 

 
5 

 
50 

     
      112 636 

 
5 

 
5 

 
Rodzaje zasiłków pieniężnych: 
Zasiłki okresowe 
 
 Od 1 maja 2004 r. są obowiązkowym zadaniem własnym gminy. W przepisach ustawy o 
pomocy społecznej określono minimalne wysokości zasiłków oraz ich dotowanie przez Wojewodę, 
która wynosiła: 

VI. dla osoby samotnie gospodarującej – 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby 
samotnie gospodarującej, a faktycznym dochodem tej osoby, a w przypadku rodziny – 
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50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny,  
a faktycznym jej dochodem. 

Z powyższego świadczenia skorzystało 58 rodzin (339 świadczeń) na kwotę 154 765 zł, dotacja z 
budżetu państwa 154 765 zł. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 456,53 zł, świadczenie wypłacano 
rodzinie (osobie) średnio przez 3 miesiące w roku.                                                                      
 
Zasiłki celowe 
 Obowiązkowe zadanie własne gminy. W roku 2021 na zasiłki celowe wydatkowano kwotę w 
wysokości 28 100 zł, w tym dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zasiłków celowych na 
zakup żywności – 25 800 zł. 
           Zasiłki celowe przyznano na:    

 zakup żywności,  

 zakup leków i leczenie,  

 specjalne zasiłki celowe, 

 zaspokojenie innych potrzeb. 
 
Dożywianie uczniów 
 
 Obowiązkowe zadanie własne gminy realizowane zgodnie z ustawą o ustanowieniu programu 
wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”. W roku 2021 na zakup  
posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej wydatkowano kwotę w wysokości 39 653,90 zł. 
w tym: 

VII. środki własne  –  7 930,78 zł.  (20% poniesionych kosztów) 
dotacja z budżetu państwa – 31 723,12 zł. (80% poniesionych kosztów). 

 
Z posiłków finansowanych przez gminę skorzystało 106 uczniów, w tym: 

 ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sosnowicy, 

 ze szkół średnich,                                              

 ze Specjalnych Ośrodków  Szkolno – Wychowawczych. 
 
Średni koszt jednego posiłku wyniósł 3,88 zł. 

 
Dożywianie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Sosnowicy 
 
 Z pomocy w formie dofinansowania posiłku w 2021 r. skorzystało 5 podopiecznych 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Sosnowicy. Koszt posiłków 9 438,12 zł. Środki własne- 
1 887,62 zł, dotacja z budżetu państwa- 7 550,50 zł. Średni koszt jednego posiłku wyniósł 8,64 zł. 
 
 
Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej 
 
 Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, jaka weszła w  życie z dniem 1 stycznia 2004r.  
nałożyła na gminy kolejne zadanie, a mianowicie ponoszenie opłat za osoby, które zostały skierowane 
do domu pomocy społecznej po 1.01.2004r. 
Zgodnie z ustawą obowiązani do ponoszenia kosztów są: 

 mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób 
małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu, 

 małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art.103, 
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 gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy 
między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi 
przez osoby wymienione wyżej. 

    W 2021 r. ze środków własnych gminy wydatkowano łącznie 112 635,89 zł za pobyt 5 osób 
w Domu Pomocy Społecznej. 
 
Usługi opiekuńcze 

 Ośrodek Pomocy Społecznej świadczył także usługi opiekuńcze. Były one wykonywane u osób 
samotnych bądź pozbawionych opieki ze strony rodziny, nie mogących, z różnych przyczyn, poradzić 
sobie samodzielnie w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych. 
 W  2021 roku 4 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 2021 r. do kasy gminy wpłynęło 7 502,80 zł tytułem odpłatności za usługi opiekuńcze.       
 
Składki na ubezpieczenie  emerytalno  – rentowe                                  
 
Mogą być opłacane za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania 
bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie 
niezamieszkującymi z matką, ojcem lub rodzeństwem i spełniają pozostałe przesłanki z ustawy o 
pomocy społecznej. W roku 2021 nie wystąpiły takie przypadki. 
 
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 2021 opłacano składki za 19 osób (193 świadczeń) pobierające zasiłek stały  
z pomocy społecznej na łączna kwotę 8 539,70 zł. 
 
Charakterystyka rodzin 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 

202 118 325 

Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej – 
ogółem 

X 100 280 

w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej X 12 28 

 
Powody przyznania pomocy. 
  
 Podstawową kategorią osób korzystających z pomocy społecznej są bezrobotni, 
niepełnosprawni oraz długotrwale chorzy. Świadczy o tym poniższe zestawienie dysfunkcji 
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występujących w rodzinach podopiecznych (jedno środowisko może spełniać kilka dysfunkcji): 
 
 
Powody trudnej sytuacji życiowej 
 

 
Liczba rodzin 

 
Liczba osób  
w rodzinach 

Ubóstwo 77 201 
Sieroctwo 0 0 
Bezdomność 0 0 
Potrzeba ochrony macierzyństwa 21 114 
w tym: wielodzietność 17 99 
Bezrobocie 51 132 
Niepełnosprawność 39 80 
Długotrwała lub ciężka choroba 66 161 
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i 
prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem 

32 111 

w tym 
rodziny niepełne 13 35 
rodziny wielodzietne 2 9 

Przemoc w rodzinie 1 4 
Alkoholizm 10 18 
Narkomania 0 0 
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z 
zakładu karnego 

2 4 

Zdarzenie losowe 0 0 
Sytuacja kryzysowa 0 0 
Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0 
 
Świadczenia rodzinne 
 
Struktura wydatków na świadczenia rodzinne w 2021 roku 
 

 
Wyszczególnienie 

 
Ilość świadczeń 

 
Kwota w zł 

 
1 2 3 

Zasiłki rodzinne: 1 2272 255 679 
Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu: 2 1273 133 203 
urodzenia dziecka – 1 000 zł jednorazowo 3 14 14 000 
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego 

4 35 10 406 

samotnego wychowywania dziecka 5 38 7 894 
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 6 90 9 200 
rozpoczęcia roku szkolnego jednorazowo na dziecko 7 236 12 153 

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 
zamieszkania 

8 406 37 989 

Wychowania  dziecka  w  rodzinie  wielodzietnej (3 i więcej 
dzieci w rodzinie) 

9 454 41 561 

Zasiłki  pielęgnacyjne 10 662 142 886 
Świadczenia  pielęgnacyjne 11 174 340 262 
Specjalny  zasiłek  opiekuńczy 12 79 48 057 
Jednorazowa   zapomoga  z  tytułu  urodzenia  dziecka 13 22 22 000 
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Świadczenie rodzicielskie 14 135 124 637 
Zasiłek dla opiekuna  24 14 880 
Razem 15 5914 1 214 897 
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za 
osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 

 
16 

151 70 210 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające świadczenia pielęgnacyjne 

 
17 

124 21 942 

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za 
osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 

 
18 

68 11 178 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 

 
19 

79 4 325 

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za 
osoby pobierające zasiłek dla opiekuna 

 24 4 095 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające zasiłek dla opiekuna 

 24 1 339 

  

 Z dniem 1 maja 2004 roku wszedł w życie  system świadczeń rodzinnych normowany przez 
ustawę z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, który scalił wypłatę różnych 
zasiłków i form wsparcia realizowanych dotychczas na podstawie przepisów ustawy o zasiłkach 
rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o funduszu 
alimentacyjnym. Świadczenia rodzinne udzielane są na okresy zasiłkowe. Okres zasiłkowy  zawiera się 
w czasie od 01.11. danego roku do 31.10. roku następnego. 
 Głównym kryterium do otrzymania świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy jest wysokość 
dochodu netto (tj. po odliczeniu podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne  
i zdrowotne) osiągniętego w roku poprzedzającym złożenie wniosku. W przeliczeniu na osobę nie 
może on przekraczać 674 zł lub 764 zł , jeżeli członek rodziny, na którego przysługują świadczenia 
rodzinne legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub umiarkowanym albo znacznym 
stopniu niepełnosprawności. Prawo do dodatków do zasiłku rodzinnego uzależnione jest, oprócz 
konieczności spełnienia kryterium dochodowego przewidzianego do uzyskania zasiłku rodzinnego, 
również od spełnienia szczegółowych kryteriów obowiązujących dla poszczególnych dodatków. 
 Świadczenia rodzinne, koszty ich obsługi, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.  
 W 2021 roku na świadczenia rodzinne wydatkowano 1 041 005,70 zł. Koszt obsługi stanowi 
3% wypłaconych świadczeń  i wyniósł 31 230,17 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.. 
 
Zaliczki alimentacyjne 

 
Z dniem 1 października 2008 roku utraciła moc ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 roku  

o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 
i Nr 164, poz. 1366). 
 
Zwrot zaliczki alimentacyjnej: 
  
 Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela 
należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej, powiększonej o 5 %. 
Osoba, która pobrała nienależnie zaliczkę, jest zobowiązana do jej zwrotu. 
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Organ właściwy wierzyciela może umorzyć należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych 
zaliczek, a także wierzyciela z tytułu nienależnie pobranej zaliczki, uwzględniając sytuację dochodową 
i rodzinną tych osób. 
 
 Fundusz alimentacyjny 
 
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 
670 z późn. zm.) weszła w życie z dniem 1 października 2008 roku i określiła zasady: 

a) pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego,  
w przypadku bezskuteczności egzekucji; 

b) warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku 
bezskuteczności egzekucji alimentów; 

c) tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego; 

d) finansowania świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 
e) działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych. 

    Pomoc państwa w postaci funduszu alimentacyjnego adresowana jest do dzieci uprawnionych do 
świadczenia na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna. 
Fundusz alimentacyjny przysługuje: 

 osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia, 

 albo do ukończenia 25 roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole 
wyższej, 

 w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. 
Fundusz przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 
900,00 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych 
alimentów, jednakże nie wyżej niż 500,00 zł na osobę uprawniona. 
 
Zwrot funduszu alimentacyjnego: 
 
 Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela 
należności w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, 
łącznie z ustawowymi odsetkami. 
Należności podlegają ściągnięciu w trybie przepisów ustawy z 17 czerwca 1966 r.  
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 40% kwot należności stanowi dochód gminy organu właściwego wierzyciela, 

 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa. 
Uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela dochody przeznacza się w 
szczególności na pokrycie podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. 
 
 
Struktura wydatków na fundusz alimentacyjny w 2021 roku 
 
 
RODZAJ I KWOTY ŚWIADCZEŃ 

ILOŚĆ 
ŚWIADCZEŃ 

 
KWOTA  
     W ZŁ 
 

1 2 3 
Fundusz alimentacyjny 1 225   97 300,65 
Koszty obsługi (3% x w.1 kol. 3) 2 X    2 919,02 
OGÓŁEM 3 X 100 219,67 
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Zasiłek dla opiekuna 
 
 W dniu 4 kwietnia 2014 r. została uchwalona ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 
opiekunów (Dz. U. 2014 r. poz. 567). Przedmiotowa ustawa określa warunki nabywania oraz zasady 
ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia 
pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej 
prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. 
 
Wypłacono 24 zasiłki dla opiekunów na kwotę  14 880,00  zł. 
 
Świadczenie rodzicielskie 
 

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z 
późn.zm).  
 
Wypłacono 135 świadczeń rodzicielskich na kwotę 124 637,30 zł. 
Koszt obsługi świadczenia rodzicielskiego – 330,00 zł. 
 
Świadczenia wychowawcze 500+ 
 
 W dniu 11 lutego 2016 r. została uchwalona ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu 
dzieci ( Dz. U. 2019 r. poz. 2407, z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2270 z późn. zm.). Przedmiotowa ustawa 
określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i 
wypłacania tego świadczenia. 
Wypłacono 4387 świadczenia wychowawcze 500+ na kwotę 2 161 664,20 zł. 
 
Pomoc rzeczowa 
 

 Ośrodek prowadzi zbiórkę odzieży używanej od mieszkańców naszej gminy, która 
przekazywana jest osobom potrzebującym w formie pomocy rzeczowej.                        
Ponadto w 2021 roku Ośrodek prowadził zbiórkę mebli oraz sprzętu AGD nadającego się do użytku, 
który został przekazany osobom potrzebującym. 
 
Asystent Rodziny 
 

Od maja 2015 jest zatrudniony w Ośrodku asystent rodziny (jest to obowiązek nałożony na 
gminę od stycznia 2015r.).                                            
Funkcję asystenta rodziny, który ma pomagać rodzinie w codziennych sprawach i rozwiązywać  
z nią problemy, wprowadziła ustawa o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej (przyjęta przez Sejm 28 
kwietnia 2011 r.). 
Podstawą prawną ,, Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 
2017”, zwanego dalej ,, Programem, jest art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 4 listopada 
2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin ,, Za życiem „ (Dz. U. z 2019 r.,  poz. 473) 
 Do zadań asystenta należy między innymi udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich 
sytuacji życiowej, w rozwiązywaniu problemów socjalnych i problemów wychowawczych  
z dziećmi oraz udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej. 
Może on zostać przydzielony rodzinie przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze - na 
wniosek pracownika socjalnego lub na mocy decyzji sądu rodzinnego. 
Asystent miał pod opieką 14  rodzin, w tym 35 dzieci w rodzinach. 
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Wnioski końcowe 
 
 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 – 
2021 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – 
wydano 268 skierowań dla rodzin / osób potrzebujących (650  osób w rodzinach) –  34 120 kg 
żywności. 
 
 W 2021 r. z powodu panującej w kraju 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 
umożliwienie pozostania w domu i zmniejszenie ryzyka zachorowania na COVID-19. 
W Gminie Sosnowica pomocą objętych zostało 18 osób w wieku 70+ oraz 10 osób poniżej 70 roku 
życia. 
 W 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowicy zakończył realizację Projektu 
„Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Sosnowica”. W Projekcie wzięło udział 24 osoby z terenu 
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gminy Sosnowica. 19 osób przystąpiło do egzaminu zewnętrznego i nabyło kwalifikacje zawodowe. 
Sześć z przeszkolonych osób odbyło 3 miesięczne staże.  
W ramach kursu zawodowego „Technolog robót wykończeniowych” wyremontowano pomieszczenia, 
w których mieści się Ośrodek Pomocy Społecznej.  
W ramach Projektu w 2021 roku zostały poniesione wydatki w łącznej kwocie 347 611,88 zł. Dotyczyły 
one wypłat stypendium szkoleniowego i stażowego, wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami 
ZUS oraz zakupu usług pozostałych. 
 
 W 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowicy po raz kolejny pozyskał dodatkowe 
środki z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wyposażenia Ośrodka. Za pozyskane 
środki zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem. 
 

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 przewlekle psychicznie chorych, osób z 

niepełnosprawnością intelektualną, osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności 

psychicznych i osób ze spektrum autyzmu lub niepełnością sprzężoną. Typy domu uzgodnione z WPS 

LUW: Typ A, B, C. Liczba miejsc statutowych uzgodnionych z WPS LUW - 15. Liczba uczestników wg 

stanu na 31.12.2021 r.- 18. Liczba wydanych decyzji wg stanu na 31.12.2021 r. – 18. 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 :  

 

1. Terapia zajęciowa, aktywizacja ruchowa, zajęcia komputerowe z podziałem na pracownie: 

Nazwa pracowni Krótki opis terapii Cele i zadania 

1.aktywizacji 
ruchowej:  zabawy 
sportowe,  
zabawy ruchowe,  
ćwiczenia 

Zajęcia sportowe prowadzone w formie 
przerw w zajęciach terapii zajęciowej, lub gry 
i zabawy na świeżym powietrzu, jako formy 
organizacji czasu wolnego.  
Zajęcia prowadzone w formie: pokazu, 
instruktażu, ćwiczeń praktycznych, 
rozluźniających w grupach.  

Popularyzacja sportu wśród 
osób niepełnosprawnych 
Celem jest podnoszenie 
sprawności fizycznej oraz 
integracja uczestników,  
zwiększenie świadomości 
korzystnego wpływu 
aktywności fizycznej na 
zdrowie i kondycje 
człowieka. 

2. terapii zajęciowej 

(dwie pracownie) 

Zajęcia na pracowni prowadzone są w formie: 
pokazu, instruktażu, ćwiczeń praktycznych. 
Zajęcia prowadzone są indywidualnie do 
potrzeb uczestników i grupowo podczas 
przygotowań do uroczystości, czy świąt 
okolicznościowych. Do zajęć wykorzystywane 
są scenariusze i schematy z teczki terapii 
zajęciowej.  

Głównym celem jest 
leczenie i usprawnianie za 
pomocą określonych 
czynności, zajęć i pracy.  
-przestawienie toru 
myślenia chorego i 
zwrócenie uwagi na sprawy 
nie związane z chorobą. 
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Metody i techniki wykorzystywanych form 
terapii zajęciowej: 
ERGOTERAPIA: dziewiarstwo (szydełkowanie, 

robienie na drutach), hafciarstwo (haft 

krzyżykowy, diamentowy i inne), tkactwo 

(tkanie na ramach, wyplatanie breloczków), 

wikliniarstwo (wiklina papierowa), 

krawiectwo (szycie rzeczy użytkowych, 

zabawkarstwo, reperowanie odzieży), 

kaletnictwo (prace w skórze), metaloplastyka 

(wyroby z drutu, puszek), stolarstwo (prace z 

wykorzystaniem drzewa, patyczków do lodów 

np. domki, pudełka, wypalanie w drewnie), 

ogrodnictwo (prace porządkowe na zewnątrz 

ŚDS i pielęgnacja roślin.  

SOCJOTERAPIA: ludoterapia /zabawoterapia 

(gry i zabawy tematyczne, konstrukcyjne, 

manipulacyjne, zręcznościowe), zajęcia 

rekreacyjne (udział w występach 

artystycznych, wystawach, spacery, spotkania 

taneczne 

ARTERTERAPIA: malarstwo (prace z użyciem 

farb plakatowych, witrażowych, akwareli, 

farb do malowania szkła), rzeźba (prace z mas 

plastycznych, solnych, papierowych, gliny, 

modeliny, plasteliny, wosku), sztuki użytkowe 

(witraże, plakaty, tworzenie prac łączonymi 

technikami), zdobnictwo i dekoratorstwo ( 

kompozycje z suszonych roślin i innych 

materiałów, dekoracje świąteczne, 

okolicznościowe, zdobienie różnych 

przedmiotów), muzykoterapia (czynna i 

bierna realizowana poprzez naukę piosenek 

okolicznościowych, karaoke, przygotowania 

do występów okolicznościowych, wspólne 

biesiadowanie podczas uroczystości, 

warsztaty muzyczne), biblioterapia            

(głośne czytanie wybranych utworów 

literackich, zajęcia biblioteczne z 

przedstawicielami Bibliotek, poradnictwo 

biblioteczne), filmoterapia ( projekcja filmów 

połączona z dyskusją,  nagrywanie i wspólne 

oglądanie uroczystości, występów), 

teatroterapia (oglądanie spektakli innych 

wykonawców, udział w zajęciach teatralnych, 

przygotowywanie do występów 

-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 
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 
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artystycznych), choreoterapia (połączona z 

teatroterapia w formie przygotowywania 

układów tanecznych, ćwiczenia muzyczno – 

ruchowe)  

3. Pracownia 

komputerowa 

Zajęcia komputerowe prowadzone w formie 
przerw w zajęciach terapii zajęciowej, jako 
formy organizacji czasu wolnego.  
Zajęcia prowadzone w formie: pokazu, 
instruktażu, pogadanki, ćwiczeń praktycznych 
i  utrwalających 
 

Nabywanie, rozwijanie i 
podtrzymywanie 
umiejętności korzystania z 
zasobów internetowych 
-zapoznanie uczestników z 

różnymi programami 

komputerowymi (Paint, 

Office Word),  

-rozwijanie umiejętności 

korzystania z zasobów 

Internetu,  

nauka poruszania się po 

portalach 

społecznościowych 

 

2. Treningi:  
 

a) Trening funkcjonowania w codziennym życiu. W tym:  
 

- trening samoobsługi i zaradności życiowej z elementami treningu umiejętności praktycznych. 
Trening prowadzony jest w formie zajęć indywidualnych i grupowych z wykorzystaniem metod takich 
jak: pogadanka, instruktaż, ćwiczenia utrwalające w  trakcie których wykorzystywane są scenariusze 
zajęć i schematy z teczki terapii zajęciowej. Zajęcia prowadzone były również w formie zdalnej. Celem 
treningu jest rozwijanie i wzmacnianie posiadanych umiejętności w zakresie samodzielnego 
wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego; wzmacnianie umiejętności wykonywanie 
czynności porządkowych, przypominanie o zagrożeniach wynikających z nieprawidłowego 
użytkowania sprzętu AGD (np. suszarka do włosów, maszynka do golenia, żelazko, odkurzacz, czajnik, 
pralka i inne);  przypominanie o  zasadach używania środków czystości, środków dezynfekcyjnych 
oraz ich przeznaczeniu; wskazywanie uczestnikom zakresu prac domowych, doskonalenie czynności 
związanych z praniem, suszeniem, prasowaniem, segregacją i przechowywaniem odzieży; 
doskonalenie nawyku estetycznego i higienicznego korzystania z toalety, dezynfekcji toalety; 
doskonalenie nawyku systematycznego dbania o ład i porządek na terenie ośrodka.  
 

- trening higieniczny i dbałości o wygląd zewnętrzny. Trening prowadzony jest w formie zajęć 

indywidualnych i grupowych z wykorzystaniem metod takich jak: pogadanka, instruktaż 

słowny/pokazowy/obrazowy, ćwiczenia utrwalające w  trakcie których wykorzystywane są 

scenariusze zajęć i schematy z teczki terapii zajęciowej. Zajęcia prowadzone były również w formie 

zdalnej. Celem treningu jest wzmacnianie umiejętności w zakresie utrzymania higieny całego ciała, 

estetycznego wyglądu zewnętrznego oraz dystansu społecznego w związku ze stanem epidemii; 

promowanie i przypominanie o konieczności systematycznego dbania o higienę rąk: częste mycie 
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woda z mydłem i dezynfekcja; umiejętność stosowania środków ochronnych: maseczki, gogle, 

przyłbice, rękawice, promowanie i przypominanie o zasadach korzystania z dozowników z płynem 

dezynfekcyjnym, korzystania z pojemników na odpady dedykowane na środki ochrony osobistej; 

dbanie o schludny wygląd: przypominanie o konieczności doboru ubierania, odzieży oraz obuwia 

adekwatnie do okoliczności, pory roku i warunków atmosferycznych; utrwalanie nawyku 

systematycznego dbania o higienę poprzez przypominanie o konieczności systematycznego mycia 

całego ciała i estetyczny wygląd, mycia głowy zmiany bielizny osobistej, wkładek higienicznych i 

urologicznych; wzmacnianie nawyku właściwego dbania o paznokcie, włosy i skórę całego ciała.  

 

- trening kulinarny.  Trening prowadzony jest w formie zajęć indywidualnych i grupowych z 
wykorzystaniem metod takich jak: pogadanka, instruktaż słowny/pokazowy/obrazowy, ćwiczenia 
utrwalające w  trakcie których wykorzystywane są scenariusze zajęć i schematy z teczki terapii 
zajęciowej. Zajęcia prowadzone były również w formie zdalnej. Celem treningu jest: wzmacnianie 
umiejętności w zakresie umiejętności samoobsługi i zaradności w czynnościach związanych z 
planowaniem, przygotowaniem i spożywaniem posiłku oraz utrzymaniem czystości; utrwalanie 
nawyku dokładnego mycia rąk przed przystąpieniem do czynności związanych z przygotowywaniem i 
spożywaniem posiłku, dbania o higienę osobistą i czystość odzieży; kształtowanie nawyku 
porządkowania pomieszczenia w którym spożywany jest posiłek i pomieszczeń sanitarnych po 
spożytym posiłku z zachowaniem reżimu sanitarnego, nauka zasad zdrowego żywieni; nauka 
współpracy w grupie, odpowiedzialności za powierzone zadania, usprawnianie manualne, 
doskonalenie spostrzegawczości, wiary we własne siły i przydatność społeczną; podniesienie poziomu 
samodzielności. 
 
- trening ekonomiczno-budżetowy. Trening prowadzony jest w formie zajęć indywidualnych i 

grupowych z wykorzystaniem metod takich jak: pogadanka, ćwiczenia praktyczne i utrwalające. 

Zajęcia prowadzone były również w formie zdalnej. Celem treningu jest: rozwijanie umiejętności 

planowania i wydatkowania posiadanych środków finansowych w zakresie: umiejętności planowania 

wydatków wg potrzeb, nauka gospodarowania posiadanymi zasobami finansowymi, planowanie 

najpotrzebniejszych zakupów, planowanie wydatków na cały miesiąc, 

 

b) Trening umiejętności społecznych, interpersonalnych i rozwiązywania problemów - Trening 
prowadzony jest w formie zajęć indywidualnych i grupowych z wykorzystaniem metod takich jak: 
pogadanka w trakcie zebrań społeczności lub indywidualnie z wykorzystaniem scenariuszy zajęć i 
schematów z teczki terapii zajęciowej. Zajęcia prowadzone były również w formie zdalnej. Celem 
treningu jest: nabycie i doskonalenie umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów 
społecznych; doskonalenie umiejętności nawiązywania pozytywnych relacji z sąsiadami, osobami 
bliskimi, innymi osobami oraz wśród uczestników ŚDS, w szczególności w okresie pandemii; 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.  
 

c) Trening umiejętności komunikacyjnych. W tym:  

 

- komunikacja interpersonalna.  Trening prowadzony jest w formie zajęć indywidualnych i 

grupowych z wykorzystaniem metod takich jak: pogadanka, dyskusja, giełda pomysłów, burza 
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mózgów, metody plastyczne z  wykorzystywaniem scenariuszy zajęć i schematów z teczki terapii 

zajęciowej. Zajęcia prowadzone były również w formie zdalnej. Celem treningu jest: podniesienie 

kompetencji komunikacyjnych uczestników w zakresie nawiązywania i rozwijania interakcji 

społecznych; nabywanie i doskonalenie umiejętności nawiązywania i podtrzymania kontaktów; 

nadawanie komunikatów związanych z własnymi potrzebami;  poszerzanie słownictwa i stosowanie 

go adekwatnie do sytuacji, opowiadanie o własnych przeżyciach,  słuchanie innych, przestrzeganie 

zasad i kultury słowa 

 
- telefonia komórkowa: połączenia, wiadomości SMS, MMS, komunikatory internetowe  
(WhatsApp, Facebook Messenger, Emotikony). Trening prowadzony jest w formie zajęć 
indywidualnych i grupowych z wykorzystaniem metod takich jak: zajęcia pokazowe, pogadanka, mini 
wykład, ćwiczenia z  wykorzystywaniem scenariuszy zajęć i schematów z teczki terapii zajęciowej. 
Zajęcia prowadzone były również w formie zdalnej. Celem treningu jest: nabywanie umiejętności 
racjonalnego  korzystania z telefonów komórkowych, wiadomości SMS, MMS; nabywanie i 
utrwalanie umiejętności komunikowania w celu uzyskania pomocy (straż, pogotowie, policja), 
zrobienia zakupów, teleporady medycznej, załatwienia spraw urzędowych w szczególności w okresie 
epidemii w Polsce, wysyłanie i odbieranie wiadomości sms, mms (np. e-recepta, kody na badania, 
testy); nabywanie i utrwalanie umiejętności utrzymania kontaktu, prowadzenia rozmów z 
pracownikami i uczestnikami ŚDS (praca zdalna); komunikatorów internetowych z uwzględnieniem 
zagrożeń wynikających z ich używania (łańcuszki, wirusy, cyberprzemoc) 
 

d) Trening umiejętności spędzania czasu wolnego. Trening prowadzony jest w formie zajęć 
indywidualnych i grupowych z wykorzystaniem metod takich jak: zajęcia pokazowe, pogadanka, 
zajęcia z  wykorzystywaniem scenariuszy zajęć i schematów z teczki terapii zajęciowej, ćwiczenia 
praktyczne, utrwalające, warsztaty tematyczne np. muzyczne, wokalne, koncerty, festyny, wyjazdy, 
wycieczki; udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych; spotkania integracyjne na trenie Domu 
(ogniska, grill, urodziny, imieniny uczestników, dyskoteki, obchody świąt okolicznościowych); 
spotkania w plenerze, poza placówką. Zajęcia prowadzone były również w formie zdalnej. Celem 
treningu jest: rozwijanie zainteresowań uczestników, integracja uczestników z innymi osobami 
niepełnosprawnymi i społecznością lokalną, integracja uczestników podczas imprez 
okolicznościowych organizowanych w ŚDS; rozwijane zainteresowań literaturą, muzyka, audycjami 
telewizyjnymi i radiowymi, Internetem, aktywnością fizyczną; 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; kształtowanie 
wyobraźni twórczej; poszerzanie zakresu umiejętności poprzez: czytanie krótkich opowiadań, 
codziennej 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; rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności korzystania 
z zasobów internetowych, ułatwiających funkcjonowanie społeczne w codziennym życiu; wdrażacie 
uczestników do aktywnych form spędzania czasu wolnego jak: spacery, zabawy, terapia ruchowa, 
zajęcia świetlicowe; przybliżanie tematyki muzyki; stymulowanie do samo wyrażania się w śpiewie 
poprzez kontakt z muzyką i rozwój  dodatnich cechy charakteru; wzbudzanie zdolności poznawczych.  
 

 

3. Pozostałe usługi świadczone przez jednostkę: 
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a. Poradnictwo psychologiczne  
Poradnictwo psychologiczne – profilaktyka zdrowia psychicznego prowadzona jest w formie 
indywidualnych i grupowych spotkań z psychologiem Zespołu Leczenia Środowiskowego przy SPZOZ 
w Parczewie, oraz rozmów telefonicznych w formie zdalnego poradnictwa. Poradnictwo 
psychologiczne ma na celu pomoc osobom doświadczającym trudności emocjonalnych, kryzysów, ale 
także pragnących lepiej poznać i zrozumieć siebie; zmianę niewłaściwego  zachowania na 
aprobowane społecznie, przynoszące satysfakcję zarówno samej jednostce jak i otoczeniu; 
zrozumienie trudności i objawów uczestnika i umożliwienie uczestnikowi pożądanej zmiany. 
 

b. Praca socjalna  
Praca socjalna – polegająca na pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, socjalnych, poprawie 
sytuacji bytowej uczestników (instruktaż słowny/pogadanka, trening praktyczny, wysyłanie pism, 
przekazanie informacji mających zastosowanie w konkretnej sprawie, udzielanie informacji o 
przysługujących uprawnieniach). Praca socjalna prowadzona była również w formie zdalnej.  Celem 
pracy socjalnej jest 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, nabywaniu umiejętności właściwego pisania podań oraz 
wypełniania wniosków a także poprawnego rozumienia pism urzędowych.  
 

c. Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych  
Pomoc polega w szczególności na: asystowaniu w rejestracji wizyt lekarskich, pilnowanie terminów 
wizyt, dotarciu do placówek służby zdrowia, realizacji recept, wizyt specjalistów Zespołu Leczenia 
Środowiskowego w Parczewie (psycholog kliniczny i terapeuta środowiskowy), zajęć warsztatowych 
prowadzonych przez pracowników SPZOZ w formie pogadanek, wykładów, konkursów,  na temat 
zdrowia, promowaniu zdrowego trybu życia. Celem w/w działań jest utrzymanie dobrego stanu 
zdrowia uczestnika.  
 
d. Transport uczestników – zapewnia Urząd Gminy Sosnowica 
 

e. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych – prowadzane przez pracownika socjalnego w 
ramach pracy socjalnej oraz pracowników OPS w Sosnowicy.  

f. Szkolenia/warsztaty dla uczestników:  
- Szkolenia prowadzone przez pracowników Przychodni Rejonowej SPZOZ w Sosnowicy – profilaktyka 

zdrowotna w szczególności dotycząca zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, higieny osobistej, 

nadużywania alkoholu, nikotyny, środków psychotropowych, narkotyków 

- Szkolnie prowadzone przez funkcjonariuszy KPP Parczew dotyczące zasad bezpiecznego poruszania 

się na drodze, na temat przemocy domowej i instytucji udzielających pomocy osobom 

doświadczającym przemocy domowej. Prezentacja pracy dzielnicowego Gminy Sosnowica.  

- Warsztaty garncarskie prowadzone przez Pana Krystiana Nowaka – prowadzącego Pracownię 

Garncarską. Zajęcia grupowe i indywidualne. Historia garncarstwa, pokaz     i indywidualne zajęcia na 

kole garncarskim napędzanym tradycyjnie.  

- Warsztaty malowania pisanek w Gminnym Ośrodku Kultury w Sosnowicy (malowanie pisanek 

gorącym woskiem i nakładanie kolorów w kąpieli barwiącej) prowadzone przez pracowników GOK  w 

Sosnowicy  
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- Warsztaty wykonania kwiatów z bibuły z okazji Dnia Matki prowadzone przez pracowników Gminnej 

Biblioteki Publicznej im. Krystyny Krahelskiej w Sosnowicy. Wspólne czytanie wierszy tematycznych i 

opowiadanie wspomnień o naszych mamach.   

- Warsztaty muzyczne prowadzone przez Pana Michała Krośko – absolwenta Studium Muzycznego w 

Parczewie. Prezentacja instrumentów muzycznych: perkusja, gitara, ukulele, pianino, zajęcia wokalne.  

- Poradnictwo Zawodowe dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych – spotkanie z doradcą 
zawodowym Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Radzyniu Podlaskim 

- Warsztaty mydlarskie w miejscowości Hołowno w Krainie Rumianku – uczestnicy w obecności Pani 
instruktor wykonali własnoręcznie mydełka zapachowe, które mogli zabrać do domu.  

- Zajęcia z biblioterapii prowadzone przez Panią Dyrektor i animatora kultury z Powiatowej Biblioteki 
Publicznej  - Centrum Kultury w Parczewie połączone z informacjami na temat pracy bibliotekarza i 
zadaniami Biblioteki.  

g. organizacja czasu wolnego uczestników  - prowadzona w ramach treningu poprzez:  

 udział uczestników w spotkaniach integracyjnych:  

„Dzień Kobiet” – wspólne spotkanie uczestników i pracowników przy poczęstunku i konkursach: np. 
jaka to piosenka, karaoke, kolejnego dnia czynny udział w występie artystycznym Krakowskiej Agencji 
Artystycznej – Kobietki” – wspólnie śpiewanie znanych utworów o kobietach. „Dzień Dziecka” - grill 
połączony z zabawami tematycznymi i karaoke zorganizowany przez pracowników ŚDS i słuchaczy 
Medycznego Studium Zawodowego w Parczewie. Przedstawienie pt. „Kogutek” przygotowane przez 
dzieci z Punktu Przedszkolnego w Sosnowicy. Występ kabaretowy w wykonaniu aktorów  Krakowskiej 
Agencji Artystycznej GALANA  pt. „U cioci Balbinki” oraz „Kobietki”. Akcja 
#challengeniebieskiemotyle2021. Celem akcji było poszerzanie świadomości na temat autyzmu i 
przekazywanie iskierki przyjaźni osobom z autyzmem i ich rodzinom. Uczestnicy ubrani na niebiesko 
zaprezentowali samodzielnie wykonane prace plastyczne (niebieskie motyle). Przygotowanie i udział II 
rocznicy powstanie ŚDS przez uczestników połączone ze spotkaniem integracyjnym z rodzinami 
uczestników, przedstawicielami Jednostek Organizacyjnych z terenu Gminy Sosnowica, Rady Gminy 
Sosnowica, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Powiatowej Biblioteki 
Publicznej  - Centrum Kultury w Parczewie. Uczestnicy w ramach zajęć przygotowali pamiątki 
okolicznościowe dla zaproszonych gości i członków rodzin, część artystyczną – skecz „Jeden Dzień z 
życia uczestnika ŚDS w Sosnowicy” i udekorowali dom. Każdy z uczestników miał przygotowane 
zadanie jako gospodarz Domu. Spotkanie zostało zakończone wspólnym poczęstunkiem i zabawą 
taneczną uczestników. Akcja „Bezpieczne Grzybobranie” zorganizowana we współpracy z Powiatową 
Biblioteką Publiczną – Centrum Kultury w Parczewie  i Nadleśnictwem w Parczewie dla uczestników 
WTZ  i naszego Domu. Akcja wspólnego zbierania grzybów przez uczestników obu Placówek połączona 
była z poszerzeniem wiedzy na temat grzybów i zachowania w lesie, informacji udzielał Pan 
Nadleśniczy (grzyby zostały oddane). Wspólne grzybobranie zakończyło się spotkaniem integracyjnym 
w ŚDS i wspólnym grillowaniem. Przygotowanie i udział w spotkaniu z pracownikami Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowicy z okazji „Dnia Pracownika Socjalnego”  Uczestnicy naszego 
Domu w ramach pracowni terapii zajęciowej przygotowali stroiki świąteczne i podziękowania 
pracownikom OPS w Sosnowicy. Podczas przygotowań odbyły się rozmowy na temat pracy 
pracownika socjalnego, asystenta rodzinnego i innych pracowników OPS, którzy obejmują wsparciem 
wszystkich uczestników naszego Domu. 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: Tłusty Czwartek, 
Ostatki, Dzień Wiosny, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Konstytucja 3 Maja, Tydzień Bibliotek, 
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Dzień Matki, Dzień Ojca, Pierwszy Dzień Lata, Dzień Chłopaka, Międzynarodowy Dzień Ziemi, 
Światowy Dzień Poczty, 11 Listopada, Andrzejki, Mikołajki, spotkanie opłatkowe połączone ze 
wspólnym kolędowaniem.  

 udział uczestników w wydarzeniach lokalnych:  

Dzień Sołtysa – przygotowanie i prezentacja części artystycznej  przygotowanie i wręczenie dyplomów, 

wystawa prac uczestników, prezentacja działalności ŚDS „Zielony Zakątek” w Sosnowicy. Dzień 

Samorządowca – przygotowanie i przekazanie obrazu przedstawiającego Urząd Gminy Sosnowica, 

który został wykonany kulkami z bibuły przez uczestników ŚDS. Udział w wystawie prac z plenerów 

malarskich zorganizowana przez GOK w Sosnowicy, połączona ze spotkaniem integracyjnym z 

uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Parczewie i wystawą prac uczestników naszego Domu. 

Wystawa i prezentacja prac uczestników ŚDS podczas Jarmarku Jagiellońskiego w Parczewie, 

połączona z udziałem uczestników w 620-leciu nadania praw miejskich Parczewa. Poznanie twórczości 

innych osób zajmujących się rękodziełem (40 wystawców promujących własną twórczość). Udział w 

widowisku historycznym, występach zespołów ludowych i śpiewaczych, pokazach kuglarskich, 

łuczniczych, wikliniarskich i garncarskich. Wystawa i prezentacja prac uczestników podczas Dnia 

Rodziny połączonego z Festynem „Holi – Świat Kolorów”  nad Jeziorem Zagłębocze, połączone z 

promocją Gminy Sosnowica przez lokalne koła Gospodyń Wiejskich – wspólna integracja ze 

środowiskiem lokalnym. Wystawa prac uczestników podczas Dożynek Powiatowych na stadionie 

Sportu i Rekreacji w Parczewie; Udział w przeglądzie wieńców dożynkowych, występach artystycznych 

zespołów śpiewaczych i lokalnych wokalistów; Przegląd prac i produktów spożywczych 

przygotowanych przez lokalne koła gospodyń wiejskich; Wspólna integracja ze środowiskiem 

lokalnym. Wystawa i prezentacja prac uczestników ŚDS podczas lokalnego festynu w Sosnowicy 

„Sosnowica Gmina Gościnna”. Integracja ze środowiskiem lokalnym połączona z prezentacją 

rękodzieła uczestników, informowaniem środowiska lokalnego na temat usług świadczonych w 

naszym Domu; Przegląd prac i produktów spożywczych wykonanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z 

Gminy Sosnowica. Udział w Dożynkach Gminno Parafialnych. Udział w Pikniku Patriotycznym pod 

patronatem MON.  

 

 udział uczestników w konkursach: 

-V Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów i Osób Niepełnosprawnych Milanów 2021r. 

połączony ze spotkaniem integracyjnym z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Parczewie i 

innymi zespołami Ludowymi: "Chmiel" z Chmielowa, "Echo Dębowej" z Dębowej Kłody, "Kalina" z 

Jabłonia, "Parczewiacy" przy Związku Emerytów i Rencistów oddział Parczew, "Sosna" z Sosnowicy, 

"Anioły Caritas" z WTZ Parczew. Udział w spektaklu teatralnym grupy „Po naszomu” i prezentacji 

występu duetu „Sokołowski & Menet”, którzy zaprezentowali utwory muzyczne z dawnych lat. W 

trakcie przeglądu uczestnicy ŚDS zaprezentowali swoje prace wykonane w pracowniach terapii 

zajęciowej oraz przygotowaną część artystyczną. Zajęliśmy I miejsce w kategorii  formy teatralnej i 

wygraliśmy grilla ogrodowego.  

-IV Konkurs Plastyczny Osób Niepełnosprawnych Literackie Pejzaże. Tytuł -  „Wyspy marzeń, wyspy 

szczęścia” organizowany przez Miejsko Gminną Bibliotekę w Parczewie. Dwie z naszych uczestniczek 

wzięły udział w konkursie. Wszystkie prace zostały wysoko ocenione i otrzymały dyplomy 

gratulacyjne oraz nagrody rzeczowe. Wręczenie nagród przez Dyrektora i pracowników Biblioteki 

odbyło się w naszym ŚDS i zostało połączone z zajęciami z biblioterapii: prezentacją i omówieniem 

utworów o tematyce jesiennej.  
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-XIX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” organizowany przez 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Tytuł „To co kocham”. Dwóch naszych 

uczestników wykonało pracę metoda haftu diamentowego „Wodospad marzeń”. Praca zajęła I 

miejsce na etapie wojewódzkim w kategorii Tkanina i Aplikacja. Następnie została wysłana do 

kolejnego etapu ogólnopolskiego i będzie oceniana przez Centralną Komisję Konkursową.  

Przedstawiciele PFRON (Pani Dyrektor Małgorzata Paprota oraz Pan Dyrektor Ryszard Dados) 

przyjechali do ŚDS i osobiście wręczyli naszym uczestnikom dyplomy, statuetki, upominki i bony za 

udział w konkursie.  

 

 wyjazdy i wycieczki  
 

-Wycieczka do Zamościa, zwiedzanie miasta w szczególności Rynku Wielkiego połączone z prelekcją 

dotyczącą historii powstania miasta, renesansowego ratusza, najciekawszych kamienic na Starym 

Rynku. Zwiedzanie ogrodu Zoologicznego im. Stefana Milera. Wspólny posiłek na Rynku Starego 

Miasta.  

-Wycieczka nad Jezioro Zagłębocze w ramach organizacji czasu wolnego uczestników, połączona z 
grami  i zabawami sportowymi, wspólnym spacerem i wspólnym posiłkiem nad Jeziorem.  
-Wycieczka do Hołowna „Krainy Rumianku” – połączona z udziałem w warsztatach tematycznych – 
wykonanie mydełek zapachowych. 
-Wycieczka do Kozłówki – zwiedzanie XVIII wiecznego pałacu, siedziby rodu Bielińskich i Zamoyskich z 
przewodnikiem, ogrodów przypałacowych, powozowni oraz Muzeum Realizmu Socjalistycznego. 
Wizyta w pizzerii i wspólny posiłek.  
-Wycieczka do Parczewa – wizyta w Komendzie Powiatowej Policji, zwiedzanie budynku komendy, 
rozmowa z dzielnicowym na temat pracy w policji i zapoznanie z pojazdami wykorzystywanymi przez 
pracowników policji. Następnie wizyta w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 
Parczewie, rozmowa  z pracownikiem straży dotycząca pracy strażaków połączona z prezentacją 
wozów strażackich i znajdującego się w nich sprzętu. Dzień zakończono wizytą w pizzerii i wspólnym 
posiłkiem.  
-Wyjazd do Milanowa  na festyn „Milanowskie spotkanie z kulturą zorganizowane przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Milanowie. Uczestnictwo w przemarszu korowodu dożynkowego i części 
artystycznej, połączone z prezentacją prac uczestników naszego domu.  
 
h. Inne formy prowadzonej działalności:  
- opieka i wsparcie realizowane poprzez organizowanie czynności  pielęgnacyjnych i opiekuńczych, 
organizowanie wsparcia i podtrzymywanie dobrych relacji z rodzinami uczestników ŚDS; 
nadzorowanie stanu zdrowia uczestnika (pomiar i ocenę parametrów podstawowych funkcji 
życiowych: temperatura, tętno, liczba oddechów, ciśnienie tętnicze krwi, etc.); zapewnienie wsparcia 
w adaptacji do warunków funkcjonowania w ŚDS, do zmian związanych z chorobą przewlekłą lub 
starością; wsparcie w pokonywaniu trudności. W tym:  
- wizyty domowe/rozmowy telefoniczne 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/rozmowy telefoniczne kierownika i pracownika socjalnego u osób dłużej 

nieobecnych w ŚDS, podczas nieobecności w czasie zawieszenia działalności ŚDS, 

- rozmowy telefoniczne z uczestnikami i ich rodzinami dotyczące bieżący problemów, działalności 

ŚDS, pomocy finansowej, pomocy w dostępie do świadczeń medycznych i załatwieniu spraw 

urzędowych, 
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- częste kontakty telefoniczne i rozmowy z rodzinami i uczestnikami w trakcie zawieszenia 

działalności ŚDS w okresie od 29.03.2021 r.  do 25.04.2021 r. dotyczące sytuacji rodzinnej, 

zawodowej zdrowotnej uczestników ŚDS i ich rodzin związanej z okresem pandemii, 

- wizyty w środowisku pracownika socjalnego z zachowaniem reżimu sanitarnego celem ustalenia 

sytuacji bytowej i zdrowotnej uczestników ŚDS,   

- pomoc żywnościowa -  dostarczenia uczestnikom ŚDS paczek żywnościowych  w okresie zawieszenia 

działalności Ośrodka – 14.04.2021r., 

- pomoc uczestnikom i ich rodzinom w składaniu wniosków o pomoc finansową ze środków programu 

PFRON – Moduł III w programie SOW, 

- praca zdalna z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Sosnowicy w okresie 

zawieszenia działalności ośrodków wsparcia poprzedzonego Decyzjami Wojewody Lubelskiego w 

łącznym okresie od 29.03.2021 r. do 25.04.2021 r.  Uczestnicy otrzymali do domów prace z pracowni 

terapii zajęciowej i materiały do pracy (np. haft krzyżykowy, nici, igły itp., w zależności od możliwości i 

potrzeb uczestników). Pracownicy ŚDS: kierownik, terapeuta, instruktor terapii zajęciowej, opiekun 

medyczny byli w stałym kontakcie z uczestnikami.  

Zasoby Domu przeznaczone na jego funkcjonowanie, w zakresie: 

 

1. Środki finansowe, w tym: 
a. Środki z budżetu wojewody – 329.645,25 zł. 
b. Pozyskane z innych źródeł (źródło, kwota i przeznaczenie) – 30.000,00 zł. Środki uzyskane z 

budżetu Gminy Sosnowica zostały przeznaczone na posiłki dla uczestników ŚDS i 
dofinansowanie zakupu oleju grzewczego.  

 

2. Liczba pracowników zatrudnionych w Domu: 

 

Stanowiska pracy 

Wymiar czasu pracy (w 

przeliczeniu na etaty) 

Rodzaj umowy 

(umowa o pracę, na 

zastępstwo, zlecenie, 

inne rodzaje umów i 

zatrudnienia) 

Umowa na czas 

określony lub 

nieokreślony 

Kierownik 1 Umowa o pracę Umowa o pracę na 

czas nieokreślony  

Główna księgowa 0,25 do 30.09.2021 

0,50 od 01.10.2021  

Umowa o pracę Umowa na czas 

nieokreślony  

Terapeuta 1 Umowa o pracę Umowa na czas 

nieokreślony 

Instruktor terapii 

zajęciowej 

1 Umowa o pracę Umowa na czas 

nieokreślony  

Pracownik złożył 

wypowiedzenie z pracy 
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z dniem 31.03.2021r.  

Terapeuta zajęciowy 1 Umowa o pracę Umowa na czas 

określony od 

01.07.2021r. do 

31.03.2022r.  

Opiekun medyczny 1 Umowa o pracę Umowa na czas 

nieokreślony  

Robotnik 

gospodarczy 

0,50 Umowa o pracę Umowa na czas 

określony od 

05.08.2021r. do 

05.11.2021r. 

Pracownik socjalny 4 godziny miesięcznie  Umowa zlecenie Umowa zlecenie od 

dnia 01.01.2021 r. do 

dnia 31.12.2021 r. 

 

 Średnia liczba uczestników poszczególnych zajęć w ciągu roku  

miesiące 

 

 

 

 

zajęcia 

st
yc

ze
ń

 

lu
ty

 

m
ar

ze
c 

kw
ie

ci
e

ń
 

m
aj

 

cz
e

rw
ie

c 

lip
ie

c 

si
e

rp
ie

ń
 

w
rz

e
si

e
ń

 

p
aź

d
zi

e
rn

ik
 

lis
to

p
ad

 

gr
u

d
zi

e
ń

 

śr
e

d
n

ia
 li

cz
b

a 
u

cz
e

st
n

ik
ó

w
 

w
 r

o
ku

 2
0

2
1

**
 

1Pracow

nia 

terapii 

zajęciowe

j 
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0 
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5 
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64 

16,

0 

15,3
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15,

19 

15,6

3 

15,8

1 

180,

73 

 

 

* średnią liczbę uczestników w danym miesiącu to: suma uczestników w każdym dniu zajęć dzielona 

przez liczbę dni w miesiącu, w których odbywały się zajęcia (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po 

przecinku np. 3,99) 

** średnia liczba uczestników w roku 2021 to: suma średnich w poszczególnych miesiącach dzielona 

przez 12 miesięcy (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku np. 4,01) 

 

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 (rocznica powstania ŚDS) i innej 
działalności Ośrodka (np. zawieszenia działalności Ośrodka, ustalone dni wolne.)  

2. 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 pracownikami socjalnymi i 
asystentem rodzinnym. Współpraca w zakresie rozwiezienia paczek żywnościowych, 
środków ochrony osobistej, artykułów chemicznych uczestnikom ŚDS w trakcie 
zawieszenia działalności placówki, pomoc w bieżących problemach uczestników ŚDS.  

3. Poradnia Zdrowia Psychicznego, Zespół Leczenia Środowiskowego przy SPZOZ Parczew 
– współpraca w zakresie szybkiego reagowania w sytuacjach zaobserwowania 
pogorszenia samopoczucia – uczestniczy 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.  

4. Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie – współpraca  w zakresie odbywania stażu na 
stanowisku robotnik gospodarczy; poszukiwania stażysty (złożony wniosek o organizację 
stażu w dniu 25.03.2021 r. na stanowisko terapeuta zajęciowy) ; wniosek o organizację 
prac interwencyjnych 26.04.2021r. i 18.06.2021. na stanowisku terapeuta zajęciowy. 

5. Gminny Ośrodek Kultury w Sosnowicy – współpraca w zakresie organizacji udziału 
uczestników i pracowników w uroczystościach okolicznościowych, organizowanych 
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konkursach, uroczystościach lokalnych, festynach, warsztatach tematycznych.  
6. Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie – współpraca w zakresie organizacji udziału 

uczestników i pracowników w uroczystościach okolicznościowych. 
7. Parczewski Dom Kultury - współpraca w zakresie organizacji udziału uczestników i 

pracowników w uroczystościach okolicznościowych, lokalnych, festynach. 
8. Gminna Biblioteka w Sosnowicy- wypożyczanie książek dla uczestników ŚDS w 

Sosnowicy, zajęcia z biblioterapii. 
9. Miejsko – Gminna Biblioteka w Parczewie – współpraca w zakresie zajęć z organizacji 

zajęć z biblioterapii, udziału w konkursie powiatowym.  
10. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Parczewie – Centrum Kultur – współpraca w zakresie 

organizacji zajęć z biblioterapii, udziału w powiatowym przeglądzie twórczości 
artystycznej, wystawie prac uczestników, grzybobraniu.  

11. Lubelski Urząd Wojewódzki, Delegatura Biała Podlaska  – współpraca w zakresie 
prowadzenie bieżącej działalności ŚDS.  

12. Urząd Gminy Sosnowica – współpraca w zakresie prowadzenia bieżącej działalności ŚDS, 
dofinansowanie wyżywienia uczestników ŚDS, i opału grzewczego, zapewnienie 
transportu uczestnikom ŚDS, pomoc w drobnych remontach na terenie ŚDS, usuwaniu 
bieżących awarii, porządkowania terenu na zewnątrz ŚDS. Współpraca w zakresie 
realizacji Modułu IV programu PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym 
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami 
zakaźnymi” (zakup i dostarczenie uczestnikom produktów żywnościowych, artkułów 
chemicznych, środków dezynfekcyjnych, termometrów, maseczek w formie paczek przez 
okres 5 miesięcy), zakup i przekazanie do ŚDS środków czystości, termometrów, 
pulsoksymetrów i sprzętu podnoszącego poziom bezpieczeństwa sanitarnego w placówce 
(lampy wirusobójcze).  

13. Starostwo Powiatowe w Parczewie: współpraca w zakresie prowadzenie bieżącej 
działalności ŚDS.  

14. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – współpraca w zakresie 
realizacji Modułu IV programu PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym 
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami 
zakaźnymi”, w zakresie realizacji  XIX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka 
Osób Niepełnosprawnych” pt. „To co kocham”. W realizacji wręczenia nagród 
uczestnikom będącym laureatami w/w konkursu na etapie wojewódzkim.  

15. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – współpraca w zakresie 
realizacji wniosków złożonych do GKRPA dotyczących dofinansowania następujących 
zadań:   
-„Trening umiejętności spędzania czasu wolnego połączony z integracją uczestników ŚDS 

pozwalający budować kompetencje społeczne i zaangażowanie we wspólne planowanie 

kreatywnych form spędzania czasu wolnego jako  alternatywa unikania przebywania w 

towarzystwie osób nadużywających alkoholu. Budowanie i wzmacnianie poczucia własnej 

wartości, rozwój edukacyjny i poznawczy uczestników Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Sosnowicy” – wycieczka do Zamościa 

- „Trening umiejętności spędzania 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” – zakup materiałów do przygotowania dekoracji 

świątecznej, stroików i kartek okolicznościowych.  
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-„Trening umiejętności spędzania czasu wolnego – wycieczka krajoznawcza do Krainy 

Rumianku w Hołownie, połączona z warsztatami tematycznymi - jako alternatywa 

unikania i nadużywania alkoholu oraz unikania przebywania                    w towarzystwie 

osób nadużywających alkoholu. Wdrażanie uczestników do aktywnych form spędzania 

czasu wolnego. 

16. 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. 

17. Medical – Medyczne Centrum Zdrowia w Parczewie – współpraca w zakresie 
zorganizowania szczepień uczestników, ich opiekunów i pracowników ŚDS, zgodnie z 
pismem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w tym zakresie.  

18. Leśnictwo Sosnowica, Nadleśnictwo Parczew – współpraca w zakresie zorganizowania 
akcji „Bezpieczne grzybobranie”, przekazania choinki na rzecz ŚDS. 

19. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Parczewie – wspólny udział w spotkaniach integracyjnych 
(grill, wystawa prac), akcjach (grzybobranie), przeglądach i konkursach.   

20. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Parczewie – współpraca w okresie 
zachowania reżimu sanitarnego związanego z koronawirusem SARS-CoV-2 i okresie 
trwania zawieszenia działalności ŚDS – konsultacje i poradnictwo, w okresach zakażeń 
uczestników.  

21. Medyczne Studium Zawodowe w Parczewie- praktyki słuchaczy MSZ połączone z 
organizacja czasu wolnego uczestników ŚDS z okazji uroczystości okolicznościowych.  

22. Lubelskie Forum Środowiskowych Domów Samopomocy współpraca w zakresie 
prowadzenie bieżącej działalności ŚDS.  

23. Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Radzyniu Podlaskim – współpraca w zakresie 
zorganizowania poradnictwa zawodowe dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych – 
spotkanie z doradcą zawodowym.  

24. Pracownia Garncarska  - współpraca w zakresie zorganizowania warsztatów na kole 
garncarskim.  

25. Fundacja Victor – współpraca w zakresie rozwijania sieci wsparcia w Powiecie 
Parczewskim, udział w „I Konferencji osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z 
terenu Powiatu Parczewskiego” -  prelekcja dotycząca funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych w dziennych ośrodkach wsparcia.  

26. Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi – współpraca w zakresie udziału w 
konsultacjach środowiskowych dotyczących narzędzi wsparcia samodzielności osób 
niepełnosprawnych w zakresie: „Standardów usługi Asystenta Osobistego Osoby z 
Niepełnosprawnością”; „Wsparcie oprócz opieki – poszerzone wsparcie wytchnieniowe”; 
„Budżet osobisty”, „Bezpieczna przyszłość – fundusze powiernicze. Mechanizmy 
wspierające zapewnienie bezpiecznej przyszłości finansowej i majątkowej osób z 
niepełnosprawnością”. 

27. Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki. 
Współpraca z Panią Prezes Alicją Jankiewicz  w zakresie rozwijania wsparcia osób 
niepełnosprawnych i rozwijania pasji uczestników ŚDS poprzez publikację artykułu 
dotyczącego uczestnika Domu w biuletynie informacyjnym osób niepełnosprawnych: 
www.Niepełnosprawni.lublin.pl w zakładce pasje.  
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Zajęcia i szkolenia zorganizowane w 2021 r. dla pracowników w zakresie tematycznym 

wynikającym ze zgłoszonych przez nich potrzeb, związanych z funkcjonowaniem domu (§23 

rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy) 

 

1. „Artetapia”   
2. „Trening umiejętności spędzania czasu wolnego i integracja uczestników”  
3. „Praca z dorosłymi ze spektrum autyzmu”  
4. „Postacie i odmiany schizofrenii”  
5. „Rewolucja w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawie o świadczeniach z tytułu 

choroby i macierzyństwa i innych od 1 stycznia 2022 r.” 
6. Bezpłatne webinary tematyczne:  
Wyliczanie zasiłków chorobowych w czasie pandemii, BHP w okresie pandemii i badania lekarskie; 

Świadectwo pracy; Ochrona prywatności i  danych osobowych przy udostępnianiu informacji 

publiczne; Planowanie czasu pracy a podróż służbowa; Tryb kontroli jednostki w zakresie 

prawidłowości postępowania z dokumentacją; Praca zdalna i telepraca w prawie pracy; Ustawa o 

dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych; Organizacja pracy kancelaryjnej w JST 

– system tradycyjny; Podstawy prawa cywilnego w tworzeniu umów; Nieobecność w pracy z uwagi na 

COVID – 19; Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym; Rozliczanie składek z funduszu pracy; 

Rozliczanie kosztów uzyskania przychodów a lista płac; Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej; 

Dyrektywa o sygnalistach; Obowiązki pracodawcy przy zawieraniu umów o pracę; Środki trwałe; Etyka 

zawodowa w pracy urzędnika administracji publicznej; Zdarzenie nagłe a postępowanie z 

dokumentacja w JST; Umowa o roboty budowlane, umowa o dzieło; Ochrona prywatności i danych 

osobowych; Ewidencja i rozliczanie wyjść prywatnych; Planowane zmiany w pracy zdalnej; Doręczenia 

elektroniczne – stan prawny i faktyczna możliwość stosowania. 

 

Ocena realizacji zadań i ewentualne wnioski, w tym informacje  

o planowanych zmianach w zakresie funkcjonowania domu: 

 

Zaplanowane działania zrealizowano zgodnie z planem na rok 2021 w dużej części. Nie zrealizowano 
wszystkich działań w pracowni ruchowej z powodu braku wykwalikowanej kadry do prowadzenia w/w 
zajęć na pracowni. Zajęcia na pracowni komputerowej były prowadzone jedynie w przerwach zajęć na 
pracowniach terapii zajęciowej, nie jako oddzielna pracownia. Nie zrealizowano zaplanowanych 
działań w okresie zawieszenia działalności ŚDS (spotkanie świąteczne, zajęcia muzyczne w GOK), Nie 
zrealizowano w części planowanego harmonogramu imprez i wyjazdów w rozkładzie miesięcznym z 
powodu absencji pracowników lub uczestników, zajęcia zostały zrealizowane w innych terminach.  
Zrealizowano zaplanowane wycieczki i wyjazdy integracyjne, zrealizowano zaplanowane formy terapii 
zajęciowej, wprowadzoną nową metodę w Artereapii – haft diamentowy. Zwiększono zatrudnienie na 
okres 3 miesięcy – robotnik gospodarczy.  
 
 
Zaplanowane zmiany na 2022 rok to:  

 

- zwiększenia miejsc statutowych  i zwiększenie zatrudnienia– rehabilitant, robotnik gospodarczy  
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- zwiększenie ilości zajęć z terapii ruchowej i pracowni komputerowej.  

 

Zastosowane skróty: 

 

1. GOK – Gminny Ośrodek Kultury w Sosnowicy 
2. GKRPA – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sosnowicy 
3. JST – Jednostka Samorządu Terytorialnego 
4. KPP – Komenda Powiatowa Policji w Parczewie 
5. OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowicy 
6. PBP – CK – Powiatowa Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Parczewie  
7. PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – oddział Lubelski 
8. SPZOZ – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie 
9. ŚDS, Dom, Placówka – Środowiskowy Dom Samopomocy w Sosnowicy „Zielony Zakątek” 
10. WPS LUW – Wydział Polityki Społecznej, Lubelski Urząd Wojewódzki 
11. WTZ- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Parczewie 
12. ZLŚ – Zespół leczenia Środowiskowego przy SPZOZ Parczew 

 

X. Oświata. 

W roku szkolnym 2020/21  Szkoła Podstawowa w Sosnowicy liczyła  15 oddziałów 227uczniów - 

185 szkoła podstawowa, 3 oddziały – 3, 4 i 5-latki w Punkcie Przedszkolnym w Sosnowicy - 38 

dzieci; 3-5 latki w Zespole Wychowania Przedszkolnego w Zienkach - 4 dzieci. Pracę dydaktyczno-

wychowawczą sprawowało 27 nauczycieli różnych specjalności, 3 kontraktowych, 8 

mianowanych  i 16  dyplomowanych. 1/2 etatu biblioteki, 26 godz. świetlica szkolna, 10 godz. 

pedagog, 10 godz. logopeda, 10 godz. psycholog.  

 

Tabela 8. Edukacja w gminie. 

Edukacja 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Placówki wychowania 
przedszkolnego, 

2 2 2 2 2 

w tym przedszkola 2  -  - - - 

Miejsca w przedszkolach 65  -  -  50 50 

Dzieci w placówkach 
wychowania 
przedszkolnego 

85 70 70 40  

W tym w przedszkolach 51 - - -  

Szkoły podstawowe 1 1 1 1 1 

Uczniowie szkół 
podstawowych 

129 157 163 193 186 

Gimnazja 1 - - - - 

Uczniowie szkół 
gimnazjalnych 

67 44 20 - - 

Liczna uczniów 
przypadająca na 1 oddział 
w szkołach 

     

Podstawowych 18 17 16 16 16 

Gimnazjalnych 22 22 20 - - 
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 Szkołę obsługiwało 2 pracowników administracyjnych, 3 pracowników obsługi, 1 konserwator, 3 

pracowników kuchni, 1 pracownik punktu przedszkolnego. 

 

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, na I miejscu z 

matematyki, na III z  języka angielskiego.  

  

        średni  wynik szkoły :     Język polski ; 62%,   średni powiatu 58% 

                                                   Matematyka 50% ,                               40% 

                                  Język angielski 54%,                             56% 

 

 

Tabela 9. Zestawienie wyników egzaminu ósmoklasisty 2020/2021 

 

Lp Nazwa szkoły Liczba 

uczniów 

J.
p

o
ls

ki
 %

 

M
at

em
at

y 

ka
 %

 

Ję
zy

k 
an

gi
el

sk
i  

%
 

1. Gmina  Dębowa Kłoda 33 55 36 59 

2. Gmina Jabłoń 32 54 35 50 

3. Gmina Milanów 44 51 35 44 

4. Gmina Parczew 121 63 43 64 

5. Gmina Podedwórze 10 43 30 39 

6.  Gmina Siemień 32 60 47 55 

7. Gmina Sosnowica 18 62 

(2 miejsce w 

powiecie) 

50 

(1 miejsce 

w powiecie) 

54 

(3 miejsce w 

powiecie ) 

 

XI. Realizacja polityk, programów i strategii. 

W gminie w 2021 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

 Strategia Rozwoju Gminy, 

 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy, 

 Program Gospodarki Niskoemisyjnej, 

 Program Ochrony Środowiska, 
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 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 2021r. 

 

 

1. Strategia Rozwoju Gminy, Lokalny Program Rewitalizacji Gminy 

Inwestycje zrealizowane w 2021 roku z wynikające z założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji 

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

1) Projekt pn.: „Rewitalizacja w Gminie Sosnowica” 

1. Zadanie  „Modernizacja budynku przedszkola w Sosnowicy” zakończone zostało w styczniu. 

Całkowity koszt realizacji inwestycji – 457 250,18 zł 

2. Zadanie  „Budowa kompleksu boisk sportowych w miejscowości Zienki” zakończone zostało we 

wrześniu. Zadanie wykonane w terminie. 

Całkowity koszt realizacji inwestycji - 264 450,00 zł 

3. Zadanie „Budowa boiska, placu zabaw i altany w miejscowości Pasieka 

Zakończone zostało we wrześniu. Zadanie wykonane w terminie. 

Całkowity koszt realizacji inwestycji – 186 960,00 zł 

4. Zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Zienki” zakończone zostało w czerwcu. Zadanie 

wykonano w terminie. 

Całkowity koszt realizacji inwestycji – 399 800,95, zł 

5. Zadanie „Budowa boiska sportowego w miejscowości Turno” zakończone zostało w sierpniu. 

Zadanie wykonano w terminie. 

Całkowity koszt realizacji inwestycji – 118 080,00 zł 

6. Zadanie „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z rozbudową placu zabaw w 

miejscowości Turno Osada” zakończone zostało w październiku. Zadanie wykonano niezgodnie z 

terminem z winy wykonawcy. Gmina wystąpiła do wykonawcy z Notą Księgową, jednakże w 

związku z przepisami w stanie pandemii nie może ukarać wykonawcy. 

Całkowity koszt realizacji inwestycji – 249 998,82 zł 

7. Zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Zienki” zakończone zostało w październiku. Zadanie 

wykonano w terminie. 

Całkowity koszt realizacji inwestycji – 268 951,80 zł 

8. Zadanie „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Turno Osada” 

Umowa z 13.12.2021r. – obecnie w trakcie realizacji 

Całkowity koszt realizacji inwestycji –1 188 489,70 zł 

 

 

2) Strategia Rozwoju Gminy na lata 2021-2030- opracowano Strategię Rozwoju Gminy która 

jest dokumentem niezbędnym dla rozwoju gminy Sosnowica. 
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Całkowity koszt realizacji strategii pokryty jest z budżetu gminy -  8 400 zł 

 

3) Umowa z UM w Lublinie na dofinansowanie Projektu „Odnawialne żródła energii- czyste 

powietrze w gminie Sosnowica” w ramach Osi Priorytetowej 4 ENERGIA PRZYJAZNA 

ŚRODOWISKU, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2022 z dnia 30.12.2022r. Zadanie obecnie 

w realizacji 

Całkowita wartość projektu 1 826 541,00 

Całkowite wydatki kwalifikowalne 1 680 700,00 zł 

 

2. Pozostałe zadania inwestycyjne  

1) Przebudowa drogi gminnej nr 104010L na odcinku Sosnowica-Sosnowica Dwór-Izabelin 

od km 0,11 do 1+415 o dł. 1,404 km wraz z przebudową odcinka kanalizacji sanitarnej.  

Zadanie dofinansowane ze  środków  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię 

bitumiczną, zjazdy publiczne i indywidualne, zatoki postojowe przy cmentarzu i na terenie 

zabytkowego parku dąb i sosna, wykonano oznakowanie poziome i pionowe. Koszt 

przebudowy drogi wyniósł  1284 621 zł z czego 793 797 zł to kwota dofinansowania z 

EFRROW. 

 

2) Przebudowa rozbudowa świetlicy wiejskiej w Starym Orzechowie.. Zadanie 

dofinansowane ze  środków  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020.  Zakres robót obejmujących wykonanie zadania obejmował   

przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej  wraz z wyposażeniem budynku w pompę 

ciepła ,zagospodarowanie terenu poprzez  ułożenie kostki brukowej, urządzenie placu 

zabaw, montaż ławki solarnej oraz budowę grilla  i altany.  

Całkowity koszt realizacji inwestycji -  668 990,00 zł, Kwota dofinansowania  dla I etapu 

wyniesie - 323 637 zł, Wkład własny Gminy-  345 353,00 zł. 

 

3) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej- szlakiem  T. Kościuszki. Zadanie 

dofinansowane ze  środków  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. 

a) Zagospodarowanie  terenu parku Dąb i Sosna poprzez budowę ogrodzenia, 

utwardzenia ciągów pieszo jezdnych, montaż tablicy informacyjnej ,wyposażenie 

parku w rzeźbę tematyczną na kwotę 103 320 ,00 zł 

b) Modernizację parku w centrum Sosnowicy poprzez Wykonanie nowej nawierzchni 

alejek, montaż systemu nawadniającego wraz z fontanną, wyposażenie parku w ławki 

i pergole oraz wzbogacenie parku o nową szatę roślinną na kwotę 279 210,00 zł  

Kwota dofinansowania  dla  drugiego  etapu wynosi  132 710 zł 

Koszt realizacji zadania wynosi   382 530,00 zł   

Wkład własny Gminy Sosnowica 249 820,00 zł 

4) Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Sosnowica- 

współfinansowany ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między 

regionami III” w obszarze D w zakresie likwidacji barier transportowych. Zadanie 
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wykonane w terminie 18.10.2021, wniosek o płatność złożony  również w terminie . 

Gmina otrzymała już dofinansowanie ze środków PFRON. 

Całkowity koszt realizacji inwestycji -  178 575,71 zł 

Kwota dofinansowania ze środków PFRON- 91 488,00 zł 

Wkład własny Gminy 87 087,71 zł 

 

 

XII. Działalność Kulturalna 

W dniach 21-22 oraz 28-29 sierpnia 2021 r. na terenie Zespołu Dworsko – Pałacowego w 
Sosnowicy odbył się I Festiwal Kościuszkowski pt. „Śladami Tadeusza Kościuszki”. Festiwal był 
niczym podróż w przeszłość mająca na celu przypomnienie ważnych wydarzeń i rocznic oraz 
bohaterów i postaci poprzednich pokoleń zasłużonych dla małej ojczyzny – Sosnowicy, województwa, 
Polski i świata. Realizacja uroczystości odbyła się w ramach promocji województwa lubelskiego – 
programu Samorządu Województwa Lubelskiego „Warto być Polakiem”. 

1. Gminny Ośrodek Kultury                                                          

Gminny  Ośrodek Kultury w Sosnowicy został utworzony uchwałą Rady Gminy Sosnowica NR 

V/28/2007 z dnia 28 lutego 2007 roku. Działalność została rozpoczęta  dnia 22 maja 2007 roku  

i prowadzona jest na podstawie wpisu do rejestru Instytucji Kultury. Zgodnie ze statutem GOK 

prowadzi działalność służącą zaspokojeniu potrzeb kulturalnych, informacyjnych i edukacyjnych, 

współdziała z instytucjami i organizacjami, organizuje imprezy kulturalne i sportowe, przedstawienia 

teatralne, koła zainteresowań oraz prowadzi promocję Gminy Sosnowica. 

       Gminnym Ośrodkiem Kultury kieruje dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz. Działalność 

instytucji kultury jest finansowana ze środków budżetu Gminy w formie dotacji podmiotowej. 

Ponadto GOK uzyskuje darowizny, które wykorzystuje na działalność statutową.       

W okresie sprawozdawczym na dzień 17.12.2021 r. zatrudnionych było 3 pracowników tj. Dyrektor – 

1 etat, pracownik ds. kultury - 1 etat, główna księgowa – ¼ etatu.  

GOK w okresie od 01.01.2021r.- 17.12.2021 roku uzyskał przychody w wysokości:  

dotacja z Gminy         - 202.000,00zł. 

                                                                                                    

pozostałe przychody                                                                                                     - 1400,00zł. 

 

W okresie sprawozdawczym odbyły się następujące wydarzenia:  

14 – 27.02.2021r. Ferie zimowe on-line 

Ze względu na panującą pandemię wirusa Covid-19 GOK dostosował się do obowiązujących zasad 

i zaproponował dzieciom ferie on-line.  Poprzez stronę internetową udostępnialiśmy i zachęcaliśmy 

dzieci do zajęć, ćwiczeń, eksperymentów a także wirtualnych wycieczek po muzeach.  
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3.02 -21.02.2021r.     Galeria zimowych dzieł sztuki – przegląd on-line.  

Został ogłoszony przegląd, który polegał na przysyłaniu do Gminnego Ośrodka Kultury zdjęć 

dokumentujących budowle ze śniegu. Z nadesłanych zdjęć powstała „Zimowa fotogaleria”. Wszyscy 

uczestnicy zostali nagrodzeni słodkościami.  

17.02.2021r.   Gminne  lodowisko. 

Na stadionie sportowym za Gminnym Ośrodkiem Kultury dzięki wspólnej akcji GOK, pracowników 

Urzędu Gminy oraz nauczyciela, Pana Wojciecha Cieślińskiego i Pana Jarosława Armacińskiego 

powstało lodowisko. Wprawdzie było to lodowisko niestrzeżone i obowiązywało na nim uczestnictwo 

z opiekunem to jednak cieszyło się powodzeniem. 

Koncert Piosenki Koła muzycznego GOK z okazji Dnia Kobiet – on-line. 

W związku z niemożliwością organizowania spotkań w pomieszczeniach został przygotowany 

i nagrany koncert (covery znanych utworów muzycznych) w wykonaniu uczestników ogniska 

muzycznego GOK. Koncert przygotowali instruktorzy Pani Małgorzata Gdela i  Pan Paweł Gdela 

a nagranie i montaż filmu wykonał Pan Henryk Bożyk. Koncert można było obejrzeć na stronie 

internetowej Facebook Gminnego Ośrodka Kultury. 

11 marca 2021r.  Dzień Sołtysa 

11 marca w Gminnym Ośrodku Kultury z okazji Dnia Sołtysa odbyła się uroczysta Sesja Sołtysów 

Sołectw Gminy Sosnowica, w której oprócz sołtysów wzięli udział Wójt Gminy Pan Sławomir Czubacki, 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Katarzyna Staniak oraz Sekretarz Urzędu Gminy Pan Kamil Deryło. 

W celu uświetnienia i w podziękowaniu za pracę odbył się "mini koncert" w wykonaniu uczestników 

ogniska muzycznego GOK. Zaprezentował się także Środowiskowy Dom Samopomocy "Zielony 

Zakątek". Podopieczni odczytali zabawne wierszyki o doli sołtysa a pracownicy opowiedzieli 

o funkcjonowaniu instytucji. Można było także obejrzeć piękne prace wykonane przez podopiecznych 

ŚDS. Sołtysi wraz z życzeniami otrzymali upominki ufundowane przez Wójta Gminy i Gminny Ośrodek 

Kultury w Sosnowicy. Było to pierwsze takie spotkanie ale  mamy nadzieję, że Dzień Sołtysa wpisze 

się na stałe do kalendarza imprez kulturalnych w naszej gminie.  

Malowanie pisanek - tradycja pisana woskiem. 

Jajko symbolizuje zalążek życia. Malowanymi pisankami obdarowuje się na Wielkanoc bliskich 
i przyjaciół. Istnieje wiele technik ich wykonania. W Gminnym Ośrodku Kultury kultywujemy technikę 
batikowa polegająca na malowaniu jaj gorącym woskiem i nakładaniu kolorów poprzez kąpiele 
barwiące. Wielobarwne starannie ozdobione jajka przykuwają wzrok, są pięknym, tradycyjnym 
elementem w koszyku wielkanocnym. 17 marca w naszych warsztatach wzięli udział podopieczni 
Środowiskowego Domu Samopomocy „Zielony Zakątek” w Sosnowicy wraz z opiekunami. Ich pobyt 
u nas był dla obu stron nowym i bardzo ciekawym doświadczeniem a także okazją do miłych rozmów. 

 

19.03.2021r.  Zajączek Wielkanocny 

Nasza akcja "Zajączek Wielkanocny" wywołała nie tylko radość wśród dzieci ale także uśmiech na 
twarzach dorosłych. Zajączek, w którego rolę doskonale wcieliła się Pani sołtys Edyta Osiej 
spacerował po centrum Sosnowicy. Napotkane dzieci częstował czekoladowym jajkiem 
z niespodzianką. Najdłużej zatrzymał się na skwerku przy Przedszkolu gdzie odwiedzali go nasi 
najmłodsi milusińscy. Do zdjęcia z zajączkiem ustawiła się także Przewodnicząca Komisji ds. Zdrowia, 
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Kultury i Oświaty Pani Krystyna Żółkowska, która wypatrzyła nas z okna Ośrodka Zdrowia. Były 
wierszyki, piosenki i dużo radości. 

 

Marzec kartki wielkanocne wykonane przez pracowników 

Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury wspólnie z pracownikami Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Sosnowicy wykonali własnoręcznie kartki świąteczne na potrzebę Wójta i Urzędu Gminy Sosnowica 

oraz w celu wysłania ich do zaprzyjaźnionych jednostkom instytucji i osób. 

Przegląd Plastyczny „Symbole Świąt Wielkanocnych”. 

 Jak co roku został zorganizowany dla mieszkańców naszej gminy przegląd prac plastycznych 

dotyczący kultywowania tradycji Świąt Wielkanocnych. 

Kwiecień - Patriotyczny Konkurs plastyczny „Moja Mała Ojczyzna – tu mieszkam” 

 Z okazji 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja został ogłoszony konkurs plastyczny, na który 

zgłosili się mieszkańcy naszej gminy ale także grupy przedszkolne i klasy szkolne Szkoły Podstawowej 

w Sosnowicy. Na stronie internetowe powstała galeria prac konkursowych. 

Realizacja projektu „Sieć na kulturę” – Projektowanie i realizacja serwisów internetowych oraz gier 

mobilnych 

Gminny Ośrodek Kultury włączył się do projektu, który zakładał szkolenia dla pracowników ale przede 

wszystkim dla dzieci i młodzieży -10 osób z terenu gminy Sosnowica. Podczas szkoleń omówione 

zostały typy gier i serwisów internetowych przyjaznych i atrakcyjnych dla użytkowników. Zgłębiał 

tajniki budowania fabuły i sposoby na przyciągnięcie użytkowników do stworzonych przez siebie gier, 

a także jakie standardy bezpieczeństwa należy zachować przy publikacji stron, serwisów i gier. Dzięki 

uczestnictwu w projekcie Gminny Ośrodek Kultury otrzymał do swojego użytku 5 laptopów i tablet. 

WITAJ MAJ 3 MAJ... 
Gminny Ośrodek Kultury wraz z Gminną Bibliotekę Publiczną zadbały o porządek na pomnikach 
bohaterów w Sosnowicy. Jednostki przygotowały piękne biało- czerwone wiązanki kwiatów i zapaliły 
znicze aby oddać hołd poległym. 
 

3 maja 2021r. 

Gminny Ośrodek Kultury wziął udział w uroczystościach w Lejnie. 
3 maja 2021r. w miejscowości Lejno odbyła się uroczystość poświęcenia krzyża upamiętniającego 
Kazimierza Bogdanowicza – Bohatera Powstania Styczniowego. Piękny, okazały , drewniany krzyż 
został umiejscowiony nieopodal zabudowań. Przy krzyżu znajdują się tablice upamiętniające 
i opisujące historię wydarzeń z 1863 roku. Uroczystość została uświetniona pięknymi występami: 
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Uścimowskiej oraz dzieci z Ogniska Muzycznego działającego 
w Gminnym Ośrodku Kultury. 
 

1 czerwca eliminacje powiatowe konkursu „Śpiewający Słowik”. 

W maju dzieci i młodzież z ogniska muzycznego GOK pracowały nad przygotowaniem się do konkursu 
„Śpiewający Słowik”.  1 czerwca w Parczewie odbyły się eliminacje powiatowe. Z  każdej grupy 
wiekowej zakwalifikowano po jednej osobie. Do kolejnego etapu zakwalifikowała się uczestniczka 
naszych zajęć a w eliminacjach wojewódzkich uzyskała wyróżnienie.  
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5 czerwca Dzień Dziecka   

5 czerwca Gminny Ośrodek Kultury zorganizował Gminny Dzień Dziecka. Impreza została 

dofinansowana głownie przez  Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do 

organizacji włączyło  się Koło Gospodyń Wiejskich z Orzechowa Starego a także mamy   z Sosnowicy. 

Torby pełne cukierków dostarczył Wójt Gminy p. Sławomir Czubacki, Przewodnicząca Komisji 

Zdrowia, Kultury i Oświaty p. Krystyna Żółkowska, oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej p. Marzena 

Waszczuk- Bancerz.  

 

24 czerwca  - Spotkanie artystyczne.. 

W naszym ośrodku odbyło się wyjątkowe spotkanie, wyjątkowo wrażliwych osób. Z inicjatywy 
nauczyciela Przedszkola w Sosnowicy pani Aliny Zawadzkiej zorganizowaliśmy spotkanie dzieci| 
z naszego Przedszkola i podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy „Zielony Zakątek”. 
Przedszkolaki z grup: „Muchomorki” , 3-latki i starszaki „Mądre Sówki” zaprezentowały inscenizację 
pt. „Kogutek”, wykonały koncert piosenek  a laureaci konkursu przedszkolnego „Wesołe wierszyki” 
zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie. Było to wyjątkowo miłe spotkanie pełne wrażeń. 
Dzieci otrzymały od nas medale uśmiechu i słodkości.  

 

30.06.2021r. 

Tradycyjnie jak co roku odbyło się podsumowanie pracy uczestników ogniska muzycznego. Tym 

razem uroczystość odbyła się na świeżym powietrzu z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego ale tak 

jak zawsze wszyscy otrzymali dyplomy i słodycze.  

 3 lipca 2021r.       

„III Sosnowickie Zawody Wędkarskie” Na stawach gościnnego Gospodarstwa Rybackiego „Polesie” 

odbyły się „III Sosnowickie Zawody Wędkarskie”. Organizatorami byli: Gminny Ośrodek Kultury 

w Sosnowicy, Gospodarstwo Rybackie „Polesie” Małgorzaty i Andrzeja Armacińskich z Sosnowicy 

a inicjatorem i dobrym duchem zawodów był Pan Tomasz Chmielewski – miłośnik wędkowania. 

Wzięli w nich udział zapaleni wędkarze, miłośnicy spokojnego wypoczynku i rywalizacji na świeżym 

powietrzu. Rozgrywki odbyły się w kategorii spławikowej na żywej rybie w związku z czym każdy 

z zawodników przechowywał złowione ryby w siatce i w wodzie. Po skończonych zawodach wszystkie 

ryby zostały wypuszczone do wody odzyskując swoją wolność. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne 

nagrody. Współpraca Gminnego Ośrodka Kultury, Gospodarstwa Rybackiego „Polesie” i pana 

Tomasza Chmielewskiego sprawia, że zawody z roku na rok stają się coraz większe  i już teraz 

przybrały formę rodzinnej imprezy plenerowej.   

5 lipca pracownicy GOK przygotowali wystawę obrazów dla uczestników Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w Parczewie, którzy odwiedzili nas dzięki zorganizowanej przez Powiatową Bibliotekę 

Publiczną –Centrum Kultury w Parczewie wycieczce po naszej gminie.     

20 lipca 2021r. Koncert na skwerku. 

Koncert muzyki współczesnej, ludowej ale także pieśni trzech kultur( polskiej, ukraińskiej                                                  

i żydowskiej) w wykonaniu dzieci, młodzieży i dorosłych naszej gminy. 
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W miesiącach maj – sierpień 2021r.  

realizowany był projekt pt. „W poszukiwaniu wspólnych pasji – integracja lokalnej społeczności” 

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

kierowanego przez społeczność, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Projekt nawiązywał do pobytu Tadeusza Kościuszki w naszej  gminie, jego artystycznej duszy                           

i zakładał przeprowadzenie warsztatów: muzycznych, teatralnych, artystycznych i promocję projektu.  

Warsztaty muzyczne „Sosnowica z duszą” prowadzono dla dwóch grup. I grupa – dorośli, seniorzy 

uczestniczyli w warsztatach pieśni trzech kultur ze względu na fakt historyczny zamieszkiwania na 

naszych terenach Polaków, Rusinów i Żydów na przełomie XIX i XX w.                                                                                                                                                                       

II grupa – dzieci i młodzież uczestniczyli w zajęciach nauki śpiewu i gry na instrumentach muzycznych.  

Warsztaty teatralne „Tworzymy nie leżymy…” miały na celu przeprowadzenie zajęć teatralnych 

i przygotowanie przedstawienia teatralnego dotyczącego pobytu Tadeusza Kościuszki w Sosnowicy, 

a także obrzędu darcia pierza. Odbywały się także warsztaty artystyczne: czas rodziny – gry i zabawy, 

carwing – rzeźbienie w warzywach i owocach, zabawy i eksperymenty w pracy z dziećmi, gimnastyka 

umysłu seniora, decoupage, tworzenie mydełek ekologicznych, ekodeko – twórczy recykling, 

warsztaty w pracowni artystycznej w Chełmie dla dwóch grup. I pierwsza grupa dorośli - 

wykonywanie kwiatów z foarmiranu, II grupa dzieci i młodzież -wykonywanie notesów metodą 

scrapbookingu.                                                                                                                                                                           

Podsumowaniem projektu była impreza integracyjna – festyn gminny „Sosnowica – gmina 

gościnna”,  podczas którego  zaprezentowano efekty pracy uczestników projektu, dzieciom 

zapewniono kreatywne spędzenie czasu wolnego i zabawy z animatorami. Impreza zakończyła się 

zabawą z zespołem muzycznym.  W uświetnienie imprezy zaangażowali się: Koła Gospodyń Wiejskich, 

Pracownicy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej, 

Szkoły Podstawowej, Środowiskowego Domu Samopomocy "Zielony Zakątek", Ochotniczej Straży 

Pożarnej a także Nadleśnictwo Parczew, KRUS Parczew i SANEPID.                                                                                                                                                                                           

1 sierpnia – w 77 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego pracownicy Gminnego Ośrodka 

Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Krystyny Krahelskiej w Sosnowicy złożyli kwiaty i zapalili 

znicze na pomnikach bohaterów w celu uczczenia ich pamięci.    

 22 sierpnia 2021r. Gmina Sosnowica zaprezentowała się dumnie na Dożynkach Powiatowych 

w Parczewie. Reprezentowali nas; Wójt Gminy Sławomir Czubacki, Sekretarz Gminy Kamil Deryło, 

Radni Rady Gminy: Krystyna Żółkowska, Maria Majewska, Robert Wójtowicz, Gminny Ośrodek 

Kultury, Środowiskowy Dom Samopomocy "Zielony Zakątek" a przede wszystkim nasze wspaniałe 

Koła Gospodyń Wiejskich; Górki, Sosnowica, Stary Orzechów i zespół ludowy "Sosna". Pani Jadwiga 

Dobrowolska wykonała obraz metodą haftu diamentowego a pracownicy  GOK kosz z kwiatami 

z przeznaczeniem na dary ołtarza. Ogromną radością był dla nas sukces KGW "Górczanie" z Górek, 

które zajęło III miejsce  w konkursie wieńców dożynkowych.                                                                     

29 sierpnia - Dożynki Gminno - Parafialne w Sosnowicy. Tradycyjnie już w naszej gminie odbyła się 

msza dożynkowa, która jest wspaniałą formą podziękowania za zbiory. Koła Gospodyń Wiejskich 

przygotowały piękne wieńce dożynkowe wykonane ze zbóż, warzyw, owoców, oraz kwiatów. Sołtysi 

i przedstawiciele Rad Sołeckich przygotowali kosze z darami ołtarza a pracownicy GOK wraz z panią 

sołtys Edytą Osiej zadbali o stosowną dekorację w Kościele i wokół niego .                                                                                                                 
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19 września - nasz ośrodek zaangażował się również podczas Pikniku Patriotycznego pod 

patronatem MON. Dyrektor GOK Pani Iwona Czeczko poprowadziła część oficjalną uroczystości 

a podopieczni ogniska muzycznego i zespół ludowy „Sosna” wykonali koncert pieśni patriotycznych.     

17.09 2021r. Mieszkanki naszej gminy wzięły udział w warsztatach kosmetycznych z firmą Mary Kay.  

Zabiegi oczyszczająco- pielęgnacyjne oraz porady dotyczące wizażu stanowiły bardzo cenną lekcję.               

6.10.2021r."Międzynarodowy Dzień Muzyki" W naszym ośrodku już po raz trzeci świętujemy ten 

dzień wraz z ogniskiem muzycznym prowadzonym przez Pana Pawła Gdelę i jego Prywatne Studium 

Rozwoju Muzycznego "Tonika".   W koncercie wystąpili podopieczni ogniska i zespół ludowy "Sosna". 

Podziękowania za aktywność muzyczną wręczył Wójt Gminy Pan Sławomir Czubacki. Swoją 

obecnością zaszczyciły nas przedstawicielki Rady Gminy, Panie: Krystyna Żółkowska i Mariola Muzyka, 

oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sosnowicy Pani Marzena Waszczuk-Bancerz. To była wspaniała 

muzyczna uczta.             

8 listopada odbyły się eliminacje gminne 25 Jesiennego Konkursu Recytatorskiego " Śmiechem - 

żartem", podczas którego z 25 uczestników czterech najlepszych recytatorów otrzymało nominacje 

do eliminacji powiatowych.  

16 listopada również w naszym ośrodku odbyły się eliminacje powiatowe tego konkursu. Zadaniem 

uczestników było zaprezentowanie jednego utworu z zakresu literatury polskiej lub obcej. 

Prezentowane teksty uruchomiły wyobraźnię słuchaczy, zabrały w podróż pełną humoru, dowcipu, 

niebanalnych historii i literackich niespodzianek. Niespodziankę dla uczestników miał także Wójt 

Gminy Pan Sławomir Czubacki, który pogratulował uczestnikom wspaniałych recytacji, podziękował 

zaangażowanym osobom w przygotowanie konkursu i poczęstował wszystkich słodyczami.   

17.11.2021r. odbył się kolejny już Koncert Pieśni Patriotycznych. Tym razem wsparło nas 

Stowarzyszenie „Aktywni w Sosnowicy”, które w ramach projektu sfinansowanego przez Narodowy 

Instytut Wolności ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-

2030 dofinansowało część warsztatów muzycznych w celu przygotowania naszego koncertu. Jak 

zawsze wystąpili dla nas uczestnicy ogniska muzycznego, znany nam wszystkim zespół ludowy 

„Sosna”, oraz nowo powstały zespół „Polesie” działający przy również nowo powstałym klubie „Fajne 

Babki”. 

W grudniu: 
-  został ogłoszony i podsumowany  świąteczny konkurs na „Najpiękniejszą kartkę 
Bożonarodzeniową”. W konkursie wzięło udział 38 osób. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody 
a kartki wraz z życzeniami zostały rozesłane do zaprzyjaźnionych instytucji i naszych przyjaciół.  
 
- GOK wraz z działającym w nim ogniskiem muzycznym pod przewodnictwem instruktora Pana Pawła 
Gdeli przygotował filmik ze świątecznymi życzeniami złożonymi przez Wójta Gminy Pana Sławomira 
Czubackiego oraz krótkim koncertem kolęd. 
  
Gminny Ośrodek Kultury podejmował inne działania zlecane przez Urząd Gminy, angażował się 

w działania dla społeczności lokalnej organizowane przez inne jednostki i organizacje.                            

Został złożony projekt do Narodowego Centrum Kultury:  

1. ”Konwersja cyfrowa”, który zakładał stworzenie mini studia nagrań i doposażenie pracowni 

muzycznej – nie uzyskał dofinansowania, 

2. Dom Kultury + Inicjatywy lokalne – zakwalifikowany, uzyskał dofinansowanie. 
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Ze względu na panującą w Polsce i na świecie pandemię wirusa Covid 19  zajęcia  i wszelka aktywność 

w Gminnym Ośrodku Kultury w pierwszych miesiącach roku została dostosowana do zaleceń reżimu 

sanitarnego zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego. W pozostałym okresie prowadzone były stałe formy zajęć: nauka śpiewu, 

gry na instrumentach, oraz młodzieżowy zespół muzyczny - ognisko muzyczne, nauka tańca dla dzieci, 

oraz fitness dla kobiet. 

 

Gminny Ośrodek Kultury na co dzień współpracuje  z takimi instytucjami i organizacjami jak:  Szkoła 

Podstawowa  w Sosnowicy, Gminna Biblioteka Publiczna im. Krystyny Krahelskiej, Środowiskowy Dom 

Samopomocy „Zielony Zakątek”, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół ludowy „Sosna”, OSP, 

stowarzyszenia lokalne i gmin sąsiednich, sołectwa i twórcy lokalni, Wojewódzki Ośrodek Kultury, 

ośrodki kultury  z terenu powiatu parczewskiego i okolic. 

Gminny Ośrodek Kultury posiada stronę internetową dokumentującą wydarzenia i pracę ośrodka:      

www.sosnowica.naszgok.pl  jak również profil na portalu społecznościowym Facebook. 

 

2. Gminna Biblioteka Publiczna 

1) Stan bibliotek publicznych  

Biblioteka dla Dorosłych; 

Oddział dla Dzieci; 

Filia Biblioteczna w Nowym Orzechowie; 

Filia Biblioteczna w Zienkach; 

2) Przychody ogółem – 201 162,57 zł z czego: 

- dotacja z Gminy – 186 000,00 zł 

- pozostałe przychody – 4 000,00 zł  

- pozostałe przychody – akcja „Milczące dzwony” – 11 163,00 zł 

3) Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą i inwestycje                                      

- udział w programach, grantach, sponsoring, budżety partycypacyjne, itp., wykaz pozyskanych 

środków (poza środkami z MKiDN na zakup nowości wydawniczych) 

W 2021 r. Biblioteka była inicjatorem oraz organizatorem uroczystości upamiętniającej osoby biorące 

udział w akcji ściągnięcia i ukrycia dzwonów parafii pw. Trójcy Świętej w Sosnowicy w 1941 r. W tym 

celu ogłosiliśmy zbiórkę pieniędzy na wykonanie tablicy pamiątkowej oraz wydanie folderu 

okolicznościowego. Ponad to dwa razy korzystaliśmy z dofinansowania przyznanego przez Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sosnowicy – środki zostały przeznaczone na zakup 

artykułów plastycznych, gier, klocków, puzzli, ozdób świątecznych (przygotowanie stoiska 

bibliotecznego na gminny festyn, warsztaty bożonarodzeniowe dla dzieci, dorosłych, seniorów)- 

dofinansowanie w wysokości 2 200 zł (łącznie) 

http://www.sosnowica.naszgok.pl/
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– źródła, wysokość, przeznaczenie,  

Zbiórka przeszła nasze najśmielsze oczekiwania w związku z tym, że udało nam się zebrać większą 

kwotę, oprócz tablicy pamiątkowej i folderu okolicznościowego postanowiliśmy postawić nowy 

nagrobek ks. kanonikowi Józefowi Piaseckiemu proboszczowi naszej parafii w tamtym okresie 

(nagrobek był zniszczony). Piękna uroczystość upamiętniająca tamte wydarzenia odbyła się 6 czerwca 

2021 r. Łącznie udało nam się zebrać – 11 163,00 zł. Datki pochodziły głównie od osób prywatnych. 

 

4) Czytelnicy (z filiami) Pogłębiona analiza stanu czytelnictwa, przyczyny spadku / wzrostu oraz 

działania bibliotek GBP  wspierające jego rozwój. 

placówka 

2020 2021 

czytelnicy 

zarejestrowani 
odwiedziny 

czytelnicy 

zarejestrowani 
odwiedziny 

Oddział dla dorosłych oraz Oddział 

dla dzieci w Sosnowicy 
341 3397 300 3988 

Filia w Zienkach  40 297 32 380 

Filia w Nowym Orzechowie 39 490 25 164 

 

Analizując powyższe zestawienie nastąpił nieznaczny spadek czytelników zarejestrowanych 

 w stosunku do roku 2020, natomiast wzrosła liczba odwiedzin biblioteki oraz Filii,  wyjątek stanowi 

Filia w Nowym Orzechowie. Od zeszłego roku borykamy się z brakami kadrowymi. W związku z tym 

musieliśmy ograniczyć wyjazdy do Filii. Problem stanowi również zmniejszająca się liczba dzieci 

 i młodzieży w wieku szkolnym. Pomimo trudności w ostatnim roku nasza biblioteka wyszła z bogatą 

ofertą do czytelnika. Organizowany był szereg spotkań, warsztatów, lekcji bibliotecznych dla dzieci, 

dorosłych, seniorów oraz osób z niepełnosprawnością, 

5) Działania w 2021 r. wspierające czytelnictwo:  

Styczeń: 

- opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach programu „Niepodległa 2021”(zbieranie 

materiałów, pisanie projektu pt. ”Ocalmy od zapomnienia…cisi Bohaterowie w drodze ku 

niepodległości”); 

- Krzysztof Kamil Baczyński – rocznica urodzin; 

- akcja „Milczące dzwony” – zbieranie materiałów, nagranie filmu promującego akcję – umieszczenie 

na str. int. w mediach społecznościowych. Opracowanie projektu tablicy pamiątkowej. Propagowanie 

zbiórki pieniędzy na tablicę oraz folder; 

- 27 stycznia- Międzynarodowy Dzień Ofiar Holokaustu; 
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Luty: 

 - pisanie projektów i składanie wniosków aplikacyjnych 

 „Sowy i Sówki…mądre główki” M-bank-wniosek na gry, spotkania szachowe, matematyczne; 

 „Zielono mi” Santander – plac przyszkolny - zielona przestrzeń+ ławki, stolik itp.; 

 List motywacyjny do Goethe –Institut „DigitalKids – plac zabaw w przestrzeniach cyfrowych”; 

 „Patriotyzm…wczoraj, dziś jutro” – Patriotyzm Jutra 2021 – ścieżka edukacyjno- informacyjna. 

 

- „Mała książka- wielki człowiek” Instytut Książki– akcja czytelnicza dla dzieci; 

- Dzień Organizacji Pozarządowych; 

- Dzień dinozaura – najstarszy i najfajniejszy dinozaur świata – książka – akcja promocja czytelnictwa 

wśród dzieci; 

- uczestnictwo w  webinarium „Projekty, pieniądze, procedury i pomysły na zarządzanie (z) zespołem 

w bibliotece” (25 lutego 2021) organizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego wraz ze Stowarzyszeniem LABiB!. 

Marzec: 

- Międzynarodowy Dzień Pisarzy- ogłoszenie wyzwania czytelniczego; 

- Złożenie wniosku aplikacyjnego - „Patriotyzm…wczoraj, dziś jutro” – Patriotyzm Jutra 2021 – ścieżka 

edukacyjno- informacyjna; 

– Dzień Kobiet w bibliotece; 

- Międzynarodowy Dzień Poezji ; 

- przenoszenie biblioteki do nowego budynku od 20 marca; 

- rocznica urodzin Krystyny Krahelskiej; 

- szkolenie on - line z programu MAK+. 

Kwiecień: 

- przenoszenie biblioteki do nowego budynku; 

- Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci; 

- organizacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Sosnowicy oraz Filii Bibliotecznej w Zienkach; 

- „Akcja dla miłośników zieleni” – przygotowywanie tereny pod utworzenie miejsca „zielony 

przystanek” pielenie, przekopywanie, sprzątanie, grabienie, sianie trawy i sadzenie sadzonek 

przyniesionych przez mieszkańców – akcja do końca kwietnia 2021 r.; 

- akcja” Znajdź mnie w bibliotece” – portrety dzieci na tydzień bibliotek; 

– lekcja biblioteczna dla przedszkolaków; 
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- przygotowywanie zaproszeń na kameralne spotkanie z okazji „Tygodnia Bibliotek”; 

- opracowywanie planu działania z okazji „Tygodnia bibliotek”. 

 

Maj: 

- „Zielona poczekalnia”- finalne zagospodarowanie przestrzeni; 

-  „Tydzień bibliotek”: 

+ 10.05 – lekcja biblioteczna z 3 latkami(stoi na stacji lokomotywa, wspólne zajęcia plastyczne – 

robienie zakładek); 

+11.05 – spotkanie - poświecenie biblioteki, wręczenie nagród czytelnika roku 2020, oraz za podjęcie 

i zrealizowania wyzwania czytelniczego 2020/2021; 

+ 12.05 lekcja biblioteczna z 5 latkami – promocja akcji „mała książka wielki człowiek” Instytut Książki; 

+13.05 – spotkanie z delegacją z Powiatowej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Parczewie; 

+ 14.05 – lekcja biblioteczna dla 4 latków zajęcia plastyczne. 

- akcja milczące dzwony na finiszu – opracowywanie i zamawianie folderów.  Opracowywanie 

zaproszeń i ich wysyłanie. Dopinanie formalności związanych z akcją; 

- spotkanie z panem Stanisławem Jadczakiem oraz panem Aldonem Dzięciołem – promocja swoich 

nowych pozycji literackich i książkowych – plany na jesienne spotkania z czytelnikami; 

- organizacja spotkania bibliotecznego z podopiecznymi „Zielonego Zakątka” ŚDS w Sosnowicy z 

okazji Dnia Matki. 

Czerwiec: 

- Dzień Dziecka w bibliotece – baloniki dla każdego, lekcja biblioteczna dla najmłodszych, 

- organizacja uroczystości „Akcja milczące dzwony” 6.06.2021 r. (tablica, nagrobek i foldery-

zamawianie realizacja) oprawa uroczystości (dekoracja dzwonnicy, robienie wiązanek, oprawa mszy – 

organizowanie lektorów, dziewczynka – do psalmu itp.); 

- opracowywanie podziękowań; 

- lekcja biblioteczna – kl. IV; 
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- warsztaty plastyczne - animacja po klatkowa od 24 maja do końca czerwca – praktyki studenckie 

pani Karoliny ( 2x w tygodniu po 2 h); 

- szkolenie pracownika „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych” w ramach 

projektu „sieć na kulturę” – 31 h; 

- „sieć na kulturę” rekrutacja uczestników; 

- lekcja biblioteczna kl. VI; 

- umieszczanie na stronie plakatów/ inf. Dzień przyjaciela, Dzień Dziecka, Lekcja ekologii pani Magdy; 

- podsumowanie wyzwania czytelniczego dla dzieci – Dino – akcja / wręczenie dyplomów i nagród 

książkowych dla 4 „młodych panów”. 

Lipiec: 

- spotkanie z Biblioteką Powiatową oraz podopiecznymi Domu Środowiskowego w Laskach, lekcja o 

patronce biblioteki, zwiedzanie biblioteki; 

- realizacja projektu „sieć na kulturę – projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji 

cyfrowych”; 

 – spotkania on – line 9 osób/ 31 godz. lekcyjnych ( 8 spotkań); 

- zajęcia plastyczne, zgaduj zgadula, gry i zabawy – Zienki; 

- „Odczarujmy wilka” – dzień Czerwonego Kapturka – Nowy Orzechów zajęcia plastyczne i czytanie 

bajki „Czerwony Kapturek” ; 

- gry i zabawy dla dzieci – Nowy Orzechów; 

- zajęcia z animacji poklatkowej; 

- spotkanie podsumowujące zajęcia z animacji poklatkowej – projekcja filmu, który był efektem 

wspólnej pracy dzieci biorących udział w warsztatach z animacji poklatkowej – maj/czerwiec/lipiec, 

gry i zabawy dla dzieci; 

- zajęcia plastyczne dla dzieci – jak spędzam wakacje, wspólne czytanie;  

- realizacja projektu sieć na kulturę – składanie dokumentów z realizacji do Warszawy. 

Sierpień: 

- umieszczanie na stronie – Powstanie Warszawskie, Rocznica śmierci Krystyny Krahelskiej; 

- spotkanie on – line - Szkolenie dotyczące wypełniania wniosku i aplikacji do zakupu nowości 2021 r.; 

- „Tańcowała igła z nitką” – zajęcia z szycia dla dzieci i młodzieży ; 
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- zajęcia plastyczne – „ABC rysowania dla dzieci” , gry i zabawy – Zienki; 

- składanie dokumentów, pisanie wniosku - aplikowania o nowości wydawnicze 2021 r.; 

-  zajęcia plastyczne, manualne dla dzieci; 

- Dzień Miłośników Książek ; 

- Międzynarodowy Dzień Młodzieży ; 

- wakacje w bibliotece – zajęcia dla dzieci; 

- przygotowywanie stoiska na festyn na 29.08.2021 r.(gry, zabawy, loteria, zagadki, opracowywanie 

i drukowanie ulotek); 

- wspólne czytanie książeczek, bajkowanie dla dzieci, zajęcia plastyczne. 

Wrzesień: 

 

- Rocznica wybuchu II Wojny Światowej ; 

-udział  w Narodowym Czytaniu organizowanym przez Szkołę Podstawową w Sosnowicy „Moralność 

Pani Dulskiej” G. Zapolska; 

- zajęcia dla dzieci, pomoc w odrabianiu lekcji; 

- gry i zabawy dla dzieci, wspólne czytanie; 

- Kreatywne piątki w bibliotece od 10.09 (cyklicznie co tydzień) -Jesień w bibliotece; 

- Utworzenie Klubu Miłośników Książek – autor miesiąca – Katarzyna Michalak; 

- Narodowy dzień czytania „Pana Tadeusza” ; 

- Rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida; 

- dzień jabłka w Bibliotece; 

-wybieranie książek i zakup nowości wydawniczych – opracowywanie, wprowadzanie do systemu itp. 

- zajęcia w Zienkach dla młodzieży i przedszkolaczków; 

- Dzień chłopaka w bibliotece; 

Październik: 

- Międzynarodowy Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia ; 

- kreatywne piątki – zajęcia dla dzieci z wykorzystaniem darów jesieni (co tydzień); 

- udział w akcji internetowej mającej na celu podarowanie dziecku książek – nasze trafiły do 3 

letniego Piotrusia z Pułtuska; 

- „Mała książka wielki człowiek” promocja projektu; 

- Tadeusz Różewicz – jego twórczość w bibliotece; 

- Dzień nauczyciela ; 
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- Dzień Kobiet Wiejskich; 

- Podsumowanie projektu sieć na kulturę w podregionie bialskim „Projektowanie graficzne z 

wykorzystaniem aplikacji cyfrowych” – wręczenie dyplomów uczestniczkom; 

- warsztaty szydełkarskie w bibliotece zorganizowane przez stowarzyszenie „Aktywni w Sosnowicy”;  

- spotkanie z panem Stanisławem Jadczakiem – plany działań na 2022 r.; 

- „Zwykła/ niezwykła Kasia” czyli spotkanie dla czytelników dotyczące twórczości Katarzyny Michalak ; 

– Klub Miłośników Książki ; 

- ogłoszenie października „miesiącem z kryminałem w tle” plany na listopadowe spotkanie Klubu 

Miłośników Książki; 

- warsztaty bibułkowe w bibliotece dla dzieci i młodzieży zorganizowane przez stowarzyszenie 

„Aktywni w Sosnowicy”; 

- lekcja biblioteczna kl. IV ; 

- warsztaty z robienia kartek okolicznościowych dla dzieci i młodzieży – w ramach współpracy 

biblioteki przy projekcie Stowarzyszenie „Aktywni w Sosnowicy” projekt „Czas działać”. 

Listopad: 

- zakup nowości wydawniczych – środki ministerialne; 

-  kreatywne piątki w Sosnowicy – upominki z filcu dla najbliższych ; 

- współpraca ze Stowarzyszeniem „Aktywni w Sosnowicy” projekt „Czas działać” – decoupage ; 

- udział w gminnym konkursie recytatorskim –  członek jury; 

- promocja projektu „Mała książka wielki człowiek”; 

- kreatywne piątki – breloczki, rameczki ze sznurka, zakładka dla najbliższych; 

- pozyskanie środków na grudniowe warsztaty dla dzieci i dorosłych z Komisji Rozwiazywania 

Problemów Alkoholowych; 

Grudzień: 

- warsztaty z robienia kartek świątecznych dla dorosłych; 

- dzień Anioła w bibliotece – kreatywny piątek z masą solną; 

- Mikołajki w Bibliotece – promocja czytelnictwa; 

- warsztaty w Filii w Zienkach z przedszkolakami; 

- przekazanie przez IPN od. W Lublinie tablicy pamiątkowej SP.Cz. Czapliński (uroczystość odsłonięcia 

tablicy memoratywnej odbyła się w styczniu 2022 r.); 

- robienie kartek świątecznych na potrzeby biblioteki – wysyłanie życzeń; 
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- warsztaty pachnące piernikami – zajęcia dla dzieci w „Sokolim gnieździe” siedzibie Koła Łowieckiego 

„Sokół” w Sosnowicy – pieczenie, dekorowanie, śpiewanie kolęd. Pierniki robione przez uczestników 

warsztatów zostały wręczone wraz z kartkami świątecznymi m.in. miejscowym władzom, 

przedsiębiorcom, czytelnikom; 

- warsztaty stroikowe w Nowym Orzechowie – spotkanie z czytelnikami; 

- warsztaty stroikowe w Zienkach – spotkanie międzypokoleniowe ; 

- lekcja biblioteczna dla przedszkolaków; 

- kreatywny piątek – stroiki w wydaniu dzieci; 

- robienie stroików w Sosnowicy – zajęcia dla dorosłych i seniorów. 

6) Księgozbiory Pogłębiona  analiza wypożyczeń (spadek/wzrost czym spowodowany). 

placówka 

2020 2021 

Wypożyczenia 

na zewnątrz 

Wypożyczenia 

na miejscu 

Wypożyczenia 

na zewnątrz 

Wypożyczenia 

na miejscu 

Oddział dla dorosłych oraz Oddział 

dla dzieci w Sosnowicy 
2732 86 2913 298 

Filia w Zienkach  228 14 204 99 

Filia w Nowym Orzechowie 171 11 103 13 

 

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie można zauważyć wyraźny wzrost wypożyczeni na zewnątrz 

oraz na miejscu w Bibliotece głównej w Sosnowicy. Pomimo tego, że liczba czytelników 

zarejestrowanych w stosunku do roku 2020 zmalała to jednak zauważamy wzrost liczby wypożyczeni. 

Niestety panująca pandemia, a co za tym idzie pewne ograniczenia, obostrzenia spowodowały 

spadek liczby czytelników jednak pocieszający jest fakt, że liczba wypożyczonych książek znacząco 

wzrosła. Na pewno bez znaczenia nie jest to, że w roku 2020 zakupiliśmy nowości wydawnicze za 

łączną kwotę – 8 378,08 zł (w tym dofinansowanie – 4 000,00 zł) zakupiliśmy 371 książek dla 

dorosłych oraz dla dzieci. W tym roku nieco więcej środków przeznaczyliśmy na literaturę 

młodzieżową, której zawsze brakowało na naszych półkach. Wyraźnie widać, że z pojawieniem się 

nowości książkowych pojawia się większa ilość czytelników. W tym roku postanowiliśmy również 

zaangażować nieco naszych czytelników – akcja ”masz wpływ na to co czytasz” ogłoszona na naszym 

Facebooku oraz stronie internetowej pozwoliła nam na zakupienie książek sugerowanych przez 

naszych miłośników książek. Postawiliśmy również nacisk na promowanie książek przez media 

społecznościowe – co jakiś czas pojawia się książka przez nas polecana.  

7) Kadra  

W roku 2021 w bibliotece zmieniała się struktura zatrudnienia 

Pracownicy do końca lipca 2021r. : 
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- p.o. dyrektora – 0,5 etatu 

- bibliotekarz – 2 etaty 

- główna księgowa – 0,25 etatu 

Pracownicy od sierpnia 2021 r.: 

- dyrektor – 1 etat 

- bibliotekarz – 1 etat 

- główna księgowa – 0,25 etatu 

średnia płaca brutto pracowników na stanowiskach bibliotekarskich w każdej gminie  (łącznie środki 

wliczone do płacy: płaca zasadnicza, dodatek funkcyjny, stażowy, premia, nie wlicza się nagród) 

- średnia płaca brutto – 3 570,00 zł 

8) Infrastruktura bibliotek 

- przeprowadzone inwestycje i modernizacje bibliotek (nazwa projektu, koszt, kwota dotacji, wkład 

własny, źródło finansowania, data ukończenia); 

W roku 2021(marzec/kwiecień) zostały oddane do użytku: Biblioteka w Sosnowicy wraz z Oddziałem 

dla dzieci oraz Filia Biblioteczna w Zienkach. W ramach  projektu  realizowanego przez Gminę 

Sosnowica - ,,Rewitalizacja w Gminie Sosnowica’’ dofinansowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 

Infrastruktura Społeczna, Działania 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich została m.in. 

wyremontowana i umeblowana Filia Biblioteczna w Zienkach. Natomiast Biblioteka w Sosnowicy wraz 

z Oddziałem dla dzieci została przeniesiona do wyremontowanego budynku po dawnym posterunku 

policji. Również została umeblowana. Przestrzeń dzielimy z  pomieszczeniami siłowni. Budynek jest 

dostosowany do osób z niepełnosprawnościami (podjazd, szerokie wejścia oraz toaleta). 

 

XIII. Ochrona Zdrowia 

 

Przychodnia SPZPOZ w Sosnowicy jest jedyną placówką opieki zdrowotnej w Gminie 

Sosnowica. Przychodnia czynna jest codziennie w dni powszednie w godzinach 8.00-16.00. 

W strukturze Przychodni znajduje się Gabinet Lekarski, Gabinet Pielęgniarki 

Środowiskowej/Rodzinnej i Punkt szczepień. 

Liczba pacjentów objętych opieką wynosi 2148 osób. W 2021 roku w zakresie świadczeń 

podstawowej opieki zdrowotnej wykonano: 

Porady lekarskie: 

Ambulatoryjne -5606 

Wizyty domowe -24 
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Porady Pielęgniarskie: 

 Porady w gabinecie pielęgniarki- 587 (iniekcje, opatrunki, pomiar ciśnienia tętniczego 

krwi, pomiar glukozy, temperatury itd.;) 

 Porady pielęgniarki w środowisku- 94; 

 Szczepienia ochronne obowiązkowe- 211 i szczepienia ochronne zalecane -84 

(głównie szczepienia przeciwko grypie, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, 

kleszczowemu zapaleniu mózgu itp.;) 

 Opiekę nad matką i dzieckiem- 97 (wizyty patronażowe lekarskie, położnicze, 

pielęgniarskie); 

 Bilanse zdrowia- 3 (2 i 4 latki); 

 Usługi w środowisku nauczania i wychowania- Szkoła w Sosnowicy- bilanse-104, 

przesiewy121, fluoryzacja 4 x co 6 tygodni (126 uczniów); 

 Profilaktyczny program zdrowotny z zakresu chorób układu krążenia (wybrane 

roczniki pacjentów-14 osób); 

 Promocja zdrowia-748; 

 Program profilaktyki gruźlicy (ankieta)- wypełniono u 46 osób; 

 Usługi diagnostyczne do laboratorium ALAB- 527. 

Najczęściej występujące schorzenia u dorosłych to nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna 

serca i choroby układu ruchu, u dzieci to zaburzenia postawy ciała i choroby narządu wzroku.  

W 2021 roku w poradni w Sosnowicy prowadzone były następujące programy profilaktyczne: 

 Program profilaktyki chorób układu krążenia- objęto 12 osób; 

 Program profilaktyki przeciwgruźliczej- objęto 46 osób; 

 Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie - skorzystało 83 

pacjentów; 

 Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko Covid-19 – 1398; 

 Badanie pracowników- skorzystało 6 osób; 

 Badanie kandydatów na kierowców i badania kierowców- skorzystało 18 osób; 

 Badanie sportowców-skorzystało 16 sportowców. 

Ośrodek współpracuje z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Parczewie 

w zakresie: 

 Zlecenia badań diagnostycznych RTG, USG, gastroskopii, kolonoskopii; 

 Kierowania pacjentów do tutejszych poradni specjalistycznych. 

 

W 2021 Ośrodek brał udział w promocji szczepień p. COVID-19 wspólnie z KGW z Górek na 

festynie w Sosnowicy- skorzystało 26 osób. 

Dzięki dużej ilości zaszczepionych na terenie gminy przeciwko COVID-19, w 2021 r. Gmina 

Sosnowica otrzymała nagrodę w kwocie 250 tys. zł z przeznaczeniem na profilaktykę prozdrowotną. 

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Ponadto na terenie gminy funkcjonuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 
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Informacje ogólne:  

 posiedzenia Komisji  - 12 spotkań; 

 wywiady środowiskowe – 16; 

 kontrola punktów sprzedaży – 14; 

 wydawanie opinii na temat udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 
wydano 13 postanowień podmiotom gospodarczym prowadzącym sprzedaż 
alkoholu; 

 w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym przeprowadzono rozmowy profilaktyczne i 
dyscyplinujące z osobami kierowanymi przez Zespół Interdyscyplinarny i  GKRPA; z 
zajęć edukacyjno-terapeutycznych przeprowadzonych przez psychoterapeutkę 
skorzystało 20 osób;  

 skierowano 2 wnioski do Sądu Rejonowego we Włodawie o zastosowanie obowiązku 
poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. 

 
3. Pozostałe  
 
“Niedziela dla zdrowia” – 1 sierpnia 2021r.  

- na badania zapisało się  7 osób; 

- na przyjazd na Białą Niedzielę w Sosnowicy zdecydowali się lekarze z Centrum Onkologii 

Ziemi Lubelskiej: urolog, chirurg onkolog, specjalista radioterapii onkologicznej,  dwie panie 

Amazonki, rzecznik Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych. 

  

Projekt realizowany w ramach RPO Województwa Lubelskiego 2014-2020 “Profilaktyka boreliozy w 

Województwie Lubelskim” 

- w badaniach profilaktycznych  udział wzięło 147 osób;  

- badania odbyły się w dniu 31 maja 2021r. 

Celem głównym projektu było zmniejszenie ryzyka zachorowania na boreliozę oraz zwiększenie 

skuteczności wykrywania zakażeń poprzez zwiększenie wiedzy I świadomości na temat zagrożeń 

zdrowotnych związanych z chorobami odkleszczowymi oraz wykonanie badań diagnostycznych w 

kierunku boreliozy. 

 

Centrum Wielospecjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej NZOZ MARMED z siedzibą w Świdniku 

realizowało Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Program skierowany był do 

kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu 24 miesięcy nie miały  wykonanej mammografii w 

ramach profilaktyki zdrowotnej. 

Badania mammograficzne dla mieszkanek Gminy Sosnowica przeprowadzono w dniu 18 lutego 

2021r. – GOK w Sosnowicy. 

Profilaktyka 40 PLUS ( szczegóły na gov.pl. profilaktyka). 

Od 1 lipca 2021r. każdy pacjent powyżej 40 roku życia otrzymał jednorazowy dostęp do bezpłatnego 

pakietu badań diagnostycznych jak np. kolonoskopia, gastroskopia, porad zachowawczych oraz 

zabiegowych.  
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Program zakładał realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla 

kobiet i mężczyzn  oraz pakietu wspólnego. Pacjenci mogli szybciej dostać się do specjalisty lub na 

specjalistyczne badania diagnostyczne.  

 

Gmina Sosnowica była zaangażowana w szczepienia przeciwko COVID-19 poprzez podjęcie działań 

promujących szczepienia na terenie Gminy  zgodnie z poleceniem Wojewody Lubelskiego z dnia 12 

stycznia 2021r.  

 
XIV. Rada Gminy. 

W 2021 r. Rada Gminy Sosnowica, w składzie 15 radnych,  odbyła 14 Sesji, wykaz podjętych 

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

składzie:  

KOMISJA REWIZYJNA 
 

1. Hołowieniec Mariusz 
2. Muzyka Mariola 
3. Bancerz Stanisław 
4. Czekalski Wojciech 
5. Osieleniec Maciej 

 

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 
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KOMISJA SKARG,  WNIOSKÓW I PETYCJI 
 

1. Gryciuk Marian 
2. Krystyna Żółkowska  
3. Osieleniec  Maciej 
4. Hołowieniec Mariusz 
5. Grzywaczewski Robert  

 
 

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 31.12.2021 

Załącznik nr 2 lista uchwał podjętych przez Radę Gminy Sosnowica w 2021 r.  
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Zał. nr 1 

Zestawienie powierzchni mienia komunalnego w poszczególnych obrębach lata 2020-2021 

Lp.  Obręb 
łączna powierzchnia w 

ha stan na 31.12.2020 

łączna powierzchnia w 

ha stan na 31.12.2021 

1.  Zienki 6,8759 6,5095 

2.  Sosnowica 21,3093 21,3093 

3.  Kropiwki 3,8700 3,8700 

4.  Turno 4,9720 5,2120 

5.  Lejno 20,2995 19,9395 

6.  Górki 5,0232 5,0232 

7.  Nowy Orzechów 8,0816 7,8529 

8.  Bohutyn 0 0 

9.  Stary Orzechów 4,0671 4,0671 

10.  Pasieka 0,6300 0,6300 

11.  Pieszowola 8,6830 7,8430 

12.  Mościska 1,6400 1,6400 

13.  Komarówka 0,8400 0,8400 

14.  Olchówka 0,9200 0,9200 

15.  Zbójno 1,0005 1,0005 

16.  Libiszów  0 0 

17.  Lipniak 0,0096 0,0096 

18.  Walerianów 0 0 

19.  Izabelin 0 0 

20.  Pieszowola PGR 0 0 

21.  Zacisze 0 0 

 

suma 88,2217 86,6630 
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Zał. nr 2 

REJESTR UCHWAŁ –  ROK 2021 

L.p. Data 
podjęcia 
uchwały 

Numer 
uchwały 

Odpowiedzialny 
za wykonanie 

uchwały 

Przedmiot uchwały Uwagi 

1. 9 luty 
2021r. 

XXXI/147/21 Przewodniczący 
Rady Gminy 

w sprawie przekazania petycji 
podmiotowi właściwemu do jej 
rozpatrzenia; 

 

2. 9 luty 
2021r. 

XXXI/148/21 Przewodniczący 
Rady Gminy 

w sprawie pozostawienia petycji bez 
rozpatrzenia; 

 

3. 9 luty 
2021r. 

XXXI/149/21 Wójt Gminy w sprawie uchwalenia wieloletniego 
programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy 
Sosnowica na lata 2021-2025; 

 

4. 9 luty 
2021r. 

XXXI/150/21 Wójt Gminy w sprawie ustalenia zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w 
skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Sosnowica; 

 

5. 9 luty 
2021r. 

XXXI/151/21 Wójt Gminy w sprawie Przyjęcia Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie w Gminie Sosnowica na lata 
2021-2025; 

 

6. 9 luty 
2021r. 

XXXI/152/21  w sprawie wyboru przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej; 

 

7. 9 luty 
2021r. 

XXXI/153/21 Przewodniczący 
komisji Rady 
Gminy 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy 
komisji Rady Gminy Sosnowica na 2021 
rok; 

 

8. 9 luty 
2021r. 

XXXI/154/21 Przewodniczący 
Rady Gminy 

w sprawie planu pracy Rady Gminy 
Sosnowica na 2021 rok; 

 

9. 9 luty 
2021r. 

XXXI/155/21 Wójt Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy na 
2021 rok; 

 

10. 9 luty 
2021r. 

XXXI/156/21 Wójt Gminy w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej; 

 

11. 5 marca 
2021r. 

XXII/157/21 Przewodniczący 
Rady Gminy 

w sprawie uznania skargi na działalność 
Ośrodka Pomocy Społecznej za 
bezzasadną; 

 

12. 5 marca 
2021r. 

XXII/158/21 Wójt Gminy w sprawie zwolnienia i zwrotu części 
opłaty za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży należnej w 2021 r. oraz 
przedłużenia terminu na jej wniesienie; 

 

13. 5 marca 
2021r. 

XXII/159/21 Wójt Gminy w sprawie określenia „Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Sosnowica na 2021r.; 

 

14. 5 marca 
2021r. 

XXII/160/21 Wójt Gminy w sprawie zwolnienia w części z opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
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komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi 
kompostujących bioodpady stanowiące 
odpady komunalne w kompostowniku 
przydomowym; 
 

15. 5 marca 
2021r. 

XXII/161/21 Wójt Gminy w sprawie określenia wzoru deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości oraz 
warunków i trybu składania deklaracji 
za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej; 
 

 

16. 5 marca 
2021r. 

XXII/162/21 Wójt Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości; 
 

 

17. 5 marca 
2021r. 

XXII/163/21 Wójt Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości; 
 

 

18. 5 marca 
2021r. 

XXII/164/21 Wójt Gminy zmieniająca Uchwałę Nr XXI/150/21 Rady 
Gminy Sosnowica z dnia 9 lutego 2021r. 
w sprawie ustalenia zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w 
skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Sosnowica; 
 

 

19. 5 marca 
2021r. 

XXII/165/21 Przewodniczący 
Rady Gminy 

w sprawie przekazania petycji 
podmiotowi właściwemu do jej 
rozpatrzenia; 
 

 

20. 30 marca 
2021r. 

XXII/166/21 Wójt Gminy w sprawie przystąpienia Gminy 
Sosnowica do Obszaru Funkcjonalnego 
Szlak Jagielloński; 

 

21. 30 marca 
2021r. 

XXII/167/21 Wójt Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy na 
2021 rok; 

 

22. 30 marca 
2021r. 

XXII/168/21 Wójt Gminy w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Sosnowica; 

 

23. 11 maja 
2021r. 

XXIV/169/21 Przewodniczący 
Rady Gminy 

w sprawie pozostawienia petycji bez 
rozpatrzenia; 

 

24. 11 maja 
2021r. 

XXIV/170/21 Przewodniczący 
Rady Gminy 

w sprawie rozpatrzenia petycji;   

25. 11 maja 
2021r. 
 

XXIV/171/21 Wójt Gminy w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę 
nieruchomości; 

 

26. 11 maja 
2021r. 
 
 

XXIV/172/21 Wójt Gminy w sprawie wyrażenia zgody na najem 
nieruchomości;  
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27. 11 maja 
2021r. 
 

XXIV/173/21 Wójt Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy na 
2021 rok;  

28. 11 maja 
2021r. 

 

XXIV/174/21 Wójt Gminy w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Sosnowica;  

29. 2 czerwca 
2021r. 

XXV/175/21 Wójt Gminy w sprawie udzielenia  pomocy 
finansowej Gminie Parczew;  

30. 2 czerwca 
2021r. 

XXV/176/21 Wójt Gminy w sprawie określenia szczegółowego 
trybu i harmonogramu opracowania 
projektu Strategii Rozwoju Gminy 
Sosnowica na lata 2021-2030, w tym 
trybu konsultacji; 

 

31. 2 czerwca 
2021r. 

XXV/177/21 Wójt Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy na 
2021 rok;  

32. 2 czerwca 
2021r. 

XXV/178/21 Wójt Gminy w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Sosnowica;  

33. 2 czerwca 
2021r. 

XXV/179/21 Wójt Gminy w sprawie wyrażenia zgody na najem 
nieruchomości;  

34. 2 czerwca 
2021r. 

XXV/180/21 Wójt Gminy w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy 
Sosnowica Nr XXII/161/21 z dnia 5 marca 
2021r. dotyczącej określenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości oraz warunków i trybu 
składania deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej; 

 

35. 30 czerwca 
2021r. 

XXVI/181/21 Wójt Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości;  

36. 30 czerwca 
2021r. 

XXVI/182/21 Wójt Gminy w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXV/175/21 Rady Gminy Sosnowica z 
dnia 2 czerwca 2021r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Parczew; 

 

37. 30 czerwca 
2021r. 

XXVI/183/21 Wójt Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy na 
2021 rok;  

38. 30 czerwca 
2021r. 

XXVI/184/21 Wójt Gminy w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Sosnowica;  

39. 23 lipca 
2021r. 

XXVII/185/21 Wójt Gminy w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
Sosnowica wotum zaufania za 2020r.;  

40. 23 lipca 
2021r. 

XXVII/186/21 Wójt Gminy w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem Wójta Gminy Sosnowica 
z wykonania budżetu za 2020 rok; 

 

41. 23 lipca 
2021r. 

XXVII/187/21 Wójt Gminy w sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy Sosnowica z tytułu 
wykonania budżetu za 2020r.; 
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42. 23 lipca 
2021r. 

XXVII/188/21 Wójt Gminy zmieniająca uchwałę Rady Gminy 
Sosnowica Nr VI/22/15 z dnia 31 marca 
2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu 
określającego wysokość stawek i 
szczegółowe warunki przyznawania 
dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego i dodatków za warunki 
pracy, szczegółowe warunki obliczania 
wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw oraz wysokość i warunki 
wypłacania nagród dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych 
przez Gminę Sosnowica; 
 

 

43. 23 lipca 
2021r. 

XXVII/189/21 Wójt Gminy w sprawie określenia wzorów: wniosku o 
przyznanie dodatku mieszkaniowego 
oraz deklaracji o dochodach 
gospodarstwa domowego 

 

44. 23 lipca 
2021r. 

XXVII/190/21 Wójt Gminy w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXII/159/21 w sprawie określenia 
„Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Sosnowica na 2021r.”; 

 

45. 23 lipca 
2021r. 

XXVII/191/21 Wójt Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy na 
2021 rok;  

46. 3 września 
2021r. 

XXVIII/192/2
1 

Wójt Gminy w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Województwu Lubelskiemu w zakresie 
wykonania zadania inwestycyjnego 

 

47. 3 września 
2021r. 

XXVIII/193/2
1 

Wójt Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy na 
2021 rok;  

48. 29 września 
2021r. 

XXIX/194/21 Wójt Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy na 
2021 rok;  

49. 24 
listopada 
2021r. 

XXX/195/21 Wójt Gminy i 
Przewodniczący 
GKRPA 

zmieniająca uchwałę Nr XIX/137/20 
Rady Gminy Sosnowica z dnia 7 grudnia 
2020r. w sprawie przyjęcia „Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych” na 2021rok; 

 

50. 24 
listopada 
2021r. 

XXX/196/21 Wójt Gminy i 
Przewodniczący 
GKRPA 

w sprawie przyjęcia „Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych” na 2022 rok; 

 

51. 24 
listopada 
2021r. 

XXX/197/21 Wójt Gminy   w sprawie uchwalenia „Gminnego       
Programu Przeciwdziałania Narkomanii” 
na 2022 rok; 

 

52. 24 
listopada 
2021r. 

XXX/198/21 Wójt Gminy w sprawie uchwalenia rocznego 
programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami 
mogącymi realizować zadania pożytku 
publicznego na 2022 rok; 
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53. 24 
listopada 
2021r. 

XXX/199/21 Wójt Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości położonej w 
miejscowości Zienki; 

 

54. 24 
listopada 
2021r. 

XXX/200/21 Wójt Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości położonej w 
miejscowości Olchówka; 

 

55. 24 
listopada 
2021r. 

XXX/201/21 Wójt Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości położonych w 
miejscowości Sosnowica; 

 

56. 24 
listopada 
2021r. 

XXX/202/21 Wójt Gminy w sprawie wyrażenia zgody na 
ustanowienie służebności przesyłu; 
 

 

57. 24 
listopada 
2021r. 

XXX/203/21 Wójt Gminy w sprawie obniżenia średniej ceny 
skupu żyta przyjmowanej do obliczenia 
podatku rolnego na 2022 rok; 

 

58. 24 
listopada 
2021r. 

XXX/204/21 Wójt Gminy w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości 
obowiązujących na terenie gminy 
Sosnowica; 

 

59. 24 
listopada 
2021r. 

XXX/205/21 Wójt Gminy w sprawie określenia wysokości 
rocznych stawek podatku od środków 
transportowych obowiązujących na 
terenie gminy Sosnowica; 

 

60. 24 
listopada 
2021r. 

XXX/206/21 Wójt Gminy w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXXI/178/17 Rady Gminy Sosnowica z 
dnia 3 listopada 2017r. w sprawie 
uchwalenia Statutów Sołectw Gminy 
Sosnowica; 

 

61. 24 
listopada 
2021r. 

XXX/207/21 Wójt Gminy w sprawie uchylenia uchwały Nr 
XXV/175/21 Rady Gminy Sosnowica w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Parczew;  

 

62. 24 
listopada 
2021r. 

XXX/208/21 Wójt Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy na 
2021 rok;  

63. 24 
listopada 
2021r. 

XXX/209/21 Wójt Gminy w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Sosnowica;  

64. 16 grudnia 
2021 r. 

XXXI/210/21 Wójt Gminy w sprawie wyrażenia zgody na 
ustanowienie służebności przesyłu 

 

65. 16 grudnia 
2021 r. 

XXXI/211/21 Wójt Gminy w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju 
Gminy Sosnowica na lata 2021-2030 

 

66. 16 grudnia 
2021 r. 

XXXI/212/21 Wójt Gminy w sprawie przyjęcia Strategii 
Rozwiązania Problemów Społecznych 
Gminy Sosnowica na lata 2021-2030 

 

67. 16 grudnia 
2021 r. 

XXXI/213/21 Wójt Gminy w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Sosnowica na 
lata 2022-2025 z uwzględnieniem 
perspektywy na lata 2026-2029” 

 

68. 16 grudnia XXXI/214/21 Wójt Gminy w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki  
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2021 r. Niskoemisyjnej dla Gminy Sosnowica na 
lata 2021-2030 

69. 16 grudnia 
2021 r. 

XXXI/215/21 Przewodniczący 
Rady Gminy 

w sprawie przekazania wniosku 
podmiotowi właściwemu do jej 
rozpatrzenia 

 

70. 16 grudnia 
2021 r. 

XXXI/216/21 Przewodniczący 
Rady Gminy 

w sprawie przekazania wniosku 
podmiotowi właściwemu do jej 
rozpatrzenia 

 

71. 16 grudnia 
2021 r. 

XXXI/217/21 Przewodniczący 
Rady Gminy 

w sprawie przekazania wniosku 
podmiotowi właściwemu do jej 
rozpatrzenia 

 

72. 16 grudnia 
2021 r. 

XXXI/218/21 Przewodniczący 
Rady Gminy 

w sprawie przekazania wniosku 
podmiotowi właściwemu do jej 
rozpatrzenia 

 

73. 16 grudnia 
2021 r. 

XXXI/219/21 Przewodniczący 
komisji Rady 
Gminy 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy 
komisji Rady Gminy Sosnowica na 2022 
rok 

 

74. 16 grudnia 
2021 r. 

XXXI/220/21  w sprawie ustalenia diet dla radnych 
Gminy Sosnowica 

 

75. 16 grudnia 
2021 r. 

XXXI/221/21  w sprawie ustalenia wysokości diet dla 
sołtysów 

 

76. 16 grudnia 
2021 r. 

XXXI/222/21 Przewodniczący 
Rady Gminy 

w sprawie ustalenia wysokości 
wynagrodzenia Wójta Gminy Sosnowica 

 

77. 16 grudnia 
2021 r. 

XXXI/223/21 Wójt Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy na 
2021 rok; 

 

78. 20 grudnia 
2021 r. 

XXXII/224/21 Wójt Gminy w sprawie przystąpienia Gminy 
Sosnowica do realizacji projektu pn. 
„Odnawialne źródła energii- czyste 
powietrze w gminie Sosnowica”, 
współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach RPO 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020 

 

79. 20 grudnia 
2021 r. 

XXXII/225/21 Przewodniczący 
Rady Gminy 

w sprawie sprostowania oczywistej 
omyłki pisarskiej w uchwale Nr 
XXXI/215/21 Rady Gminy Sosnowica z 
dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie 
przekazania wniosku podmiotowi 
właściwemu do jej rozpatrzenia 

 

80. 20 grudnia 
2021 r. 

XXXII/226/21 Przewodniczący 
Rady Gminy 

w sprawie sprostowania oczywistej 
omyłki pisarskiej w uchwale Nr 
XXXI/216/21 Rady Gminy Sosnowica z 
dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie 
przekazania wniosku podmiotowi 
właściwemu do jej rozpatrzenia 

 

81. 20 grudnia 
2021 r. 

XXXII/227/21 Przewodniczący 
Rady Gminy 

w sprawie sprostowania oczywistej 
omyłki pisarskiej w uchwale Nr 
XXXI/217/21 Rady Gminy Sosnowica z 
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dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie 
przekazania wniosku podmiotowi 
właściwemu do jej rozpatrzenia 

82. 20 grudnia 
2021 r. 

XXXII/228/21 Przewodniczący 
Rady Gminy 

w sprawie sprostowania oczywistej 
omyłki pisarskiej w uchwale Nr 
XXXI/218/21 Rady Gminy Sosnowica z 
dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie 
przekazania wniosku podmiotowi 
właściwemu do jej rozpatrzenia 

 

83. 28 grudnia 
2021 r. 

XXXIII/229/21 Wójt Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy na 
2021 rok. 

 

84. 28 grudnia 
2021 r. 

XXXIIII/230/21 Wójt Gminy  W sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Sosnowica 

 

85. 30 grudnia 
2021 r. 

XXXIV/231/21 Wójt Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy na 
2021 rok.  

86. 30 grudnia 
2021 r. 

XXXIV/232/21 Wójt Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Sosnowica  

87. 30 grudnia 
2021 r. 

XXXIV/233/21 Wójt Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Sosnowica na lata 
2022-2030 

 

88. 30 grudnia 
2021 r. 

XXXIV/234/21 Wójt Gminy w sprawie uchwały budżetowej na rok 
2022 

 

89. 30 grudnia 
2021 r. 

XXXIV/235/21 Przewodniczący 
Rady Gminy 

w sprawie planu pracy Rady Gminy 
Sosnowica na 2022 rok 

 

90. 30 grudnia 
2021 r. 

XXXIV/236/21  w sprawie odwołania Przewodniczącego 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

 

91. 30 grudnia 
2021 r. 

XXXIV/237/21  w sprawie wyboru Przewodniczącego 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

 

 

 

 

 

 


	KOMISJA REWIZYJNA

