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WSTĘP

Raport o stanie Gminy Kamień za 2020 r. został opracowany na podstawie art. 28aa ustawy
o samorządzie gminnym.

Za coroczne przedstawienie raportu radzie gminy w terminie do 31 maja odpowiada wójt,
a jego rozpatrzenie następuje podczas sesji absolutoryjnej.

Obejmuje on podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności
realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i funduszu sołeckiego, które zostały
omówione w poszczególnych  rozdziałach.

Dokument ten nie zawiera szczegółowej informacji o finansach gminy, ponieważ  została ona
ujęta w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu gminy za 2020 r.

Podstawą opracowania raportu była wiedza pracowników urzędu gminy, jednostek
organizacyjnych gminy oraz szereg dokumentów będących w posiadaniu urzędu, jak również dane
udostępnione przez Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy, Komendę Miejską Policji
w Chełmie.

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O GMINIE

1.1. Położenie i powierzchnia

Gmina Kamień jest gminą podmiejską położoną w południowo-wschodniej części powiatu
chełmskiego. Graniczy z gminami: Żmudź, Leśniowice, Dorohusk, Chełm oraz Miastem Chełm.

Powierzchnia gminy wynosi 9690 ha, co stanowi około 5% powierzchni powiatu chełmskiego.
W ogólnej powierzchni gminy użytki rolne stanowią 81,18%, lasy i grunty zadrzewione 9,94%, tereny
zabudowane (budynki drogi i inne obiekty) 4,82%, nieużytki 2,75% oraz grunty pod wodami 1,31%.
Teren gminy ma charakter równinny, przecina go rzeka Udal.

Gmina zlokalizowana jest przy trasie Chełm - Hrubieszów, prowadzącej do przejścia
granicznego w Zosinie. Wzdłuż północnej granicy gminy przebiega linia kolejowa Chełm - Dorohusk
- Kowel. Odległość od miasta wojewódzkiego Lublina wynosi około 80 km, natomiast odległość od
przejścia granicznego w Dorohusku około 23 km.

Ośrodkiem administracyjnym gminy jest miejscowość Kamień, w której znajdują się: urząd
gminy, ośrodek zdrowia, apteka, bank, punkt pocztowy.

1.2. Sołectwa i gminne jednostki organizacyjne

Na terenie gminy znajduje się 14 sołectw w skład, których wchodzi 17 miejscowości.
Wyróżniamy sołectwa: Andrzejów, Czerniejów, Haliczany, Ignatów, Józefin, Kamień, Kamień -
Kolonia, Koczów, Mołodutyn, Natalin, Pławanice, Rudolfin, Strachosław i Wolawce. Miejscowości
bez statusu sołectw to: Ignatów - Kolonia, Majdan Pławanicki oraz Pławanice – Kolonia.

Gminne jednostki organizacyjne to:
1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu,
2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Strachosławiu z Punktem Przedszkolnym,
3) Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu z Punktem Przedszkolnym,
4) Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu z/s. w Strachosławiu, która jest samorządową instytucją

kultury.
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1.3. Ludność

Zgodnie z danymi rejestru ewidencji ludności na terenie Gminy Kamień na dzień 31.12.2020 r.
zameldowanych było 4212 osób. Porównywalnie na dzień 31.12.2019 r. zameldowanych było 4191
osób. Tak więc w ciągu 2020 roku nastąpił wzrost liczby mieszkańców o 21 osób.

Tabela nr 1. Zestawienie zbiorcze mieszkańców w poszczególnych miejscowościach z podziałem
na kobiety i mężczyzn

L.p. Miejscowość Kobiety Mężczyźni Razem
1. Andrzejów 94 96 190
2. Czerniejów 132 136 268
3. Haliczany 42 51 93
4. Ignatów 44 47 91
5. Ignatów-Kolonia 96 85 181
6. Józefin 80 77 157
7. Kamień 520 497 1017
8. Kamień-Kolonia 145 144 289
9. Koczów 48 49 97

10. Majdan Pławanicki 27 29 56
11. Mołodutyn 82 84 166
12. Natalin 79 80 159
13. Pławanice 126 146 272
14. Pławanice-Kolonia 45 51 96
15. Rudolfin 108 97 205
16. Strachosław 393 362 755
17. Wolawce 65 55 120

RAZEM 2126 2086 4212

W roku 2020  urodziło się 46 dzieci, w stosunku do roku 2019  nastąpił wzrost liczby urodzeń
o 4 dzieci.

Tabela nr 2. Zestawienie zbiorcze urodzeń w poszczególnych miejscowościach w 2020 r.
z podziałem na kobiety i mężczyzn

L.p. Miejscowość Kobiety Mężczyźni Razem

1. Andrzejów 2 2 4
2. Czerniejów 1 0 1
3. Haliczany 1 0 1
4. Ignatów 0 1 1
5. Ignatów-Kolonia 1 1 2
6. Józefin 2 0 2
7. Kamień 7 6 13
8. Kamień-Kolonia 3 1 4
9. Koczów 0 0 0
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10. Majdan Pławanicki 0 0 0
11. Mołodutyn 2 0 2
12. Natalin 1 1 2
13. Pławanice 1 2 3
14. Pławanice-Kolonia 0 0 0
15. Rudolfin 1 2 3
16. Strachosław 3 4 7
17. Wolawce 1 0 1

RAZEM 26 20 46

W 2020 roku odnotowano:
a) 38 zgonów w tym: (19 kobiet i 19) mężczyzn;
b) 58 wymeldowań z pobytu stałego;
c) 114 zameldowań na pobyt stały.

Struktura wiekowa ludności Gminy Kamień obejmująca wiek: przedprodukcyjny, produkcyjny
i poprodukcyjny, przedstawia się następująco (Tabela nr 3):

Wiek Kobiety Mężczyźni Razem
przedprodukcyjny (0-18 lat) 451 456 907
produkcyjny (19-65 lat) 1339 1420 2754
poprodukcyjny  (powyżej 65 roku życia) 338 208 541

1.4. Zatrudnienie i bezrobocie

Liczba osób bezrobotnych z gminy Kamień zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Chełmie według stanu na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 214. W odniesieniu do stanu sprzed roku
odnotowano wzrost poziomu bezrobocia o  21 osób.

Najwięcej osób bez pracy było z młodszych grup wiekowych, tj. 18 - 24 lata (21,03%) oraz
od 25 do 34 roku życia (28,04%).  Były to osoby z niewielkim doświadczeniem zawodowym,
najczęściej zaraz po ukończeniu nauki lub nadal ją odbywające.

Tabela nr 4. Analiza struktury wiekowej osób pozostających bez pracy w gminie Kamień

Wyszczególnienie Ogółem
Wiek w latach

18-24 25-34 35-44 45-54 55 lat
 i więcej

Gmina Kamień 214 48 60 45 33 28

Zauważyć można, że wśród osób bezrobotnych z terenu gminy przeważają osoby z niższym
wykształceniem. Ponad 50% bezrobotnych stanowią osoby z wykształceniem zasadniczym
zawodowym oraz gimnazjalnym i poniżej.

Problem bezrobocia w najmniejszym stopniu dotyka osób z wykształceniem wyższym (8,88
%) oraz policealnym i średnim zawodowym ( 24,77% ).
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Tabela nr 5. Poziom wykształcenia osób bezrobotnych w gminie Kamień

Wyszczególnienie

Ogółem z wykształceniem

Ogółem wyższe
policealne
i średnie

zawodowe

średnie
ogólnokształcące

zasadnicze
zawodowe

gimnazjalne
i poniżej

Gmina Kamień 214 19 53 23 69 50

Pod koniec 2020 roku bez pracy pozostawało 214 osób. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych
posiadały 23 osoby (10,74% ogółu bezrobotnych).

Tabela nr 6. Struktura bezrobocia w gminie Kamień

Liczba osób
bezrobotnych Bezrobotni

z prawem
do zasiłku

Bezrobotni
bez prawa
do zasiłku

Osoby
do 30
roku
życia

w tym
osoby do
25 roku
życia

Bezrobotni
powyżej
55 roku
życia

Długotrwale
bezrobotni31.12.

2019
r.

31.12.
2020 r.

Gmina
Kamień 193 214 23 191 76 48 28 129

W 2020 roku w gminie Kamień realizowane były instrumenty rynku pracy takie jak:
- roboty publiczne -  6 osób zatrudnionych w szkołach i 1 osoba w Urzędzie Gminy,
- prace społecznie użyteczne – 1 osoba zatrudniona w Urzędzie Gminy.

1.5. Gospodarstwa rolne

Gospodarka gminy zdominowana jest przez wysokotowarowe rolnictwo. Dominujące uprawy
to: zboża, rzepak i kukurydza. Dobrze rozwinięta jest również produkcja zwierzęca bydła i trzody
chlewnej. Na terenie gminy funkcjonują trzy duże gospodarstwa o powierzchni ponad 100 hektarów.
Ponadto coraz większe znaczenie ma rozwój funkcji usługowych.

W gminie funkcjonują 1433 indywidualne gospodarstwa rolne, w tym (Tabela nr 8):
L.p. Powierzchnia gospodarstwa Ilość gospodarstw
1. 1 - 5 ha 1042
2. 5,01- 15 ha 332
3. 15,01 – 25 ha 23
4. powyżej 25 ha 36

1.6. Podmioty gospodarcze

Działanie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w skrócie CEIDG
polega na prowadzeniu przez Ministra Gospodarki elektronicznego rejestru przedsiębiorców - osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, aby zapewnić publiczny, jawny, aktualny
i bezpłatny dostęp do bazy danych i informacji w nim zawartych. Funkcjonowanie CEIDG - reguluje
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.
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Obecnie wszystkich czynności w CEIDG (wpis, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie)
dokonuje się za pomocą wniosku CEIDG, składanego w dowolnie wybranym urzędzie miasta lub
gminy w formie papierowej lub elektronicznie za pomocą certyfikatu lub profilu zaufanego.
Wszystkie czynności związane z wpisem do CEIDG prowadzonym przez Ministra Przedsiębiorczości
i Technologii są BEZPŁATNE. Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru
przedsiębiorców należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, gdyż są to oferty komercyjne.
Składany wniosek CEIDG stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS,GUS oraz naczelnika
urzędu skarbowego, co znacznie ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej.

W 2018 weszła w życie Konstytucja Biznesu jest to pakiet ustaw, których celem jest
zreformowanie i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności. Zmiany
wprowadzone przez Konstytucję Biznesu dotyczą takich obszarów, jak m.in.: relacje przedsiębiorcy
z urzędami i załatwianie spraw urzędowych, zakładanie firmy, zawieszanie działalności, zasady
tworzenia prawa gospodarczego, obowiązki związane z prowadzeniem działalności.

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w Urzędzie Gminy Kamień zostało
złożonych przez przedsiębiorców i wprowadzonych przez pracowników do systemu CEIDG 125
następujących rodzajów wniosków (Tabela nr 9).

Rodzaj wniosku Liczba wniosków

Wpis  działalności gospodarczej do CEIDG 18

Zmiana wpisu w działalności gospodarczej 53

Zawieszenie działalności gospodarczej 21

Wznowienie działalności gospodarczej 21

Wykreślenie działalności gospodarczej 12

Suma 125

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. na terenie Gminy Kamień działało 182 podmioty
gospodarcze, które wykazują obszar gminy jako główne miejsce wykonywania działalności
gospodarczej. W tej liczbie znajduje się 10 podmiotów gospodarczych, które wykazują dodatkowe
miejsce wykonywania działalności na terenie gminy.

Głównym kierunkiem działalności gospodarczej w gminie są handel oraz usługi. Uwagę
zwraca duży udział podmiotów wykonujących roboty ogólnobudowlane, podmioty działające
w zakresie transportu drogowego towarów a następnie sprzedaż detaliczna towarów
ogólnospożywczych, konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli
oraz działalność  usługowa wspomagająca produkcję roślinną.

W 2020 r. na terenie Gminy Kamień działało 11 sklepów spożywczo – przemysłowych.
W grudniu 2020 r. w miejscowości Kamień powstał jeden sklep spożywczo – przemysłowy, natomiast
sklep w Czerniejowie działał tylko do 31 grudnia 2020 r.

1.7. Przynależność do Stowarzyszeń i Związków

W 2008 roku w efekcie starań wójtów gmin Kamień i Białopole została utworzona Lokalna
Grupa Działania Ziemi Chełmskiej. Ostatecznie członkami założycielami zostały osoby prawne
i fizyczne z następujących gmin powiatu chełmskiego: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Leśniowice,
Kamień, Wojsławice, Żmudź, oraz gminy Horodło z powiatu hrubieszowskiego. Celem powstania
Stowarzyszenia było umożliwienie mieszkańcom gmin wchodzących w jego skład korzystanie ze
środków przeznaczonych na rozwój terenów wiejskich w ramach Osi LEADER z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Aktualnie we współpracy z LGD „Ziemi Chełmskiej” Gmina
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Kamień rozpoczęła realizację projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki oraz
zachowania dziedzictwa kulturowego na obszarze objętym marką Malowniczy Wschód” w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. W części projektu
przewidzianej do realizacji przez Gminę Kamień zaplanowane jest opracowanie koncepcji,
wyznaczenie i oznakowanie szlaku rowerowego. Ponadto w dniu 19.10.2020 r. Gmina Kamień
zawarła z LGD „Ziemi Chełmskiej” umowę o powierzenie grantu, w ramach którego zostanie
przygotowana mapa turystyczna Gminy Kamień w wersji papierowej i interaktywnej.

W 2000 roku Gmina Kamień przystąpiła do Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug,
którego celem jest inspirowanie, wspomaganie i koordynacja współpracy transgranicznej
samorządów, z obszarów przygranicznych wzdłuż granicy międzypaństwowej na rzece Bug.
W listopadzie 2018 r. rozpoczęła się we współpracy z Euroregionem realizacja projektu pn.
„Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach
województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014 – 2020. W ramach
jego realizacji w 2019 i 2020 r. odbyły się szkolenia certyfikowane dla przedstawicieli OSP po stronie
polskiej i ukraińskiej w zakresie pierwszej pomocy i ratownictwa technicznego, przekazany został
również m.in. OSP w Kamieniu sprzęt do akcji ratowniczych.

2. ZARZĄDZANIE GMINĄ

Podstawowym celem działalności Urzędu jest zapewnienie petentom profesjonalnej
i przyjaznej obsługi. Urząd Gminy realizuje zadania własne oraz zadania zlecone przez administrację
rządową. Do zadań własnych gminy należy m.in. dbałość o porządek publiczny, oświatę, kulturę,
infrastrukturę, pomoc społeczną, ochronę środowiska. Natomiast zadania zlecone przez administrację
rządową dotyczą m.in. spraw obywatelskich, wyborów i obronności.

2.1. Władze Gminy

2.1.1. Rada Gminy

Organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest Rada Gminy. Do właściwości Rady Gminy
należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, są to m.in. takie sprawy jak
uchwalanie statutu gminy, budżetu gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych w granicach określonych w odrębnych
ustawach oraz podejmowanie uchwał w innych sprawach  pozostających w gestii rady.

Radę Gminy Kamień tworzy 15 radnych.
W 2020 roku przy Radzie Gminy działy  następujące stałe komisje:

· Komisja Rewizyjna,
· Komisja Budżetu i Finansów,
· Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych,
· Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej,
· Komisja Skarg, Wniosków i Petycji,

   Częstotliwość posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, zależy od liczby skarg,
wniosków i petycji kierowanych do rady gminy.

W 2020 roku Rada Gminy obradowała i podejmowała stosowne uchwały zgodnie
z planem pracy Rady Gminy przyjętym Uchwałą NR XIV/96/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. oraz
w miarę potrzeb.

W 2020 roku odbyło się ogółem 7 sesji Rady Gminy VIII Kadencji, na których podjęto
52 uchwały.

W omawiany roku odbyło się  również 4 wspólne posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy
oraz 1 posiedzenie Komisji Rewizyjnej a także 1 posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków  i Petycji.
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Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa wszystkie posiedzenia obywały się
z zachowaniem wymogów i wytycznych służb sanitarnych w tym zakresie.

2.1.2. Wójt Gminy

Organem wykonawczym w gminie jest Wójt Gminy, którego kompetencje dzielą się na dwa
obszary. Z jednej strony wójt jako organ wykonawczy gminy, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym  odpowiada za wykonywanie uchwał rady gminy. Ponadto liczne przepisy
w ustawach i rozporządzaniach szczegółowo określają zakres zadań realizowanych przez wójta.
Należą do nich w szczególności: przygotowywanie projektów uchwał rady gminy, opracowywanie
programów rozwoju, gospodarowanie mieniem gminy, wykonywanie budżetu gminy, zatrudnianie
i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Wójt odpowiada również za
gospodarkę finansową gminy. Wśród jego najważniejszych kompetencji w tym zakresie wskazuje się:
przygotowanie projektu budżetu gminy, ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej
wykonania, dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie, do którego posiada
upoważnienie, dbałość o uzyskiwanie dochodów oraz podejmowanie decyzji o wydatkowaniu
środków.

Z drugiej strony wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Jest
także zwierzchnikiem służbowym  w stosunku do  pracowników Urzędu Gminy oraz Kierowników
Gminnych Jednostek Organizacyjnych.

Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy oraz Gminnych Jednostek
Organizacyjnych.

2.2. Realizacja uchwał rady gminy

Stosownie do zapisu art. 30 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt
Gminy jako organ wykonawczy realizował przy pomocy urzędu gminy  uchwały podjęte przez Radę
Gminy w 2020 r. w sposób określony uchwałami.

 Podjęte przez Radę Gminy uchwały zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie
gminnym Wójt Gminy przekazał w terminie 7 dni do organów nadzoru jakimi są w zakresie
zgodności z prawem - Wojewoda Lubelski, a w zakresie spraw finansowych Regionalna Izba
Obrachunkowa.

 W podjętych przez Radę Gminy uchwałach organy nadzoru nie stwierdziły nieprawidłowości
co oznacza, że są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i nie naruszają właściwego
gospodarowania finansami publicznymi.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie uchwały
opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty prawa
miejscowego oraz uchwały, których ogłoszenie nakazują przepisy prawa zostały opublikowane
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Wszystkie uchwały były wykonywane z zachowaniem procedur i terminów określonych
uchwałami i przepisami prawa. W 2020 roku Rada Gminy Kamień podjęła w sumie 52 uchwały.
Szczegółowy wykaz podjętych uchwał zawiera poniższa tabela.

 Tabela Nr 10. Wykaz podjętych uchwał w 2020 roku

Lp.  Przedmiot uchwały

1. Uchwała Nr XIV/90/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
na rok 2020

2. Uchwała Nr XIV/91/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów dzierżaw nieruchomości na okres do 3 lat z dotychczasowymi
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dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości

3. Uchwała Nr XIV/92/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminy w miejscowości Wolawce

4.
Uchwała Nr XIV/93/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Kamień na 2020 rok”

5. Uchwała Nr XIV/94/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny
jednostki paliwa w Gminie Kamień na rok szkolny 2019/2020

6. Uchwała Nr XIV/95/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy stałych
Komisji Rady Gminy Kamień na rok 2020

7. Uchwała Nr XIV/96/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady
Gminy Kamień na rok 2020

8. Uchwała Nr XIV/97/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej

9. Uchwała Nr XV/98/2020 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie
Gminy Kamień na rok 2020 oraz określenia sezonu kąpielowego

10. Uchwała Nr XV/99/2020 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie
Gminy Kamień na rok 2020 oraz określenia sezonu kąpielowego

11. Uchwała Nr XVI/100/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
Kamień wotum zaufania

12.
Uchwała Nr XVI/101/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Kamień
z wykonania budżetu za 2019 r.

13. Uchwała Nr XVI/102/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Kamień z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.

14. Uchwała Nr XVI/103/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2020

15. Uchwała Nr XVI/104/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej

16. Uchwała Nr XVI/105/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Kamień

17. Uchwała Nr XVI/106/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Kamień

18.

Uchwała Nr XVI/107/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały nr
XVI/92/2016 Rady Gminy Kamień z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie postanowienia
o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

19.
Uchwała Nr XVI/108/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości tej opłaty

20.

Uchwała Nr XVI/109/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. 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

21.
Uchwała Nr XVI/110/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zwolnień z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

22. Uchwała Nr XVI/111/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia "Strategii
rozwoju elektromobilności dla Gminy Kamień na lata 2019 – 2039"

23. Uchwała Nr XVI/112/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na



12

zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości na okres do 3 lat z dotychczasowymi
dzierżawcami których przedmiotem są te same nieruchomości

24. Uchwała Nr XVI/113/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny
jednostki paliwa w Gminie Kamień na rok szkolny 2020/2021

25. Uchwała Nr XVI/114/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. sprawie rozpatrzenia petycji złożonej
przez Koalicję Polska Wolna od 5G

26. Uchwała Nr XVII/115/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2020

27. Uchwała Nr XVII/116/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej

28.
Uchwała Nr XVII/117/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia środków
finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych
przez Gminę Kamień oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami

29.
Uchwała Nr XVII/118/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kamień

30. Uchwała Nr XVIII/119/2020 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2020

31. Uchwała Nr XVIII/120/2020 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej

32.
Uchwała Nr XVIII/121/2020 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości na okres do 3 lat z dotychczasowymi
dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości

33.
Uchwała Nr XVIII/122/2020 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr VIII/39/2003 Rady Gminy Kamień z dnia 10 września 2003 r. w sprawie nadania nazw
ulicom na terenie gminy Kamień

34. Uchwała Nr XVIII/123/2020 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamień

35. Uchwała Nr XVIII/124/2020 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie obniżenia średniej
ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok

36. Uchwała Nr XVIII/125/2020 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Kamień na rok 2021

37. Uchwała Nr XIX/126/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2020

38.
Uchwała Nr XIX/127/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości
rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy
Kamień na 2021 rok

39.
Uchwała Nr XIX/128/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021”

40. Uchwała Nr XIX/129/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

41. Uchwała Nr XX/130/2020 z dnia 29 grudnia2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
na rok 2020

42. Uchwała Nr XX/131/2020 z dnia 29 grudnia2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej

43. Uchwała Nr XX/132/2020 z dnia 29 grudnia2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok
2021
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44. Uchwała Nr XX/133/2020 z dnia 29 grudnia2020 r. sprawie wieloletniej prognozy
finansowej

45. Uchwała Nr XX/134/2020 z dnia 29 grudnia2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021

46. Uchwała Nr XX/135/2020 z dnia 29 grudnia2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

47.
Uchwała Nr XX/136/2020 z dnia 29 grudnia2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia międzygminnego z Miastem Chełm w sprawie realizacji zadań w zakresie
opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Kamień

48. Uchwała Nr XX/137/2020 z dnia 29 grudnia2020 r. w sprawie likwidacji aglomeracji
Kamień

49. Uchwała Nr XX/138/2020 z dnia 29 grudnia2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kamień

50. Uchwała Nr XX/139/2020 z dnia 29 grudnia2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania
Strategii Rozwoju Gminy Kamień na lata 2021–2027 z perspektywą do 2030 roku

51.
Uchwała Nr XX/140/2020 z dnia 29 grudnia2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na okres do 3 lat z dotychczasowymi
dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość

52. Uchwała Nr XX/141/2020 z dnia 29 grudnia2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy stałych
Komisji Rady Gminy Kamień na rok 2021

53. Uchwała Nr XX/142/2020 z dnia 29 grudnia2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady
Gminy Kamień na rok 2021

3. FINANSE GMINY

3.1. Budżet gminy

Szczegółowe omówienie realizacji budżetu, znajduje się w sprawozdaniu opisowym
z wykonania budżetu Gminy Kamień za 2020 rok.

Natomiast w omawianym materiale wskazane zostały jedynie główne pozycje budżetu.
Budżet gminy to coroczny plan dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów. Projekt

jest przygotowywany przez wójta gminy we współpracy ze skarbnikiem i pracownikami urzędu
gminy. O ostatecznym jego kształcie decydują radni w głosowaniu przyjmując uchwałę budżetową na
dany rok. Należy pamiętać, że jest to plan, więc naturalne jest, że w ciągu roku wprowadzane są do
niego mniejsze lub większe zmiany.

Dochody samorządu składają się z dochodów własnych, dotacji celowych oraz subwencji
oświatowej  i wyrównawczej przekazywanych z budżetu państwa.

Dla budżetu gminy Kamień największe źródła dochodów to: subwencje, podatki rolne i od
nieruchomości, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz osób prawnych (CIT),
środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie
ustawami oraz dochody ze źródeł zewnętrznych, które pozyskujemy na planowane inwestycje.
Te ostatnie są najbardziej zróżnicowane każdego roku – w zależności od kwoty środków własnych
przeznaczonych na ten cel oraz od pozyskanych środków unijnych na realizację projektów.

Przyjęty do realizacji budżet zakładał:
Dochody ogółem – 19 907 315,19 zł w tym:
- dochody bieżące - 18 104 526,58 zł,
- dochody majątkowe – 1 802 848,61 zł.
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Wprowadzone zmiany budżetu w okresie sprawozdawczym spowodowały wzrost pierwotnie
planowanej kwoty dochodów o 1 977 913,60 zł – jest to wzrost dochodów bieżących o kwotę
1 810 994,16 zł i wzrost dochodów majątkowych o kwotę  166 919,44 zł,

Ogólne wykonanie dochodów w 2020 roku wyniosło – 21 467 401,79 zł tj. 98,09% planu
z tego przypadło na:
- dochody  bieżące – 19 673 864,18 zł,
- dochody majątkowe – 1 793 537,61 zł.

Uchwała budżetowa określa, na jakie cele i w jakiej wysokości wydajemy publiczne pieniądze.
Można je podzielić na wydatki bieżące (związane z działalnością urzędu oraz jednostek podległych)
i wydatki majątkowe, na które gmina corocznie przeznacza określone środki w miarę potrzeb
i możliwości finansowych.

Przyjęty do realizacji budżet zakładał:
Wydatki ogółem – 22 919 132,04 zł w tym:
- wydatki bieżące – 17 213 464,14 zł
- wydatki majątkowe – 5 705 668,90 zł.
Wprowadzone zmiany budżetu w okresie sprawozdawczym spowodowały:
- zmniejszenie pierwotnie planowanej kwoty wydatków o 331 727,45 zł – jest to wzrost wydatków
bieżących o kwotę 1 580 874,47 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o 1 892 601,92 zł.

Ogólne wykonanie wydatków w 2020 roku – 22 682 140,94 zł tj. 91,48% planu z tego
przypadło na:
wydatki bieżące – 17 825 651,65 zł,
wydatki majątkowe – 2 856 489,29 zł.

Najważniejszą kategorię wydatków budżetowych stanowią koszty związane z oświatą, które
w 2020 roku wyniosły 7 007 184,59 zł. Subwencja oświatowa przekazywana na ten cel wyniosła
w 2020 roku 3 317 429,00 zł, co spowodowało, iż gmina dołożyła ze środków własnych kwotę
3 689 755,59 zł, co stanowi 52,66% dołożonych środków.

Kolejny dział, do którego gmina dokłada środki własne to opieka społeczna.
W 2020 roku wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ukształtowały się w wysokości
7 295 093,49 zł, z czego dotacja na zadania zlecone to kwota 6 208 179,30 zł, zaś kwota
1 086 914,19 zł to środki własne.

Wskaźnik realizacji dochodów bieżących wynosił 98,97%, natomiast wydatków bieżących
97,12%. Wykonane dochody bieżące były wyższe niż zrealizowane wydatki bieżące zgodnie z art.
242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

3.2. Poziom zadłużenia

Wielkość zaciąganych zobowiązań powiązana jest z planami inwestycyjnymi oraz
koniecznością dysponowania wkładem własnym przy realizacji wielu przedsięwzięć, zwłaszcza
finansowanych  ze środków europejskich.

Od 2014 roku obowiązuje nowa norma, regulująca limitowanie zadłużenia samorządu
terytorialnego, oparta na zindywidualizowanym podejściu do obliczania dopuszczalnego poziomu
zadłużenia samorządów. Ze względu na charakter tej reguły powszechnie określa się ją mianem
indywidualnego wskaźnika zadłużenia (IWZ). Zgodnie z IWZ o dopuszczalnym poziomie zadłużenia
jednostki samorządu terytorialnego decyduje kształtowanie się relacji wielkości obsługi długu do
środków, które w ocenie ustawodawcy można przeznaczyć na jego spłatę, tj. przede wszystkim do
nadwyżki operacyjnej z trzech minionych lat występujących w Gminie, którego wskaźniki są
zobrazowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wysokość zadłużenia każdego roku planowana
jest na bezpiecznym poziomie, by w przyszłości gmina mogła spłacać swoje zobowiązania zgodnie
z ustalonym harmonogramem spłat.

W 2020 roku plan przychodów (kredyty) opiewał na kwotę 1 837 115,80 zł. Zrealizowano
937 115,80 zł – kwota 145 499,85 zł to przychody jst wynikające z rozliczenia środków określonych
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w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego
z udziałem tych środków, kwota 726 313,41 zł to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku
bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych
ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,  zaś kwota 65 302,54 zł to wolne środki wyliczone
na podstawie sprawozdania finansowego za 2019 rok.
W 2020 roku nie zaciągnięto kredytów i pożyczek.

Plan rozchodów (spłaty kredytu) ukształtował się na poziomie 1 115 000,00 zł, natomiast
realizacja wyniosła 1 115 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 2 110 000,00 zł, wykazując
tendencję spadkową o kwotę 1 115 000,00 zł w stosunku do roku 2019, czyli o spłatę kredytów.
Kwota długu na koniec 2019 roku nie przekroczyła relacji, o której mowa w art. 243 ustawy
o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

Wynikiem tak ukształtowanej realizacji budżetu jest wystąpienie na koniec okresu
sprawozdawczego nadwyżki budżetowej w kwocie 785 260,85 zł, która przeznaczona została na
spłatę kredytów.

3.3. Zaległości z tytułu podatków

Zaległości podatkowe w roku 2020 posiadali następujący podatnicy:
Osoby fizyczne:
1) 210 osób fizycznych na kwotę 59 495,55 zł, w tym:

- podatek rolny na kwotę 25 653,60  zł,
- podatek leśny 350,00 zł,
- podatek od nieruchomości 33 491,95 zł.

2) 8 osób fizycznych na kwotę 31 467,80 zł – konto zahipotekowane, w tym:
- podatek rolny na kwotę 4 947,42 zł,
- podatek od nieruchomości 26 520,38 zł.

Podatkiem rolnym w 2020 roku objętych było 17 osób prawnych, leśnym 15 podatników, a  od
nieruchomości 32 osoby prawne.
Zaległości dotyczyły:
Osoby prawne:
- 1 osoba prawna na kwotę ogółem 4 908,00 zł - podatek od nieruchomości,
- 1 osoba prawna na kwotę 104 242,00 zł - konto zahipotekowane podatek od nieruchomości.

Podatkiem od środków transportowych objętych było w 2020 roku 13 osób fizycznych
i 1 osoba prawna.

Zadłużenie w podatku od środków transportowych na koniec roku 2020 dotyczyło
5 podatników na kwotę 32 991,70 zł.  W związku z zadłużeniem dotyczącym podatku od środków
transportowych w kwocie 5 417,00 zł, ustanowiono wobec 1 podatnika na jego nieruchomości
hipotekę przymusową.

Wobec osób fizycznych i prawnych posiadających zadłużenie w podatkach rolnym, leśnym, od
nieruchomości i od środków transportowych, podjęto działania zmierzające do przymusowego
ściągnięcia zaległości, polegające na zastosowaniu środków o charakterze upominawczym,
wystawianiem tytułów wykonawczych oraz zajęciami hipotecznymi.

W 2020 roku wpłaty należności objętych tytułami wykonawczymi z tytułu podatku rolnego,
leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych, wyniosły wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami
upomnienia 13 556,58 zł. Egzekucja komornicza skuteczna była w 2020 roku wobec 17 podatników.

Wpłaty komornicze z tytułu podatku od środków transportowych w 2020 roku wyniosły wraz
z odsetkami za zwłokę i kosztami upomnienia 12 953,73 zł, a dotyczyły 3 podatników.
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Natomiast wpłaty dotyczące zaległości zabezpieczonych na majątku dłużnika hipoteką przymusową,
wyniosły wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami upomnienia 2 140,90 zł i dotyczyły
1 podatnika.

3.4. Pomoc publiczna

Pomoc publiczna przyznawana jest zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 2019/316
z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. 107
i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym na
mocy którego to państwo ingeruje w przyznanie w jakichkolwiek formach, pomocy pojedynczemu
podmiotowi gospodarczemu bądź grupie podmiotów oraz zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE)
Nr 289/2019 z dnia 19 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 702/2014 uznające niektóre
rodzaje pomocy w sektorze rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

W związku z tym na terenie Gminy Kamień w 2020 roku została udzielona pomoc publiczna
w następujących formach:
- z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej dla producentów rolnych posiadających gospodarstwa rolne na terenie Gminy
Kamień w 2020 roku wyniosła łącznie 481 677,77  zł (złożono 420 wniosków),
- z tytułu nabycia gruntów na powiększenie gospodarstwa rolnego udzielona na łączną kwotę
16 194,00 zł (złożono 11 wniosków),
- z tytułu ulgi inwestycyjnej -  udzielona na łączną kwotę  6 075,00 zł ( złożono 1 wniosek).

Pomoc de minimis jako specyficzny rodzaj wsparcia publicznego dla firm z sektora małych
i średnich przedsiębiorców oraz jej koncepcja która wywodzi się z założenia, że wsparcie
o stosunkowo niskiej wartości nie jest w stanie naruszyć konkurencji na rynku. Pomoc de minimis
może zostać udzielona w różnych formach, np. dotacje na inwestycję, w formie umorzeń
podatkowych i taki też rodzaj pomocy został zastosowany:
- w postaci umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku rolnego i leśnego na łączną kwotę
1 891,00 zł (złożono 3 wnioski),
 - w postaci umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości na łączną kwotę
2 272,00 zł (złożono 1 wniosek).

4. INWESTYCJE I REMONTY

4.1. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych

Wysokość wydatków inwestycyjnych sfinansowanych z budżetu gminy w 2020 r. stanowiła kwotę
2 856 489,29 zł i ukierunkowana była nie tylko na rozbudowę infrastruktury technicznej, ale też na
rozwój infrastruktury społecznej.
Główne zadania zrealizowane w 2020 roku  z budżetu gminy to:
1. Przebudowa dróg gminnych Nr 104963L i Nr 114185L w Koczowie na długości 2,960 km, która

obejmuje wymianę 2 przepustów, konserwacje rowów przydrożnych, poszerzenia pasa jezdni,
wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z masy mineralno bitumicznej oraz poboczy drogi
z kruszywa łamanego i oznakowanie pionowe drogi. Zadanie podzielono na dwa etapy na lata
2019 - 2020. W 2019 r. w ramach Etapu I wykonano konserwacje rowów przydrożnych i wymianę
2 przepustów drogowych. W 2020 r. w ramach Etapu II wykonano poszerzenie pasa jezdni,
wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z masy mineralno bitumicznej oraz pobocza drogi
z kruszywa łamanego i oznakowanie pionowe drogi. Wartość ogółem robót brutto wyniosła
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1 040 852,73 zł w tym Etap II 946 607,63 zł. Zadanie dofinansowane było w 60 % ze środków
Funduszu Dróg Samorządowych tj. w kwocie 622 111,00 zł pozostała kwota  418 741,73 zł
sfinansowana została  z budżetu gminy.

2. Przebudowa drogi gminnej Nr 104955L na odcinku Strachosław – Józefin – Kamień- Kolonia na
długości 0,735 km w zakresie:
Odcinek I  o długości 0,625 km Strachosław – Józefin
Odcinek II o długości 0,110 km Józefin - Kamień – Kolonia,
które obejmują roboty przygotowawcze, wykonanie nawierzchni z warstwy wyrównawczej
i ścieralnej z masy mineralno bitumicznej oraz poboczy drogi z kruszywa łamanego i oznakowanie
pionowe i poziome drogi. Zadanie planowane było na lata 2019 – 2020. W 2019 r. wykonano
roboty przygotowawcze. W 2020 r. wykonano nawierzchnię z warstwy wyrównawczej
i ścieralnej z masy mineralno bitumicznej oraz pobocza drogi z kruszywa łamanego i oznakowanie
pionowe i poziome drogi. Wartość ogółem robót brutto w 2020 r. wyniosła  265 916,28 zł.  Zadane
dofinansowane było w 60 % ze środków Funduszu Dróg Samorządowych tj. w kwocie
158 349,00 zł pozostała kwota 107 567,28 zł sfinansowana została  z budżetu gminy.

3. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Kamieniu, która obejmuje budowę
pomieszczeń dla punktu przedszkolnego.  Zadanie podzielono na dwa etapy na lata 2020 – 2021.
W 2020 r. w ramach Etapu I wybudowano budynek wraz z pokryciem dachowym i ociepleniem
stropu i ścian zewnętrznych oraz stolarką okienną i drzwiową i częścią instalacji sanitarnej.
W 2021 r. w ramach Etapu II pozostały do wykonania roboty wykończeniowe, instalacje sanitarne ,
wod–kan, c o i elektryczne oraz parking i chodnik. Wartość ogółem robót brutto wynosi
892 083,71 zł w tym Etap I - 666 858,20 zł,  Etap II - 225 225,51 zł. Zadane finansowane jest
z budżetu gminy.

4. Opracowanie projektu technicznego i budowa rozdzielczej sieci wodociągowej  oraz przyłączy
łączącej Rudolfin – Ignatów Kolonia  -  129 111,96 zł.

5. Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 104661L w miejscowości Strachosław na długości
122,5 m,   wartość brutto   39 315,38 zł.

6. Przebudowa drogi gminnej Nr 104955L Józefin – Kamień Kolonia w Kamieniu Kolonii
polegającej na wykonaniu chodnika na długości  96 m,  wartość brutto 31 329,60  zł.

7. Opracowano projekt przebudowy drogi gminnej Nr 104955L Józefin – Kamień Kolonia
w Kamieniu Kolonii polegającej na wykonaniu chodnika.- kwota brutto  -  26 845,00 zł.

8. Opracowano projekt remontu drogi gminnej Nr 104958l relacji Kamień Kolonia - Rudolfin –
Majdan Pławanicki – kwota brutto 6 000,00 zł.

9. Opracowano projekt remontu dróg gminnych Nr 104956L i Nr 114 154L  i Nr 114155L
w Pławanicach – kwota brutto  12 000,00  zł.

10. Modernizacja ujęcia wody w Wolawcach - dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń
obniżających zawartość azotanów w wodzie przeznaczonej do spożycia; wartość brutto:
34 686,00 zł

11. Opracowano projekt techniczny modernizacji oczyszczalni ścieków w Kamieniu – kwota brutto
78 720,00 zł.

12. Opracowano projekt techniczny adaptacji budynku byłego ośrodka zdrowia na obiekt
użyteczności publicznej – pomieszczenia spotkań Klubu Seniora  - kwota brutto 30 000,00 zł.

W 2020 r. zostały przygotowane i złożone w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie
następujące wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych:
1. Remont drogi gminnej Nr 104958L relacji Kamień Kolonia – Rudolfin – Majdan Pławanicki na

odcinku Rudolfin – Majdan Pławanicki  na długości 0,999 km. Wartość projektu brutto 446 782 zł.
2. Remont dróg gminnych Nr 104956L i Nr 114154L w Pławanicach na długości  0,954 km. Wartość

projektu brutto 364 112 zł.
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W 2020 roku zostały podpisane umowy o dofinansowanie realizacji następujących
przedsięwzięć inwestycyjnych z funduszy europejskich:
1) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kamień”, w ramach Działania 5.5:

Promocja niskoemisyjności, polegającego na wymianie 524 szt. opraw oświetleniowych na terenie
14 miejscowości w gminie Kamień na energooszczędne typu LED; wartość całkowita projektu:
845 631,47 zł; wartość dofinansowania: 589 465,65 zł;

2) „Zagospodarowanie i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istniejących zbiornikach
wodnych na terenach gmin: Horodło, Kamień, Wojsławice i Żmudź” w ramach Działania 7.1:
Dziedzictwo kulturowe i naturalne, w ramach którego na terenie Gminy Kamień wykonane
zostaną: 2 pomosty rekreacyjne, 4 szt. pomostów (tzw. mostków) wędkarskich, parking dla
samochodów osobowych o nawierzchni z kruszywa łamanego zlokalizowany wzdłuż granicy
z drogą wojewódzką, altany rekreacyjne (4 szt.), palenisko terenowe - na płycie żelbetowej
z podbudową z tłucznia i zagęszczonego piasku, altana z kominkiem, altana - przebieralnia,
latarnie solarne - 16 sztuk, system monitoringu przy zbiorniku wodnym w Natalinie; wartość
całkowita projektu wynosi 1 843 177,36 zł, w tym dla zakresu planowanego do realizacji przez
Gminę Kamień: 711 301,91, przy dofinansowaniu: 496 323,15 zł.

Szczegółowe omówienie wszystkich inwestycji, znajduje się w sprawozdaniu opisowym
z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

4.2. Realizacja zadań w ramach środków Funduszu Sołeckiego

Ustawa z dnia 20 lutego 2009 rok dała możliwość gminom wyodrębniana w budżecie gminy
środków na fundusz sołecki. Nie wszystkie gminy na to się  decydują. W przypadku naszej gminy od
2011 roku na podstawie uchwały rady gminy taki fundusz każdego roku  jest wyodrębniany.

Środki funduszu przeznacza się na realizację zadań, służących poprawie życia mieszkańców.
Jest to zadanie własne gminy i realizowane jest zgodnie ze strategią rozwoju gminy. Sołectwa Gminy
Kamień corocznie realizują zadania w ramach funduszu.

Warunkiem przyznania środków z funduszu jest złożenie przez sołectwo do Wójta Gminy
wniosku. Wniosek sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej  lub co
najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Ogółem w zebraniach sołeckich w sprawie ustalenia zadań do realizacji w ramach funduszu
sołeckiego na 2020 rok uczestniczyło 365 mieszkańców.

Gmina otrzymuje z budżetu państwa zwrot, w formie dotacji celowej części wydatków
wykonanych w ramach funduszu. Zwrot obejmuje wydatki wykonane w roku poprzedzającym rok
budżetowy. Za 2020 r. Gminie Kamień przysługuje zwrot w wysokości do 25,351 % wykonanych
wydatków. Ostateczna kwota przyznanego zwrotu za rok 2020 będzie wiadoma w miesiącu sierpniu
2021 r.

W 2020 roku w ramach wydzielonych środków finansowych Funduszu Sołeckiego
zaplanowano wydatki w kwocie 279 998,07 zł.
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Poniższa tabela przedstawia łączne wydatki zrealizowane przez poszczególne sołectwa.

Sołectwo Cel i rodzaj zadania Plan
wydatków

Realizacja
za 2020 r.

Wskaźnik
realizacji

%

ANDRZEJÓW
1. Wymiana drzwi zewnętrznych w świetlicy.
2.Budowa ogrodzenia oraz doposażenie placu
zabaw w Andrzejowie

 3 550,00
  12 949,45

3 550,00
12 947,08

100,00%
99,98%

CZERNIEJÓW
1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.
2.Budowa placu zabaw przy szkole w
Czerniejowie

5 000,00
14 618,75

4 988,36
14 618,75

99,77%
100,00%

HALICZNY 1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej.
2. Remont budynku gospodarczego.

5 000,00
7 066,76

5 000,00
6 529,70

100,00%
92,40%

IGNATÓW

1. Budowa oświetlenia ulicznego  Ignatów
Kolonia – etap II.

2. Zakup kruszywa na drogi gminne wraz z
rozłożeniem w Ignatowie Kolonii.

3. Zakup huśtawki do świetlicy wiejskiej..

10 000,00

7 000,00
2 413,53

10 000,00

7 000,00
2 413,53

100,00%

100,00%
100,00%

JÓZEFIN
1. Utwardzenie placu wokół świetlicy

wiejskiej w Józefinie kostką brukową.
2. Zakup drzwi wejściowych do kapliczki.

11 406,23

3 000,00

11 400,00

2 460,00

99,95%

82,00%

KAMIEŃ

1. Opracowanie stałej organizacji ruchu oraz
zakup progów zwalniających na drodze
gminnej w Kamieniu.

2. Zakup przystanku na ul. Diamentowej.
3. Zakup kruszywa na utwardzenie drogi

gminnej w Kamieniu.
4. Zakup wyposażenia placu zabaw przy

blokach na ulicy Hrubieszowskiej
w Kamieniu.

5. Rekultywacja działki przy ul.Diamentowej.
6. Budowa garażu dla OSP.

7 000,00

6 000,00
4 043,40

2 000,00

2 000,00
20 000,00

3 983,81

5 166,00
4 043,40

1 800,00

0,00
20 000,00

56,91%

86,10%
100,00%

90,00%

0,00%
100,00%

KAMIEŃ –
KOLONIA

1. Budowa chodnika przy drodze gminnej
w Kamieniu Kolonii. 20 234,40 20 234,40 100,00%

KOCZÓW 1. Remont drogi gminnej w Koczowie. 12 559,28 12 559,28 100,00%

MOŁODUTYN

1. Wykonanie mapy na budowę placu zabaw
przy świetlicy wiejskiej w Mołodutynie.

2. Odmulanie rowów.
3. Zakup kruszywa na drogi gminne.

738,00

5 000,00
 9 242,84

738,00

5 000,00
8 978,51

100,00%

100,00%
97,14%
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NATALIN
1. Wykonanie remontu wiejskiego sprzętu

rolniczego.
2. Zakup kruszywa na drogi gminne.

1 000,00

13 652,49

1 000,00

13 652,49

100,00%

100,00%

PŁAWANICE

1. Zakup kosy spalinowej wraz z akcesoriami.
2. Zakup pralko-suszarki wraz z akcesoriami.
3. Zakup materiałów na budowę altany.
4. Zakup materiałów na schody na boisko.
5. Zakup kruszywa na  drogi gminne.

2 000,00
2 000,00
6 700,00

700,00
11 830,56

2 000,00
2 000,00
6 626,79

698,00
11 830,56

100,00%
100,00%
98,91%
99,71%

100,00%

RUDOLFIN

1. Zakup materiałów na remont kaplicy w
Rudolfinie.

2. Zakup kruszywa na wyrównanie dróg
gminnych Rudolfin – Majdan Pławanicki.

3 000,00

15 633,70

2 976,08

15 633,70

99,20%

100,00%

STRACHOSŁA
W

1. Budowa ciągu pieszego przy drodze
gminnej. 39 401,66 39 315,38 99,78%

WOLAWCE
1. Budowa placu zabaw przy świetlicy

wiejskiej w Wolawcach. 13 257,02 10 858,00 81,90%

Razem 279 998,07 270 001,82 96,43%

4.3. Współpraca z innymi samorządami, instytucjami

W 2014 roku Gmina Kamień wraz z Miastem Chełm i Gminą Chełm zawarła porozumienie
w sprawie utworzenia Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego. Celem jego powstania było
wspomaganie zrównoważonego rozwoju Miasta Chełm, Gminy Chełm i Gminy Kamień przy
wykorzystaniu ich potencjałów, pobudzenie wzrostu gospodarczego, tworzenie trwałych miejsc pracy,
poprawa jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie zaangażowania w zarządzaniu środkami
strukturalnymi Unii Europejskiej. Wraz z utworzeniem Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego została
opracowana „Strategia Rozwoju Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015-2020
z perspektywą do roku 2030”, która została przyjęta uchwałą Nr IX/46/2015 Rady Gminy Kamień
z dnia 25 września 2015 r. Efektem współpracy samorządów w ramach ChOF jest podpisanie
w kwietniu 2018 r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego umowy
o dofinansowanie projektu pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze
Funkcjonalnym”, obejmujący realizację na terenie gmin partnerskich nowych parkingów, ścieżek
rowerowych oraz zakupione niskoemisyjne autobusy.

Gmina Kamień zawarła z Miastem Chełm porozumienie określające zasady i warunki
przyjmowania bezdomnych psów z terenu Gminy Kamień oraz warunki utrzymania i zapewnienia
przez Miasto Chełm opieki nad tymi zwierzętami w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
w Chełmie. Porozumienie obowiązywało przez okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.,
a jego zawarcie związane było z realizacją uchwalanego corocznie Programu opieki nad bezdomnymi
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamień. Program na 2020
rok został przyjęty uchwałą XIV/93/2020 Rady Gminy Kamień z dnia 27 lutego 2020 r.

W 2020 r. w ramach współpracy w ramach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi
Chełmskiej” został przygotowany wniosek o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
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objętego PROW na lata 2014 – 2020 2014-2020 operacji „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej
w Ignatowie-Kolonii”. Wartość przedsięwzięcia: 55 521,08 zł.

5. ŁAD PRZESTRZENNY

5.1. Dokumenty strategiczne

 Podstawowymi dokumentami, które określają politykę przestrzennego zagospodarowania
gminy są: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień,
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień oraz „Strategia Rozwoju Gminy
Kamień na lata 2015 - 2020 z perspektywą do 2030 r.”

Opracowania te kompleksowo określają cele i kierunki polityki przestrzennego zagospodarowania
naszej gminy. „Studium i Plan” określają kierunki kształtowania ładu funkcjonalno – przestrzennego
na obszarze gminy, „Strategia” natomiast respektując zasady zrównoważonego rozwoju formułuje
program, cele i zadania strategiczne dla rozwoju gminy.

Teren całej gminy Kamień objęty jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kamień przyjęte uchwałą Nr II/4/2002 z dnia 6 grudnia 2002 r., które w części
zostało zmienione uchwałami opisanymi w Raporcie za 2018 r.

Teren całej Gminy Kamień objęty jest również Miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego gminy przyjęty uchwałą Nr XVIII/82/2004 Rady Gminy Kamień z dnia 24 sierpnia
2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamień
(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 194 poz. 2620 z dnia 8 listopada 2004 r.), który w części został
zmieniony uchwałami opisanymi w Raporcie za 2018 r. oraz uchwałami:
1) Nr VIII/51/2019 Rady Gminy Kamień z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamień (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego
poz. 4479 z dnia 25 lipca 2019 r.) (teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz obiekty
kultury i oświaty oraz rekreacji),

2) Nr XVIII/123/2020 Rady Gminy Kamień z dnia 23 października 2020 r.  w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamień (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego
poz. 6718 z dnia 16 grudnia 2020 r.) obejmujące nieruchomości w miejscowościach: Kamień -
Kolonia, Ignatów- Kolonia. Czerniejów, Kamień, Natalin.

Realizowane w 2020 r. zadania inwestycyjne są zgodne z przyjętą uchwałą Rady Gminy
Nr X/48/2015 z dnia 3 listopada 2015 r.  w sprawie  przyjęcia „Strategii  Rozwoju Gminy Kamień na
lata 2015 – 2020  z perspektywą do 2030 r.”

W dniu 29 grudnia 2020 r. została podjęta uchwała nr XX/139/2020 Rady Gminy Kamień
w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kamień na lata 2021–2027
z perspektywą do 2030 roku. Celem przygotowania nowej Strategii rozwoju gminy jest konieczność
dostosowania dokumentu do aktualnych zapisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju, obejmujących uregulowania umożliwiające przygotowywanie ram
strategicznych do ubiegania się o środki z funduszy UE w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.

5.2. Ruch budowlany

W Urzędzie Gminy Kamień w 2020 r. wydano 138 wypisów z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamień w tym wydano 20 wypisów i wyrysów
z miejscowego Planu do celów projektowania obiektów. W stosunku do 2019 r. ilość wydanych
wypisów jest mniejsza o 26 sztuk w tym do celów projektowych o 20 sztuk.
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Starostwo Powiatowe w Chełmie wydało 39 decyzji pozwoleń na budowę obiektów dla osób
fizycznych i 5 decyzji pozwoleń na budowę obiektów dla osób prawnych na nieruchomościach
z terenu Gminy Kamień.

Starostwo Powiatowe w Chełmie przyjęło nie wnosząc uwag również 51 zgłoszeń  realizacji
robót  nie wymagających pozwolenia na budowę na nieruchomościach z terenu Gminy Kamień. Ilość
wydanych pozwoleń na budowę dla inwestorów na terenie naszej gminy oznacza, że Gmina Kamień
rozwija się i jest potrzeba wyznaczania nowych terenów pod zabudowę.

6. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

6.1. Wodociągi, kanalizacja, gazyfikacja

6.1.1. Wodociągi

Wszystkie miejscowości na terenie Gminy Kamień są podłączone do sieci wodociągowej.
Woda dostarczana jest z ujęć wody zlokalizowanych w miejscowościach: Kamień, Wolawce
i Rudolfin. Miejscowości Ignatów i Ignatów - Kolonia zaopatrywane są w wodę pochodzącą
z zakładowego ujęcia wody Cementowni „Chełm”.

Ujęcie w Kamieniu oddane do eksploatacji w 1972 r., zmodernizowane w 2012 r. funkcjonuje
w układzie: 3 studnie głębinowe, stacja uzdatniania wody, zbiornik wyrównawczy żelbetowy o poj.
500 m3 , stacja pomp podająca wodę uzdatniona do sieci.

Ujęcie w Rudolfinie, oddane do eksploatacji w 1995 r., zmodernizowane w 2017 roku,
funkcjonuje w oparciu o 2 studnie głębinowe, układ 2 filtrów ciśnieniowych, aerację i zbiornik
zewnętrzny wody o poj. 150 m3.

Ujęcie w Wolawcach, oddane do eksploatacji w 2000 r. funkcjonuje w oparciu o 2 studnie
głębinowe, stację wodociągową, odżelaziacze, zbiornik wyrównawczy stalowy o pojemności 150 m3.

Eksploatacją i konserwacją gminnych ujęć wody i sieci wodociągowych zajmuje się Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie, na podstawie umowy zawartej
bezterminowo w 2012 roku.

Tabela nr 12. Dane liczbowe dotyczące zaopatrzenia w wodę wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie Stan na 31.12.2020 r.

Liczba gminnych ujęć wody podziemnej 3

Długość zbiorczej sieci wodociągowej 72,72 km

Liczba
odbiorców
usług wg
punktu odbioru

Odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe) 1185

Pozostali odbiorcy (instytucje, działalność
gospodarcza) 30

Wielkość poboru wody z ujęć gminnych w 2020 r. (tys. m3/rok) 131,53

Stawka opłaty za wodę brutto (zł/m3) 2,67
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6.1.2. Kanalizacja

Na terenie gminy Kamień funkcjonuje jedna Gminna Oczyszczalnia Ścieków zlokalizowana
w Kamieniu. Została ona oddana do użytku w 2003 r. i jest to oczyszczalnia typu SBR – BIOGEST
mechaniczno-biologiczna o przepustowości 214,5 m3/dobę, z odprowadzeniem ścieków do rowu
melioracyjnego, stanowiącego dopływ Kanału Kacap.

W 2006 roku została ustanowiona aglomeracja Kamień obejmująca 2 największe
miejscowości w Gminie (Kamień i Strachosław) oraz część miejscowości Kamień-Kolonia, dla
których do 2013 roku systematycznie wydłużano sieć kanalizacyjną.

W 2020 r. została przygotowana dokumentacja projektowa na zadanie „Przebudowa
(modernizacja) oczyszczalni ścieków w miejscowości Kamień”. Wartość kosztorysowa inwestycji
została określona na 2 588 032,56 zł, a jej realizacja jest zaplanowana w latach 2021-2022.

Tabela nr 12. Dane liczbowe dotyczące odprowadzania ścieków wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie Stan na 31.12.2020 r.

Liczba komunalnych oczyszczalni ścieków 1

Długość zbiorczej sieci kanalizacyjnej 23,06 km

Liczba
odbiorców usług
wg punktu
odbioru

Odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe) 453

Pozostali odbiorcy (instytucje, działalność
gospodarcza) 14

Ilość ścieków oczyszczonych w 2020 r. (tys. m3/rok) 45,31

Stawka opłaty za ścieki brutto (zł/m3) 4,46

Gospodarka ściekowa w pozostałych miejscowościach, w których budowa sieci kanalizacji
sanitarnej jest ekonomicznie nieuzasadniona, funkcjonuje w oparciu o przydomowe oczyszczalnie
ścieków oraz zbiorniki bezodpływowe nieczystości ciekłych. Wg danych na dzień 31 grudnia 2020 r.
na terenie gminy zlokalizowane są 363 zbiorniki bezodpływowe nieczystości ciekłych oraz
50 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zaległość z tytułu opłaty za odprowadzane ścieki na dzień 31.12.2020 r. wynosiła
16 058,23 zł. Wobec dłużników wystawione zostały pisemne wezwania do zapłaty.
W przypadku trzech osób wszczęto postępowanie egzekucyjne, na podstawie wydanych nakazów
zapłaty, opatrzonych w klauzulę wykonalności.

6.1.3. Gazyfikacja

Gmina Kamień jest w części objęta siecią gazu ziemnego. Do końca 2018 r. zgazyfikowane były
jedynie miejscowości: Kamień, Strachosław, Kamień Kolonia, Józefin. W 2019 r. nie budowano sieci
gazu ziemnego.

W miejscowości Kamień zlokalizowana jest stacja wysokiego ciśnienia. Na terenie gminy
wybudowanych jest 13,315 km sieci wysokiego ciśnienia, 26,057 km sieci średniego ciśnienia oraz
7,903 km przyłączy. Do sieci gazowej podłączonych jest 344 obiektów co stanowi 26,8 % obiektów
w skali całej Gminy Kamień.
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Zadania w zakresie gazyfikacji terenów realizowane są przez zarządcę sieci tj. Zakład
Gazowniczy w Lublinie, który w ramach własnych planów oraz wniosków mieszkańców realizuje
budowę sieci. Realizacja tego zadania  nie należy do zadań własnych gminy.

6.2. Oświetlenie uliczne

Przez obszar gminy przebiegają linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia, linie średniego
napięcia 15kV oraz linie niskiego napięcia obsługiwane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział
Zamość. Rejon Energetyczny Chełm.

Większość terenów zamieszkałych objętych jest oświetleniem ulicznym zlokalizowanym
w części na liniach sieci energetycznej Rejonu Energetycznego Chełm oraz wybudowanych liniach
oświetleniowych przez gminę Kamień. Ogółem zamontowanych jest 521 lamp oświetlenia ulicznego.

Usługi oświetleniowe obejmujące zapewnienie pełnej sprawności technicznej opraw ulicznych
świadczy PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, Oddział Zamość - Rejon
Energetyczny Chełm. Oświetlenie uliczne - opłata za energię elektryczną w 2020 r. kwota:
77273,59 zł. Konserwacja oświetlenia ulicznego w 2020 r. - kwota: 55528,53 zł

Gmina Kamień zrzeszona jest w Grupie Zakupowej Energii Elektrycznej Gminy Chełm.
Uczestnictwo w grupie zakupowej polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu wyboru wykonawcy
na zakup energii. Wybór wykonawcy dokonywany jest, co dwa lata w przetargu nieograniczonym,
przeprowadzanym przez Lidera Grupy Zakupowej. Wykonawcą wybranym w takim przetargu jest
Innogy Polska S.A. 00-347 Warszawa, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 z którym Gmina zawarła
umowę zakupu energii elektrycznej w cenie  321,70 zł  netto,  (395,60 zł brutto) za 1 MWh energii
elektrycznej  na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.

6.3. Komunikacja

Na terenie gminy Kamień funkcjonuje komunikacja publiczna świadczona przez przewodników
prywatnych oraz lokalny transport zbiorowy.

Regularny przewóz osób wykonuje dwóch przewoźników prywatnych:
1) Firma Finezja Przemysław Iwańczuk z Michałówki gm. Dorohusk linia regularna: Chełm –

Roztoka  przez Koczów, Haliczany, Wolawce i Mołodutyn oraz linia Chełm - Husynne przez
Andrzejów Czerniejów, Kamień;

2) TOP BUS Sowiński G. spółka jawna ul. Połaniecka, 22-100 Chełm linia regularna: Chełm-
Strachosław – Leszczany - Maziarnia oraz linia komunikacyjna: Chełm - Strachosław – Pławanice
- Pogranicze.
Przez teren gminy przebiega droga wojewódzka nr 844, na której zlokalizowanych jest

9 przystanków autobusowych (w tym 3 wiaty). Ponadlokalny charakter tej drogi sprawia, że przez
miejscowość Kamień przebiega kilka linii komunikacyjnych obsługujących zarówno połączenia
regionalne na trasie Hrubieszów - Chełm jak i dalekobieżne obejmujące obszar kilku sąsiednich
województw.

Na drogach powiatowych zlokalizowanych jest 41 przystanków autobusowych (w tym
26 wiat). Natomiast na drogach gminnych znajduje się 24 przystanków (w tym 12 wiat).

6.4. Telekomunikacja i Internet

W Gminie Kamień rozwinięta jest sieć telekomunikacji przewodowej zarządzającej przez ORANGE
POLSKA S.A. oraz NETIA S.A. obejmujące wszystkie miejscowości oraz sieć telefonii
bezprzewodowej wykorzystującej zasięg wież antenowych zlokalizowanych na terenie miasta Chełm
i gmin sąsiednich obejmująca również wszystkie miejscowości gminy. Dodatkowo w miejscowości
Kamień zlokalizowana wieża antenowa telefonii komórkowej sieci PLUS GSM  zarządzającą przez
POLKOMTEL Infrastruktura Sp. z o.o. i wieża antenowa telefonii komórkowej sieci PLAY
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zarządzającą przez P4 Sp. z o.o. oraz projektowana jest wieża antenowa telefonii komórkowej sieci T-
MOBILE  w Natalinie.

Powyższe sieci świadczą również usługi w zakresie dostępu do sieci internetowej obejmujące
wszystkie miejscowości gminy.

Oprócz Internetu mobilnego i na łączach telekomunikacyjnych istnieją także  dostawcy usług
Internetu radiowego tj. BlueDot s.c. ze stacja nadawczą w miejscowości Kamień oraz InterPlus
Sp.z o.o. obejmujące swym zasięgiem prawie cała gminę.

Gmina Kamień oferuje mieszkańcom i turystom bezpłatny dostęp do Internetu, świadczony za
pośrednictwem hot-spotów zlokalizowanych na budynku Urzędu Gminy Kamień i Szkoły
Podstawowej w Strachosławiu.

Ponadto przez gminę Kamień przebiega nowoczesna infrastruktura telekomunikacyjna oparta
o sieć światłowodową.

7. MIENIE KOMUNALNE

7.1. Informacja o stanie mienia komunalnego

Wszystkie nieruchomości stanowiące własność komunalną gminy posiadają uregulowany
stan prawny oraz posiadają urządzone Księgi Wieczyste prowadzone przez Sąd Rejonowy
w Chełmie VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy
przejętych na mocy decyzji Wojewody Chełmskiego oraz Wojewody Lubelskiego wynosiła
85,1936 ha o łącznej wartości 359 241,80 zł. Na przedmiotową powierzchnię składały się grunty
położone w niżej wymienionych miejscowościach (Tabela nr 14):

Miejscowość Powierzchnia gruntów Wartość

Andrzejów 12,6351 ha 48 598,00 zł
Czerniejów 2,5924 ha 18 750,00 zł
Haliczany 2,59 ha 29 190,00 zł
Ignatów-Kolonia 1,0742 ha 4 085,00 zł
Józefin 1,3423 ha 6 739,00 zł
Kamień 11,3594 ha 54 351,00 zł
Kamień-Kolonia 3,1311 ha 9 473,00 zł
Koczów 4,01 ha 13 100,00 zł
Mołodutyn 1,3858 ha 6 050,00 zł
Natalin 16,8908 ha 50 672,00 zł
Rudolfin 6,0123 ha 22 262,00 zł
Pławanice 6,7701 ha 28 557,80 zł
Strachosław 4,9145 ha 17 550,00 zł
Wolawce 6,7650 ha 14 363,00 zł
Majdan Pławanicki 1,9706 ha 18 317,00 zł
Pławanice –Kolonia 1,75 ha 17 184,00 zł
Łącznie 85,1936 ha 359 241,80 zł
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Na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego GN-Ch.7510.1.30.2020.WŚ z dnia 7 sierpnia 2020 r.
Gmina Kamień z dniem 27.08.2020 r. nabyła z mocy prawa, prawo własności, nieruchomości
położonej w obrębie Pławanice-Kolonia, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka
nr 55 o powierzchni 0,26 ha.

Na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego GN-Ch.7510.1.65.2020.WŚ z dnia 9 października 2020
r. Gmina Kamień z dniem 26.10.2020 r. nabyła z mocy prawa, prawo własności, nieruchomości
położonej w obrębie Majdan Pławanicki, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka
nr 16/2 o powierzchni 0,0206 ha.

Do zasobów mienia gminy zaliczają się również grunty stanowiące drogi gminne wewnętrzne
oraz publiczne. Według stanu na dzień 31.12.2020 r. ich powierzchnia oraz wartość kształtowała się
następująco (Tabela nr 15):

Miejscowość Powierzchnia
(w ha/m2)

Wartość nieruchomości
(w zł)

Andrzejów 11,91 23821,00

Czerniejów 14,0335 3586,00
Haliczany 6,1063 1316,00

Ignatów 0,90 111,00

Ignatów-Kolonia 5,0877 12270,12

Józefin 9,9265 9862,00
Kamień 18,5046 73769,00

Kamień-Kolonia 7,95 3197,00

Koczów 7,08 1810,00
Majdan Pławanicki 5,38 662,00

Mołodutyn 10,533 3041,00

Natalin 7,7387 6690,00
Pławanice 12,29 2733,20

Pławanice - Kolonia 8,17 1004,00

Rudolfin 6,5326 1588,00

Strachosław 21,79 17339,00
Wolawce 3,5932 450,00

Łącznie 157,5261 163249,32
Łącznie pow. dróg publicznych 118,0779
Łącznie pow. dróg wewnętrznych 39,4482

Zgodnie z art. 93 ust. 1-3, art. 96 ust.1 i 4, art. 97 ust. 1-1b, art. 98 ust. 1-3 oraz art. 99
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ustawy o gospodarce nieruchomościami decyzją Wójta Gminy
Kamień nr GZ.6831.6.2020 z dnia 21.08.2020 r. Gmina Kamień z dniem 25.08.2020 r. nabyła
z mocy prawa prawo własności nieruchomości położonej w obrębie Kamień, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków, jako działki nr 962/4 i 962/10.
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Do zasobów mienia gminy należą budynki świetlic wiejskich oraz remizo – świetlic
w liczbie 9 szt. położone we wsiach: Ignatów-Kolonia, Haliczany, Kamień-Kolonia, Kamień,
Koczów, Mołodutyn, Pławanice, Strachosław oraz Wolawce. Ponadto zaadaptowano budynki
po dwóch hydroforniach na świetlice w miejscowościach Andrzejów i Józefin. W mieniu
gminy znajduje się jeszcze lokal świetlicy urządzony w części budynku Szkoły Podstawowej
w Czerniejowie oraz budynek byłej szkoły Podstawowej w Pławanicach. W zakresie utrzymania
świetlic na przestrzeni lat były wykonywane prace remontowo-budowlane w różnym stopniu.
Przeprowadzane remonty, modernizacje czy przebudowy wykonywane były w ramach różnych
projektów z wykorzystaniem środków zewnętrznych.

Własnością gminy są także: budynki hydroforni w miejscowościach: Kamień (2 szt.),
Rudolfin (1 szt.) oraz Wolawce (1 szt.) wraz z ujęciami wody i siecią główną,  budynek
oczyszczalni ścieków wraz z urządzeniami i główną siecią kanalizacyjną o długości 22,82 km we
wsiach: Strachosław, Kamień oraz Kamień-Kolonia, biologiczna oczyszczalnia ścieków
wybudowana dla potrzeb Ośrodka Zdrowia w Andrzejowie, budynek Urzędu Gminy, lecznicy
zwierząt, budynek byłego Ośrodka Zdrowia w Kamieniu, budynek Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kamieniu oraz 2 lokale mieszkalne w Andrzejowie.

Oprócz majątku przejętego do zasobów gminy na mocy decyzji Wojewody Lubelskiego, decyzji
Wójta Gminy Kamień oraz zakupionych aktami notarialnymi osób fizycznych oraz otrzymanych, jako
darowizny Gmina Kamień nie dysponuje żadnymi dodatkowymi prawami rzeczowymi
w wierzytelnościach, udziałami w spółkach oraz akcjach.

Lokale mieszkalne

W 2020 r. gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kamień odbywało się w oparciu
o ustawę  z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 ) oraz „Wieloletni program
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kamień na lata 2019 - 2023” przyjęty Uchwałą
Nr IV/26/2019 Rady Gminy Kamień z dnia 12 lutego 2019 r.

W 2020 roku w skład mieszkaniowego zasobu gminy, którego właścicielem jest Gmina
Kamień wchodziło 8 lokali mieszkalnych zlokalizowanych w miejscowościach: (Tabela nr 16)

Andrzejów 2 mieszkania w budynku Punktu
Lekarskiego

Andrzejów 14 B/4, o pow. 54,88 m2

Andrzejów 14 B/5, o pow.56,09 m2

Pławanice 2 mieszkania w budynku po byłej
Szkole Podstawowej

Pławanice 75/5, o pow. 42,97 m2

Pławanice 75/6, o pow. 39,13 m2

Strachosław 2 mieszkania w budynku byłego
przedszkola w Strachosławiu

Strachosław 76 A/1, o pow. 73,91 m2

Strachosław 76 A/2, o pow. 71,40 m2

Kamień 1 mieszkanie w budynku po byłym
Posterunku Policji ul. Hrubieszowska 40/2,  o pow. 80,39 m2

Czerniejów 1 mieszkanie w budynku Szkoły
Podstawowej Czerniejów 8, o pow. 46,52 m2

Lokale mieszkalne znajdujące się w budynku byłego przedszkola w Strachosławiu pozostają
w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Strachosławiu na podstawie decyzji Wójta Gminy
Kamień GZ. 6844.1.2019 z dnia 30.04.2019. Pozostałymi lokalami Gmina Kamień zarządza
samodzielnie.
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Lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy wyposażone są w instalacje
energetyczną oraz  wodno - kanalizacyjną.

Najemcy lokali opłacają czynsz najmu, ustalony według stawki bazowej za 1 m2 powierzchni
użytkowej lokalu, która w 2020 roku wynosiła 5,00 zł, z uwzględnieniem czynników obniżających
wartość użytkową lokalu zgodnie z Zarządzeniem nr 13/2019 Wójta Gminy Kamień z dnia
8 marca 2019 r. Dochody otrzymane z wynajmu mieszkań komunalnych zarządzanych przez gminę
w 2020 r. wynosiły 12 030,66 zł. Na dzień 31.12.2020 r. nie występowały zaległości z tytułu czynszu
najmu tych lokali mieszkalnych.

Jednym z najważniejszych problemów gospodarki lokalowej Gminy Kamień jest zły stan
techniczny budynków, w których znajdują się wynajmowane mieszkania. W większości są to budynki
wybudowane w latach 60-tych. W związku z wieloletnią eksploatacją wymagają one systematycznych
napraw i modernizacji. Prace remontowe planowane w najbliższym czasie dotyczą przede wszystkim
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiany pokrycia dachu. Źródła finansowania
gospodarki mieszkaniowej stanowią wpływy z czynszu najmu oraz ewentualne środki finansowe
z budżetu gminy przeznaczone na realizację planów remontowych.

7.2. Gospodarowanie mieniem komunalnym

Obrót nieruchomościami stanowiącymi własność gminny reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Nieruchomości mogą być m.in przedmiotem sprzedaży,
zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania
w trwały zarząd. Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt.

W roku 2020 r. został zorganizowany jeden przetarg w wyniku którego dokonano
sprzedaży 1 nieruchomości gruntowej – działka ewidencyjna nr 39/1 w miejscowości Wolawce
za kwotę 3 534,00 zł.

W ubiegłym roku Gmina Kamień nie dokonywała zakupu gruntów.
Decyzją Wojewody Lubelskiego GN-Ch.7510.1.30.2020.WŚ z dnia 7 sierpnia 2020 r.

Gmina Kamień z dniem 27.08.2020 r. nabyła z mocy prawa, prawo własności, nieruchomości
położonej w obrębie Pławanice-Kolonia, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako
działka nr 55 o powierzchni 0,26 ha.

Decyzją Wojewody Lubelskiego GN-Ch.7510.1.65.2020.WŚ z dnia 9 października
2020 r. Gmina Kamień z dniem 26.10.2020 r. nabyła z mocy prawa, prawo własności,
nieruchomości położonej w obrębie Majdan Pławanicki, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków, jako działka nr 16/2 o powierzchni 0,0206 ha.

Na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami w ubiegłym roku zostały przejęte
grunty przeznaczone pod drogi publiczne gminne na wyznaczonym kompleksie terenu pod
zabudowę jednorodzinną w Kamieniu. Grunty, o których mowa zostały przejęte decyzją Wójta
Gminy Kamień. Działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne gminne przeszły z mocy prawa na
własność gminy z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna. Łączna
powierzchnia tych gruntów wyniosła: 0,0489 ha. W  ubiegłym roku nie zostało wypłacone
odszkodowanie za przejęty pod drogę grunt.

Według danych na dzień 31 grudnia 2020 r. grunty mienia gminy dzierżawiło
47 rolników indywidualnych o łącznej pow. 41,8723  ha. Dzierżawca z tytułu dzierżawy zobowiązany
jest do ponoszenia, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publiczno-prawnych
związanych z przedmiotem dzierżawy. Czynsz dzierżawny płatny jest za okres półrocza roku
kalendarzowego z dołu w wysokości wynikającej z przemnożenia połowy ilości pszenicy określonej
w umowie dzierżawy przez cenę pszenicy przyjętej na podstawie średniej krajowej ceny skupu
pszenicy publikowanej przez GUS za każde półrocze roku kalendarzowego. Większość z oddanych
w dzierżawę gruntów wykorzystywana jest na cele rolnicze.

Ponadto wydzierżawiony jest także grunt o pow. 168 m2 na rzecz Polkomtel Infrastruktura
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie znajduje się wieża antenowa telefonii komórkowej sieci
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PLUS GSM. W związku z powyższym każdego miesiąca opłacany jest czynsz dzierżawny po
wystawienia faktury VAT.
Do budżetu gminy wg. danych na dzień 31 grudnia 2020 r. wpłynęły należności z tytułu
dzierżaw gruntów gminnych na kwotę 23 398,95 zł i nie wystąpiły żadne zaległości.

W użytkowaniu wieczystym grunty posiadają 2 jednostki tj. Spółdzielczy Zakład
Produkcyjny „WALMEX” w Kamieniu i Polski Związek Działkowców w Chełmie oraz 2 osoby
fizyczne o łącznej powierzchni 24,1493 ha. Polski Związek Działkowców otrzymał nieodpłatnie
w użytkowanie wieczyste działkę o pow. 22,8188 ha położoną w obrębie ewidencyjnym Kamień.
Pozostali użytkownicy obciążeni są opłatą roczną, płatną do 31 marca każdego roku. Suma
zaległości na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 117 719,92 zł. Z dniem 1 stycznia 2019 r. z mocy ustawy
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo własności tych gruntów prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym  położonym w Kamieniu przekształciło się
w prawo współwłasności. Opłatę za przekształcenie wnosi się za 2020 r. w terminie do 31 marca
2020 r. Z tego tytułu na koniec roku wpłynęły należności w wysokości 54,70 zł.

W 2012 r. dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
jednemu użytkownikowi. Przekształceniem objęto pow. 1,1128 ha a wartość określona przez
Rzeczoznawcę Majątkowego wyniosła łącznie 95 856,00 zł a spłatę należności rozłożono na 10
równych rat płatnych do 15 grudnia każdego roku oprocentowane w/g stopy redyskonta weksli
stosowanej przez NBP. Z tego tytułu wpłata na koniec 2020 r. wyniosła 9 963,92 zł.

W trwałym zarządzie znajdują się nieruchomości oddane na rzecz:
- Szkoły Podstawowej w Kamieniu
- Szkoły Podstawowej w Strachosławiu
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu.

Z tytułu prawa trwałego zarządu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 r. uiścił opłatę
roczną w wysokości 324,14 zł.

W dniu 31 sierpnia 2012 r. została zawarta umowa w sprawie przekazania Szkoły
Podstawowej w Czerniejowie do prowadzenia przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czerniejów,
Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Lokalnych pomiędzy Gminą Kamień a Stowarzyszeniem
Rozwoju wsi Czerniejów, Stowarzyszeniem na Rzecz Inicjatyw Lokalnych.

W roku 2020 świetlice wiejskie wynajmowane były 9 razy, z tego tytułu dochód gminy
wyniósł 1 900, 35 zł. Wynajmowane były świetlice w miejscowości Kamień, Ignatów – Kolonia oraz
w Strachosław.

Gmina Kamień w 2020 r. wynajmowała również dwa lokale użytkowe. Jeden z nich
zlokalizowany w miejscowości Wolawce o pow. 52,50 m2, gdzie obecnie prowadzony jest sklep
spożywczy oraz  drugi w Kamieniu o pow. 42,22 m2, gdzie do września 2020 r. prowadzona była
Lecznica dla Zwierząt. Łączne wpływy z tytułu najmu wymienionych lokali na dzień 31.12.2020 r.
wyniosły 3 890,76 zł.

8. GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA ŚRODOWISKA

8.1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1 lipca 2013 r., w związku z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz .U. Nr 152 poz. 897
z późn. zm.) w gminie Kamień zaczął obowiązywać nowy system gospodarki odpadami. Jego istotą
było przejęcia przez Gminę władztwa nad odpadami wytworzonymi na jej terenie. Zgodnie
z przyjętymi przez Radę Gminy Kamień uchwałami, opłata dla nieruchomości zamieszkałych została
ustalona na podstawie liczby zamieszkujących je osób i obliczona jako jej iloczyn oraz stawki
ustalonej opłaty – 5 zł od osoby dla nieruchomości, od której odbierane są odpady zbierane
selektywnie oraz 8 zł - nieselektywnie. Od 1 kwietnia 2019 r stawki te wynosiły odpowiednio do 10 zł
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i 15 zł, 30 grudnia 2019 r. została przyjęta uchwała nr XIII/89/2019, zgodnie z którą opłaty te zostały
podniesione odpowiednio do wysokości 15 zł i 30 zł. Nowe stawki weszły w życie 1 lutego 2020 r.

W ramach funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi mieszkańcy
mają zapewniony odbiór odpadów zebranych selektywnie (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło
oraz odpady ulegające biodegradacji z wyłączeniem odpadów zielonych) i nieselektywnie w workach
i pojemnikach raz w miesiącu z terenu nieruchomości oraz mają możliwość dostarczenia do gminnego
punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dwa razy w roku odpadów takich jak:
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, odpady
budowlane i rozbiórkowe, odpady niebezpieczne, odpady niekwalifikujących się do odpadów
medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
w szczególności igieł i strzykawek, tekstylia i odzież.

Obowiązkiem Gminy w ramach funkcjonującego systemu jest również zapewnienie poziomu
odzysku odpadów segregowanych oraz ograniczenie masy składowanych odpadów
biodegradowalnych oraz przestrzeganie zapisów Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami,
przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego, XXIV/349/2016 z dnia 2 grudnia 2016 roku
w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022”.

Tabela nr 17. Ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy Kamień w 2020 r.

Kod odebranych
odpadów

komunalnych
Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

Masa odebranych
odpadów

komunalnych (Mg)

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób
selektywny (popiół) 72,4200

15 01 07 Opakowania ze szkła 116,0650
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 8,2800
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 13,0400
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 3,8600
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 92,3000
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 415,7600

20 01 35*
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne
niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające

niebezpieczne składniki
6,1100

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06
01 i 17 06 03 0,2000

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 45,2400

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i
remontów 2,1800

17 01 07
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

21,7400

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne
niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 3,4220

SUMA 800,6170
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Od 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2016 r. odbiorem i zagospodarowaniem odpadów
komunalnych z terenu Gminy zajmowała się wyłoniona w drodze przetargu firma Gminny Zakład
Obsługi Sp. z o.o. z miejscowości Okopy-Kolonia, od 1 stycznia 2017 r. obowiązki te przejęła firma
P.W. Ewa Grzywna - Żmuda z Zawadówki. W sierpniu 2020 r. rozstrzygnięto przetarg na odbiór
i zagospodarowanie odpadów do końca 2021 roku. W wyniku postępowania została wybrana oferta
złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Magdalena Kicińska ze Strupina Łanowego.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2020 r.
wynosiły 78 436,28 zł. W tym zabezpieczenia hipoteczne w kwocie 2 072,96 zł. Kwota ta obejmuje
zaległości powstałe od początku funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi tj. od 01.07.2013 r. Zaległości dotyczyły łącznie 217 osób. Wobec dłużników
zastosowano postępowanie upominawcze w formie pisemnego upomnienia, a następnie wystawione
zostały tytuły wykonawcze. Wpływy z wpłat komorniczych w 2020 r. wynosiły 3 861,17 zł
należności głównej, 374,85 zł odsetek za zwłokę oraz 421, 33 zł kosztów upomnienia.

8.2. Realizacja programów na rzecz  środowiska

W 2015 roku został uchwalony „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kamień” Plan
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kamień. Celem głównym Planu jest poprawa jakości
środowiska naturalnego Gminy Kamień poprzez redukcję emisji CO2 w roku 2020 w stosunku do roku
bazowego o 12%, wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie w roku
docelowym 2020 o 13% w stosunku do roku bazowego (2010), redukcję zanieczyszczeń powietrza
w zakresie zmniejszenia ilości zanieczyszczeń pyłowych, redukcję energii finalnej w roku 2020
w stosunku do roku bazowego o 9%.

W 2009 roku Rada Gminy Kamień uchwaliła „Program usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Kamień na lata 2009 - 2032", w 2011 roku przyjęto jego
aktualizację. W ramach przygotowania Programu sporządzono inwentaryzacje wyrobów
zawierających azbest zgromadzonych na terenie Gminy, która następnie została wprowadzona
również do Centralnej Bazy Azbestowej, zgodnie z rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji
o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1450). W ramach realizacji Programu Gmina organizowała demontaż i utylizację pokryć
dachowych i zawierających azbest, pozyskując na ten cel dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Od 2018 roku rozpoczęła się we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Lubelskiego realizacja projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie
województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. W 2020 roku przekazano do realizacji 30 wniosków
od osób fizycznych na utylizację wyrobów zawierających azbest.

W 2020 r. został opracowany dokument "Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy
Kamień na lata 2019 – 2039". Jest to dokument strategiczny Gminy Kamień opisujący kierunki
działań zmierzających do popularyzacji elektromobilności i paliw alternatywnych, a w szczególności:
1) ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez realizację zadań w transporcie;
2) wdrożenie wizji Gminy Kamień jako obszaru zarządzanego w sposób zrównoważony

i ekologiczny;
3) zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych;
4) zwiększenie partycypacji społecznej i budowanie społeczeństwa obywatelskiego;
5) rozwój innowacyjnej gospodarki opartej o wiedzę oraz nowoczesne technologie.

Dokument został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kamień z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie
przyjęcia "Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Kamień na lata 2019 – 2039".
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Opracowanie dokumentu zostało dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

9. OŚWIATA I WYCHOWANIE

9.1. Szkoły, w tym punkty przedszkolne

W Gminie Kamień funkcjonują następujące jednostki oświatowe, dla których Gmina jest
organem prowadzącym:
- Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu
- Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Strachosławiu

W roku szkolnym 2019/2020 od 12 marca 2020 r. placówki oświatowe zawiesiły funkcjonowanie
stosownie do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. z dnia 11 marca 2020), rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 990), rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 5 czerwca 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U z 2020 r. poz. 1004)oraz rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej  z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1111).

Wszystkie szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Kamień posiadają pracownie
komputerowe i dostęp do internetu. Budynki szkolne i otoczenie wokół zarządzane przez dyrektorów
jednostek oświatowych spełniają podstawowe wymogi bezpieczeństwa oraz higieny pracy.
Dyrektorzy jednostek oświatowych co roku zakupują pomoce dydaktyczne oraz sprzęt sportowy
niezbędny do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Baza lokalowa jaką dysponują jednostki oświatowe obejmuje łącznie dwa obiekty szkolne
i przedszkolne: w Kamieniu – 1 szkoła (wraz z oddziałem przedszkolnym i punktem przedszkolnym),
w Strachosławiu 1 szkoła (wraz z oddziałem przedszkolnym i punktem przedszkolnym). Dodatkowo
w roku 2020 zostały rozpoczęte prace nad dobudową jednego skrzydła, które zostanie zaadaptowane
na przedszkole. Wszystkie szkoły podstawowe są bardzo dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne,
uczniowie i nauczyciele wykorzystują tablice multimedialne czy monitory dotykowe zakupione
w   ramach rządowego programu „Aktywna tablica”. Wszystkie szkoły posiadają boiska szkolne,
biblioteki, sale gimnastyczne i stołówki.

Ponadto w gminie Kamień od 2012 r. funkcjonuje Publiczna Szkoła Podstawowa
w Czerniejowie prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czerniejów, Stowarzyszenie na
Rzecz Inicjatyw Lokalnych. Szkoła posiada pracownię komputerową z dostępem do Internetu,
stołówkę, salę gimnastyczną, boisko.  Szkoła mieści  się w dwóch budynkach, które spełniają
podstawowe wymogi bezpieczeństwa. W roku szkolnym 2019/2020 do szkoły uczęszczało 46
uczniów oraz 24 dzieci do oddziału przedszkolnego, natomiast w roku szkolnym 2020/2021
uczęszczało 38 uczniów oraz 30 dzieci  do oddziału przedszkolnego.

Wychowanie przedszkolne w roku 2020 realizowane było w 2 punktach przedszkolnych
zorganizowanych przy Szkole Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Strachosławiu oraz przy Szkole
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu. Łącznie do punktów przedszkolnych
prowadzonych przez Gminę Kamień uczęszczało 47 dzieci.
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Tabela nr 18. Wykaz oddziałów i dzieci w Punktach Przedszkolnych w roku szkolnym
2019/2020 i roku szkolnym 2020/2021 (wg stanu na 30.09.2019 r. i 30.09.2020 r.)

Nazwa placówki

Liczba
oddziałów w

roku szkolnym
2019/2020

Liczba oddziałów
w roku szkolnym

2020/2021

Liczba dzieci
w roku

szkolnym
2019/2020

Liczba dzieci
w roku

szkolnym
2020/2021

Szkoła Podstawowa im.
Konstytucji 3 Maja
w Strachosławiu
(Punkt Przedszkolny)

2 2 41 41

Szkoła podstawowa im.
Tadeusza Kościuszki
w Kamieniu
(Punkt Przedszkolny)

1 1 17 20

Razem: 3 3 58 61

Tabela nr 19. Wykaz oddziałów i dzieci w Oddziałach Przedszkolnych w roku szkolnym
2019/2020 i 2020/2021 ( wg stanu na 30.09.2019 r. i 30.09.2020 r.)

Nazwa placówki
Liczba oddziałów
w roku szkolnym

2019/2020

Liczba oddziałów
w roku szkolnym

2020/2021

Liczba dzieci
w roku szkolnym

2019/2020

Liczba dzieci
w roku

szkolnym
2020/2021

Szkoła Podstawowa im.
Konstytucji 3 Maja
w Strachosławiu
(oddział przedszkolny)

1 1 25 23

Szkoła Podstawowa im.
Tadeusza Kościuszki
w Kamieniu (oddział
przedszkolny)

1 1 24 25

Razem: 2 2 49 48

Tabela nr 20. Liczba uczniów w Szkołach Podstawowych w roku szkolnym 2019/2020
i 2020/2021 (wg stanu na 30.09.2019 r. i 30.09.2020 r.)

Nazwa placówki
Liczba uczniów w

roku szkolnym
2019/2020

Liczba uczniów
w roku szkolnym 2020/2021

Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3
Maja w Strachosławiu 89 92

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza
Kościuszki w Kamieniu 148 145

Razem: 237 237
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Szkoły prowadzone przez Gminę Kamień dysponują dobrze wykwalifikowaną kadrą
pedagogiczną. Wiodącą grupę stanowią nauczyciele dyplomowani. Wielu nauczycieli posiada
uprawnienia do nauczania dwóch przedmiotów, inni podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe
w ramach studiów podyplomowych.

Tabela nr 20. Liczba etatów nauczycieli zatrudnionych w szkołach w roku 2020.

Nazwa i adres placówki
Liczba nauczycieli  w roku szkolnym 2019/2020
(łącznie z punktem przedszkolnym i oddziałem

przedszkolnym)

Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3
Maja w Strachosławiu

Stażysta – 0,67
Kontraktowi – 3,00
Mianowany – 2,50

Dyplomowany – 15,47

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza
Kościuszki w Kamieniu

Stażysta - 0
Kontraktowy – 1

Mianowany – 5,41
Dyplomowany – 13,69

W roku szkolnym 2019/2020 na podstawie art. 22 Karty Nauczyciela sześciu nauczycieli ze Szkoły
Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Strachosławiu uzupełniało tygodniowy wymiar zajęć
w Szkole Podstawowej im. Tadeusza  Kościuszki w Kamieniu oraz trzech nauczycieli ze Szkoły
Podstawowej im. Tadeusza  Kościuszki w Kamieniu uzupełniało tygodniowy wymiar zajęć w Szkole
Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Strachosławiu. Natomiast w roku szkolnym 2020/2021 dwóch
nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Strachosławiu uzupełniało tygodniowy
wymiar zajęć w Szkole Podstawowej  im. Tadeusza  Kościuszki w Kamieniu oraz jeden nauczyciel ze
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza  Kościuszki w Kamieniu uzupełniał tygodniowy wymiar zajęć
w Szkole Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Strachosławiu.

W roku szkolnym 2019/2020 egzamin ośmioklasisty przeprowadzony był w Szkole
Podstawowej w Kamieniu i Szkole Podstawowej w Strachosławiu. Do egzaminu przystąpiło łącznie
27 uczniów. Poniżej przedstawiono wyniki egzaminu z poszczególnych przedmiotów
egzaminacyjnych w %:
Tabela nr 21. Wyniki egzaminu ósmoklasisty  przeprowadzonego  w Szkole Podstawowej
w Strachosławiu

Obszar/Oddział Szkoła Gmina Powiat Województwo Kraj
Język polski 60 64 59 60 59
Matematyka 40 45 42 46 46

Język angielski 45 52 45 52 54

Tabela nr 22. Wyniki egzaminu ósmoklasisty  przeprowadzonego  w Szkole Podstawowej
w Kamieniu

Obszar/Oddział Szkoła Gmina Powiat Województwo Kraj
Język polski 66 64 59 60 59
Matematyka 53 45 42 46 46

Język angielski 57 52 45 52 54

Ponadto w ubiegłym roku szkolnym tj. 2019/2020 wykonano następujące remonty w szkołach:
Szkoła Podstawowa  im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu:
-remont 2 sal lekcyjnych;
-remont sekretariatu;
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-naprawa pieca CO;
-powiększenie parkingu przy szkole.
Szkoła Podstawowa  im. Konstytucji 3 Maja w Strachosławiu:
-remont szatni i zakup szafek;
-remont zadaszenia przy wejściu do punktu przedszkolnego.

9.2. Pomoc materialna dla uczniów

Gmina Kamień udziela uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz
motywacyjnym na podstawie art. 90 m i art. 90 n ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
i uchwały Rady Gminy Kamień Nr XXIII/115/2005 z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Kamień.

Pomoc udzielana jest w formie stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego, stypendium za
wyniki w nauce i sportowe oraz zaopatrzenie w bezpłatne podręczniki.

W 2020 roku Gmina Kamień udzieliła następującej pomocy:
1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej,

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, (tj. 528,00 zł netto) oraz spełniający
minimum jedną z przesłanek określonych w art. 90 d ust. 1 ustawy o systemie oświaty (Dz. U.
z 2020 poz. 1327 z późn. zm.) w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie,
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności
wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina
jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Stypendia były przyznawane na podstawie wniosków złożonych do 16 września 2019 r. na rok
szkolny 2019/2020 i do 15 września 2020 r. na rok szkolny 2020/2021. W roku  2020 decyzją
Wójta Gminy Kamień  udzielono 130 stypendiów na łączną kwotę 49000,00 zł, z tego:
- za okres styczeń – czerwiec -   43 stypendia,
- za okres wrzesień – grudzień - 36 stypendiów.
Gmina otrzymała na realizację tego zadania 39200,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa,
pozostała kwota, tj. 9800,00 zł  pochodziła z dochodów własnych.

2. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji
materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym.
W 2020 roku nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego.

3. Gmina Kamień udziela również pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym w formie
stypendiów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. Przyznawane są one uczniom, którzy
uzyskali średnią ocen 4,75 lub wyższą oraz minimum bardzo dobrą ocenę z zachowania, a także
uczniom wyróżniającym się wysokimi wynikami we współzawodnictwie sportowym na szczeblu
co najmniej powiatowym.

Tabela nr 22. Liczba stypendiów udzielonych za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe

Szkoła Podstawowa
im. Konstytucji 3 Maja

w Strachosławiu

Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki

 w Kamieniu Podsumowanie

Rodzaj
Stypendia
za wyniki
w nauce

Stypendia
za osiągnięcia

sportowe

Stypendia
za wyniki
w nauce

Stypendia
za osiągnięcia

sportowe
Liczba uczniów 19 13 53 15 100

Kwota
udzielonych

stypendiów w zł
3800,00 2600,00 10600,00 3000,00 20000,00
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4. W 2020 r. uczniowie szkół podstawowych otrzymali bezpłatne podręczniki, materiały ćwiczeniowe
i materiały edukacyjne. W roku  2020  na  ten cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu
państwa w kwocie 29.489,90 zł. Celem przyznanej dotacji było zapewnienie uczniom objętych
obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, ćwiczeń i innych materiałów
edukacyjnych.

9.3. Realizowane zadania oświatowe

Gmina Kamień realizuje zadania oświatowe wynikające z ustawy prawo oświatowe
i rozporządzeń wykonawczych poprzez zabezpieczenie działalności punktów przedszkolnych i szkół
podstawowych a także zapewnia dostępność do edukacji dla uczniów niepełnosprawnych, którzy
dojeżdżają do szkół znajdujących  poza terenem gminy.

Zadania oświatowe realizowane są przy pomocy środków otrzymanych z budżetu państwa –
subwencji oświatowej oraz własnych pochodzących budżetu gminy.

W roku szkolnym 2019/2020 we wszystkich szkołach podstawowych realizowane były
w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych następujące programy
profilaktyczne:

W miesiącach listopad - grudzień 2019 r. zrealizowany kolejną edycję projektu
profilaktycznego w ramach zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania
Alkoholizmowi. Projekt jest tak skonstruowany, że realizowany corocznie skutkuje tym, ze każda
klasa w cyklu czteroletnim przechodzi wszystkie cztery moduły programu. W koordynacji ze
Szkolnymi Programami Wychowawczo-Profilaktycznymi w klasach V,VI,VII,VIII szkół
podstawowych w Strachosławiu, Kamieniu i Czerniejowie przeprowadzono cykl zajęć z dziećmi.
Zrealizowano następujące moduły programu z młodzieżą:
Klasa V-Radość bez alkoholu
Klasa VI-Nie piję i nie biorę
Klasa VII- Narkotyki-pułapka uzależnienia
Klasa VIII-Nie daj się wypalić, czyli prawda i mity o dopalaczach.
Łącznie programy zrealizowano w 3 klasach piątych, 4 klasach szóstych, 3 siódmych, 3 klasach
ósmych, a uczestniczyło w nim ogółem 143 uczniów szkół podstawowych. Wśród uczniów
przeprowadzone zostało badanie ankietowe oraz podsumowanie wyników tych badań.
Cele projektu :
1.Pogłębienie wiedzy na temat szkodliwości działania dostępnych w legalnym i nielegalnym obrocie
środków psychoaktywnych - alkoholu i narkotyków.
2.Zwiększenie świadomości czym jest uzależnienie i jakie szkody ponosi młody człowiek
z eksperymentowania z alkoholem i narkotykami.
3.Promocja zdrowego stylu życia i świadomego wyboru życiowych ról. Podejmowanie inicjatyw
i przedsięwzięć promujących zdrowy styl  życia.
4.Szukanie sposobów na radzenie sobie w sytuacjach ryzykownych , gdy zaistnieje sytuacja
sprzyjająca kontaktom z narkotykami oraz możliwości niesienia pomocy bliskim, którzy mieli kontakt
z narkotykami.
W tym roku podobnie jak w latach poprzednich profilaktyką objęto również rodziców i pracowników
szkoły. Zgodnie z zapotrzebowaniem dyrektorów szkół oraz priorytetami Lubelskiego Kuratora
Oświaty uczulano rodziców na tzw. „modę na e-papierosy” i niebezpieczeństwo jakie niosą one  jeśli
chodzi o używanie tą drogą dopalaczy. Na zebraniach z rodzicami zapoznano ich z wynikami ankiety
i efektami prowadzonej przez ostatnie lata profilaktyki.
W roku szkolnym 2019/2020 wszystkie szkoły realizowały następujące programy:
-Trzymaj formę. Program profilaktyczny;
-Czyste powietrze wokół nas. Program profilaktyczny;
-„Nie pal przy mnie proszę”. Program profilaktyczny.
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Ponadto, w szkołach podstawowych realizowane były następujące programy:
1) Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Strachosławiu

- Radość bez alkoholu;
- Narkotyki - pułapka uzależnienia;
- Nie piję, nie biorę;
- Alkohol i narkotyki a HIV i AIDS;
- Znajdź właściwe rozwiązanie;
- Bieg po zdrowie.

2) Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu:
- Bieg po zdrowie
- Moje dziecko idzie do szkoły
- Znajdź właściwe rozwiązanie
- Walka z otyłością i nadwagą
- Akcja Świąteczna Kartka dla seniora
- Akcja „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”.

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie uczestniczyli w wielu konkursach w których zajmowali I, II
lub III miejsca oraz zostawali wyróżniani. Między innymi były to konkursy:

1) Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Strachosławiu:
- OGÓLNOPOLSKI KONKURS OSE #WYZWANIE organizowany przez Ministerstwo

Cyfryzacji – udział brało 96 uczniów/szkoła wygrała 16 laptopów na kwotę  70 tyś zł;
- Konkurs plastyczny „Złota Polska Jesień”;
- Powiatowy konkurs plastyczny ,,Gdy wakacje i zabawa - pamiętaj w gospodarstwie rolnym

bezpieczeństwo to podstawa”;
- Gminny Konkurs plastyczny ,,Stop uzależnieniom”;
- Gminny konkurs ,,Zapobiegamy Pożarom”;
- Ogólnopolski konkurs plastyczny SmartSzkoła;
- Moda na odblaski – Powiatowy Konkurs o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym;
- Kuratoryjny konkurs języka angielskiego;
- Gminny konkurs Językowo – Plastyczny „ Język angielski  i język niemiecki”;
- Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „Olimpus”.

2) Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu:
- Międzyszkolny konkurs Literacko – Plastyczny pod hasłem „List do żaby”;
- Gminny turniej ekologiczny;
- Konkurs fotograficzny pod hasłem „Przyrodnicze łowiska”;
- Konkurs z geografii zorganizowany przez Lubelskiego Kuratora Oświaty;
- Konkurs z biologii zorganizowany przez Lubelskiego Kuratora Oświaty;
- VI Konkurs Literacko – Plastyczny Poświęcony Bibliotekom Szkolnym „Moja przygoda

w szkolnej bibliotece z Unią Lubelską”;
- VII Powiatowy Festiwal Piosenki Angielskiej w Żmudzi – w kategorii zespół;
- Gminny konkurs Językowo – Plastyczny „Język angielski i niemiecki”;
- VII Ogólnopolski Konkurs Wokalny „Rozśpiewane zoo”
- Gminny konkurs plastyczny „Stop uzależnieniom”.

W dziedzinie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2019/2020  w szkołach
działały Szkolne Kluby Sportowe w Szkole Podstawowej im. Tadeusza  Kościuszki w Kamieniu
i Szkole Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Strachosławiu.
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Program „Szkolny Klub Sportowy” skierowany był do uczniów szkół bez względu na wiek,
płeć oraz sprawność fizyczną. Program miał na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej
aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela
prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.
Cele programu:
- stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci

i młodzież;
-  poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym

profilaktyka nadwagi i otyłości;
-  promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
- zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci

i młodzieży;
- stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych

i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;
- tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;
-  optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;
- promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.

9.4. Poziom wydatków na oświatę

W 2020 roku z budżetu gminy ogółem na działalność oświatową wydatkowano kwotę
7 040 588,73 zł. Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia, utrzymanie szkół, pokrycie
kosztów dowożenia do szkół, koszty utrzymania stołówek szkolnych  oraz niezbędne remonty.

Z wyżej wskazanej kwoty w ubiegłym roku gmina przekazała dotację dla Szkoły Podstawowej
w Czerniejowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czerniejów, Stowarzyszenie na
Rzecz Inicjatyw Społecznych w wysokości 758 943,04 zł dla klas I-VIII oraz w kwocie 170 651,52 zł
dla oddziału przedszkolnego. Natomiast na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Kamieniu i Szkoły
Podstawowej w Strachosławiu wydatkowano łącznie kwotę 4 953 477,61 zł.

Znaczącą kwotę wydatków oświatowych stanowi też pokrycie kosztów dotacji przekazywanej
dla Miasta Chełm na pokrycie wydatków związanych z pobytem dzieci z terenu Gminy Kamień
w przedszkolach w Chełmie w wysokości 250 585,16 zł.

Na prowadzenie oświaty gmina otrzymuje z budżetu państwa środki w postaci subwencji
oświatowej w wielkości uzależnionej od liczby uczniów uczęszczających do szkół,  dotacje celowe na
zakup podręczników i na wychowanie przedszkolne oraz środki własne z budżetu gminy.

Tabela nr 23. Źródła finansowania wydatków Szkoły Podstawowej w Kamieniu i Strachosławiu

Szkoła Podstawowa
w Kamieniu

Szkoła Podstawowa
w Strachosławiu

Subwencja oświatowa 1 562 627,26 1 116 436,43
Dotacja celowa (podręczniki szkolne,
wychowanie przedszkolne) 85 388,57 76 082,33

Program unijny - 124 159,85

Środki własne gminy 663 605,78 1 324 907,39

Razem: 2 311 621,61 2 641 586,00
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9.5 Dowożenie uczniów

  Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, obowiązkiem gminy jest zapewnienie
bezpłatnego dowozu dzieci do szkoły, jeśli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie
dziecko mieszka, przekracza odległość 3 km – w przypadku uczniów klas I - IV szkół podstawowych
i 4 km - w przypadku uczniów klas V i VIII szkół podstawowych.
  Ponadto zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy prawo oświatowe gmina zapewnia bezpłatny dowóz
dzieci także w przypadku, jeżeli droga z domu do najbliższego oddziału przedszkolnego i punktu
przedszkolnego  przekracza 3 km.
Realizując w/w obowiązek Wójt Gminy Kamień podpisał umowę z firmą transportową PKS Chełm
Sp. z o.o. na dowożenie uczniów w 2020 r. do szkół podstawowych w Kamieniu i Strachosławiu.
Koszt zakupu biletów dla szkoły podstawowej w Czerniejowie prowadzonej przez Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi Czerniejów, Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Społecznych jest zwracany po
uprzednim okazaniu faktury.
  Z uwagi na występującą pandemię koronawirusa i zawieszenie zajęć dydaktycznych od 12
marca 2020 r. do końca roku szkolnego i wprowadzenie nauki w formie online uczniowie nie
dojeżdżali do szkół. Powrót uczniów nastąpił 1 września, jednakże od dnia 9 listopada ponownie
została podjęta decyzja o nauce online. Z uwagi na tą sytuację ilość zamawianych biletów
w poszczególnych miesiącach była bardzo różna. W okresach:
 styczeń – marzec  zakupiono 199 biletów szkolnych,
wrzesień – listopad zakupiono 171 biletów szkolnych.

  Obowiązkiem gminy (art. 39 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe) jest także zapewnienie uczniom
niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 Prawo
oświatowe bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej,
a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia.
Realizując w/w obowiązek Wójt Gminy Kamień podpisał umowy z dwoma rodzicami, którzy dowożą
dzieci do szkoły prywatnym samochodem. Ponadto transportem gminnym do Specjalnego Ośrodka
Szkolno - Wychowawczego w Chełmie  dowożonych było 9 uczniów.

   W 2020 r. ogółem na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 99 451,77 zł.

10. KULTURA, SPORT

Życie kulturalne gminy skupione jest przede wszystkim wokół Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kamieniu z/s w Strachosławiu oraz lokalnych świetlic wiejskich głównie w Strachosławiu,
Kamieniu i Pławanicach. Na terenie gminy znajduje się również punkt biblioteczny zlokalizowany
w świetlicy wiejskiej w Kamieniu. Działania w dziedzinie kultury w Gminie Kamień opierają się na
planie imprez kulturalnych. Najważniejsze uroczystości na stałe wpisały się w kalendarz i stanowią
już lokalną tradycję. Należą do nich dni Gminy Kamień, dożynki gminne, dzień rodziny. W ubiegłym
roku z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa uroczystości te nie mogły się odbyć w tradycyjnej
formie. W miarę możliwości odbywały się jednak inne wydarzenia sportowo-kulturalne organizowane
przy udziale Wójta.
W ubiegłym roku w lutym w Szkole Podstawowej w Strachosławiu zostały rozegrane gminne zawody
w piłce siatkowej chłopców „O Puchar Wójta Gminy Kamień”. W zawodach wzięły udział drużyny
ze szkoły w  Kamieniu i Strachosławiu. Wszystkie zespoły z rąk Wójta Gminy Kamień Dariusza
Stockiego i Dyrektora Szkoły Alicji Nafalskiej odebrały pamiątkowe puchary i dyplomy. Również
w Szkole Podstawowej w Strachosławiu uczniowie klas VII-VIII rywalizowali w Gminnych
zawodach „O Puchar Wójta Gminy Kamień”  koszykówce chłopców. W zawodach wzięli udział
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zawodnicy ze szkół z: Czerniejowa, Kamienia i Strachosławia. Zawodnicy odebrali pamiątkowe
puchary i dyplomy z rąk Wójta Gminy Kamień i Dyrektora Szkoły P odstawowej.
Dnia 20 lutego świetlica wiejska w Strachosławiu oraz Stowarzyszenie Kobiet Gminy Kamień
zorganizowały spotkanie dla mieszkańców z okazji tłustego czwartku mające na celu podtrzymanie
tradycji. Aby tradycji stało się zadość w Gminie Kamień, Panie ze Stowarzyszenia zakasały rękawy
i naszykowały mnóstwo pysznych pączków. Aby umilić mieszkańcom czas przy degustacji pysznych
pączków gościnnie wystąpił lokalny zespół śpiewaczy „Rosa”.
Dnia 12 lipca przy zalewie w Natalinie odbył się I Turniej  Siatkówki Plażowej o „Puchar
Wójta  Gminy  Kamień”. W zawodach wzięły udział drużyny z terenu Gminy Kamień i okolic
Chełma: „Z nami nie wygrasz”, „EZ– TEAM”, „BENEK”, „BAD BOYS”, „STRAŻACY”,
„KNAJAKI” i „Starzy wyjadacze”. Była to okazja do aktywnego sporządzenia wolnego czasu na
świeżym powietrzu. Wszystkie zespoły odebrały z rąk Wójta Gminy Kamień Dariusza Stockiego
i Przewodniczącego Rady Gminy Zbigniewa Czerwonki pamiątkowe dyplomy i medale, drużyny
które zajęły miejsca 1-3 okazałe puchary. Po zakończonym Turnieju wszyscy uczestnicy spotkali się
przy grillu na wspólnym poczęstunku.
W niedzielę 23 sierpnia w Kościele Parafialnym w Kamieniu odbyła się msza dożynkowa w intencji
parafian i o Błogosławieństwo Boże dla rolników z podziękowaniem za zebrane plony, której
przewodniczył Ksiądz Proboszcz Kazimierz Próchniak zaś Słowo Boże wygłosił wikariusz Ksiądz
Piotr Iwaniszczuk. Podczas mszy został poświęcony chleb dożynkowy wypieczony z mąki wykonanej
z tegorocznych zbóż, który starostowie dożynek przekazali Wójtowi Gminy Kamień Dariuszowi
Stockiemu i Przewodniczącemu Rady Gminy Zbigniewowi Czerwonce. Na zakończenie mszy świętej
poświęcono również wieńce dożynkowe. W 2020 roku wieńce dożynkowe przygotowały sołectwa:
Kamień, Ignatów, Kamień- Kolonia , Strachosław oraz zespoły "Koral" i "Rosa".
30 sierpnia na boisku piłkarskim w Pławanicach odbył się II Turniej Piłki Nożnej o „Puchar Wójta
Gminy Kamień”. W rywalizacji uczestniczyli dzieci i młodzież szkolna z terenu Gminy Kamień,
a przede wszystkim zawodnicy na co dzień trenujący w Gminnym Klubie GKS „Pławanice”
Kamień. W turnieju  udział wzięli zawodnicy orlików i młodzików, którzy zostali podzieleni na cztery
zespoły. Wszyscy uczestnicy turnieju odebrali z rąk  Wójta Gminy Kamień Dariusza
Stockiego i Prezesa Klubu GKS „Pławanice” Kamień pamiątkowe medale. Po zawodach młodzi
zawodnicy spotkali się przy grillu gdzie odbyła się dalsza integracja zespołów, mogli również
skorzystać z dmuchanej zjeżdżalni, która została specjalnie dla nich przygotowana.

10.1. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu zs. w Strachosławiu

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. księgozbiór biblioteki, łącznie z punktem
bibliotecznym obejmował 14.098 woluminów, w tym 340 pozycji przybyło w 2020 roku, z czego 207
książek zakupiono z własnych środków, 133 książek zakupiono ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

W 2020 roku zakupiony został księgozbiór ogółem na kwotę 10.457,05 zł, w tym:
- ze środków własnych zakupiono księgozbiór na kwotę  –  6.457,05  zł.
- ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono księgozbiór na kwotę -

4000,00  zł. (Biblioteka każdego roku składa wniosek o pozyskanie dofinansowania na ten cel),

W 2020 roku liczba zarejestrowanych czytelników w Gminnej Bibliotece Publicznej wyniosła
ogółem 254 czytelników, z czego 251 w bibliotece i 3 w punkcie bibliotecznym.

Natomiast liczba wypożyczeń książek w roku 2020 wyniosła 3009 z czego 3006 w bibliotece
i 3 w punkcie bibliotecznym.

Księgozbiór jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece. Biblioteka
posiada zbiory o charakterze uniwersalnym obejmującym beletrystykę polską i obcą, literaturę
popularnonaukową przeznaczoną dla czytelników z różnych grup wiekowych, literaturę dla dzieci
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i młodzieży oraz bogaty zestaw lektur szkolnych. Księgozbiór biblioteki jest dostępny dla wszystkich,
również dla czytelnika sezonowego. Gromadzenie zbiorów odbywa się poprzez zakup nowości
książkowych, biblioteka gromadzi najlepsze pozycje książkowe które są dostępne na rynku
wydawniczym. Przy wyborze określonych tytułów biblioteka bierze pod uwagę sugestie czytelników,
którzy chcieliby aby w księgozbiorze biblioteki znalazły się książki, które ich najbardziej interesują.
Zakup najczęściej dokonywany jest u hurtowników z uwagi na korzystną cenę, szeroką ofertę oraz
wygodną formę dostawy. Biblioteka udostępnia swe zbiory w dwóch formach: precyzyjnie (na
miejscu) i na zewnątrz (poprzez wypożyczanie). Udostępnianie księgozbioru odbywa się
w warunkach wolnego dostępu do półek. Pozwala to na wstępne zapoznanie się czytelnika
z zawartością książki.

Oprócz wypożyczania księgozbioru czytelnicy odwiedzali bibliotekę w celu skorzystania na
miejscu z księgozbioru, z dostępnej prasy oraz z Internetu, ksero, czy drukarki.

Biblioteka prenumeruje dwa czasopisma: Super Tydzień Chełmski i Aktualności Rolnicze.
Dysponując ponad trzynastotysięcznym księgozbiorem biblioteka niezmiennie służy

mieszkańcom gminy upowszechniając i promując czytelnictwo. Odgrywa też ważną rolę
w szerzeniu kultury prowadząc działalność informacyjną oraz kulturalno – oświatową.

 Aktywnie działa na rzecz zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży. Organizuje
dla nich zajęcia plastyczne, warsztaty kulinarne, zajęcia przyrodnicze i muzyczne, różne gry i zabawy.
Bierze również czynny udział w organizacji imprez gminnych. Współpracuje z twórcami i poetami
ludowymi, szkołami, bibliotekami szkolnymi, świetlicami wiejskimi.

10.2. Działalność świetlic wiejskich w Kamieniu, Strachosławiu, Pławanicach

Świetlice wiejskie w  Strachosławiu, Kamieniu i Pławanicach są miejscem, w którym dzieci,
młodzież i osoby dorosłe mogą miło i pożytecznie spędzić wolny czas. Pracownicy tych świetlic
organizują zajęcia plastyczne, warsztaty kulinarne, zajęcia przyrodnicze i muzyczne, różne gry
i zabawy. Współpracują z zespołami ludowymi, twórcami ludowymi, szkołami, gminną biblioteką
publiczną. Osoby uczęszczające do świetlic mają dostęp do darmowego Internetu, w wolnej chwili
mogą grać w tenisa stołowego oraz gry planszowe. W 2020 roku w miarę możliwości w świetlicach
prowadzone były warsztaty, zajęcia tematyczne i konkursy dla dzieci i młodzieży.

W 2020 r. Pracownicy Świetlic i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu brali udział
w  przygotowaniu:
- spotkania Opłatkowo – Noworocznego, na którym odbyły się  jasełka bożonarodzeniowe

w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Strachosławiu;
- wyjazdu dla dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe w Kamieniu podczas ferii zimowych

do  parku trampolin  w Chełmie;
- spotkania opłatkowo – noworocznego, na którym odbyły się jasełka bożonarodzeniowe pt.

„Światłość w ciemności świeci” w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kamieniu;
- spotkania dla mieszkańców w świetlicy wiejskiej w Strachosławiu zorganizowanego wraz ze

Stowarzyszeniem Kobiet Gminy Kamień z okazji tłustego czwartku mającego na celu
podtrzymanie tradycji;

- konkursu plastycznego dla dzieci, „Moje wspomnienia z wakacji” którego głównym celem było
podniesienie i pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej w dziedzinie plastyki oraz wyłonienie
najbardziej oryginalnej pracy plastycznej.

Warto też zaznaczyć, że na terenie Gminy Kamień funkcjonują dwa zespoły śpiewacze: Zespół
„ROSA” i Zespół „KORAL”. Zespoły te aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym gminy, biorą
udział w licznych imprezach kulturalnych organizowanych w gminie uatrakcyjniając je swoimi
występami. Reprezentują gminę podczas różnego rodzaju imprez organizowanych przez inne
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samorządy. Ponadto zespoły te każdego roku biorą udział w licznych konkursach, przeglądach
i festiwalach, na których  zdobywają wiele nagród i wyróżnień.

Aktywną działalność na terenie gminy prowadzi również Pan Piotr Czapka. To  wszechstronny
artysta z terenu naszej gminy, który rzeźbi, maluje, zajmuje się zdobieniem pisanek oraz wykonuje
piękne wieńce dożynkowe. Od lat promuje Gminę Kamień biorąc udział w różnych konkursach
zdobywając  nagrody i wyróżnienia.

10.3. Działalność podmiotów pożytku publicznego

W budżecie Gminy Kamień na rok 2020 zabezpieczono środki finansowe w kwocie
60.000,00 zł na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Były to zadania:
1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności poprzez organizację szkoleń

(treningów), rozgrywek i współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym;
2) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
3) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
5) turystyki i krajoznawstwa.
Na realizację pierwszego zadania przeznaczono kwotę 50.000,00 zł, na realizację trzeciego zadania
przeznaczono 4.000,00 zł, natomiast na pozostałe zadania po 2.000,00 zł na każde.
Na realizację powyższych zadań został przeprowadzony otwarty konkursu ofert, ogłoszony w dniu
16 stycznia 2020 roku. W wymaganym terminie zostały złożone dwie oferty przez Gminny Klub
Sportowy „Pławanice” Kamień na realizację zadań: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
w szczególności poprzez organizację szkoleń (treningów), rozgrywek i współzawodnictwa
sportowego o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym” oraz „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży,
w tym wypoczynku dzieci i młodzieży”. Na realizację powyższych zadań zostały zawarte dwie
umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z Gminnym Klubem Sportowym "Pławanice"
Kamień".
Środki finansowe, które były przekazane na realizację powyższych zadań były głównymi środkami
finansowymi do dyspozycji Zarządu Klubu, które umożliwiły kontynuowanie dalszej działalności
GKS "Pławanice" Kamień. Przyczyniły się one znacznie do dalszego rozwoju pod względem
sportowym jak i organizacyjnym. Zarząd Klubu przekazane dotację podzielił na: organizację zajęć
sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gminy Kamień, udział
w zawodach sportowych, delegacje sędziowskie, usługi transportowe, ubezpieczenie zawodników,
wynagrodzenie trenera, opłaty regulaminowe związane ze startem w rozgrywkach ligowych, diety dla
zawodników, zakup sprzętu sportowego, wyjazdy oraz wycieczki dla dzieci, a także inne opłaty takie
jak: paliwo do kosiarki do koszenia boiska, wapno do rysowania linii boiskowych, wyżywienie, woda
dla zawodników na mecze/treningi oraz środki piorące przeznaczone do prania strojów piłkarskich.

Miejscem realizacji zadania było boisko sportowe w Pławanicach oraz w okresie zimowym
(styczeń, luty) sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Strachosławiu. W klubie działały
następujące sekcje: orlik, młodzik, trampkarz, junior, senior. W minionym roku w klubie trenowało
około 100 zawodników.

Klub sportowy podejmował działania w zakresie:
- popularyzacji piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży oraz mieszkańców,
- propagowania aktywnego spędzania czasu wolnego,
- prowadzenia, organizacji zajęć i wydarzeń sportowo - rekreacyjnych,
- udziału w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez Lubelski Związek Piłki Nożnej/Oddział
Chełm, w którym Klub jest zrzeszony.

Wyniki ligowe we współzawodnictwie sportowym:
Chełmska Liga Młodzików/grupa I - 6 miejsce na 7 zespołów (awans do II ligi)
Chełmska Liga Trampkarzy/grupa I - 6 miejsce na 9 zespołów (awans do II ligi)
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Chełmska Liga Juniorów/grupa I - 2 miejsce na 8 zespołów (awans do I ligi)
Chełmska Klasa "A" Seniorów - 1 miejsce na 9 zespołów

Ilość rozegranych meczy mistrzowskich/ligowych przedstawia się następująco:
Grupa Młodzik: 3 mecze na boisku sportowym w Pławanicach i 3 mecze na wyjeździe,
Grupa Trampkarz: 5 meczy na boisku sportowym w Pławanicach i 3 na wyjeździe,
Grupa Juniorów: 4 mecze na boisku sportowym w Pławanicach i 3 mecze na wyjeździe,
Grupa Seniorów: 5 meczy na boisku sportowym w Pławanicach i 3 na wyjeździe.

Realizacja zadania pn. "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci
i młodzieży", które realizował GKS była utrudniona z powodu panującej pandemii koronawirusa.
Z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiologiczną w Polsce oraz wprowadzanie
nowych obostrzeń organizacja wyjazdów i wycieczek dla dzieci i młodzieży stała się dużym
wyzwaniem.
Mimo trudnej sytuacji Zarządowi Klubu udało się zorganizować klubowy wyjazd do Lublina w celu
zwiedzania stadionu Arena Lublin i muzeum Centrum Historii Sportu a także wyjazd w czasie
wakacji do ogrodu zoologicznego im. Stefana Milera w Zamościu. Uczestnicy wycieczki mieli
możliwość zwiedzania ogrodu, zobaczenia zwierząt, które tam przebywają a także wspólnej integracji
poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu.

11. POMOC SPOŁECZNA

11.1. Informacje ogólne

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie
osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie
pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Polityka społeczna gminy ma na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych,
wyrównywanie szans oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców.

Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia odpowiadają okolicznościom uzasadniającym udzielenie
pomocy oraz realnym możliwościom finansowym Ośrodka.

Pomoc społeczna polega w szczególności na:
1. Przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń.
2. Pracy socjalnej.
3. Prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej.
4. Analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.
5. Realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych.
6. Rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Świadczeniami z pomocy społecznej są:
1) Świadczenia pieniężne:

- zasiłek stały,
- zasiłek okresowy,
- zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
- zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
- pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
- świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka

polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub
ochronę uzupełniającą,

- wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.
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2) Świadczenia niepieniężne:
- praca socjalna,
- bilet kredytowany,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- składki na ubezpieczenie społeczne,
- pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
- sprawienie pogrzebu,
- poradnictwo specjalistyczne,
- interwencja kryzysowa,
- schronienie,
- posiłek,
- niezbędne ubranie,
- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach

pomocy,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
- mieszkanie chronione,
- pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
- pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu

chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie
rzeczowej dla osób usamodzielnianych.

11.2. Zadania własne

1. W 2020 roku wydatki na zadania własne, wypłacane w formie pieniężnej stanowiły kwotę
446 003, 00 zł (środki własne gminy -  323 981,00 zł) w tym:
- zasiłki okresowe -116 469,00 zł,
- zasiłki celowe i w naturze -119 409,00 zł,
- zasiłek celowy powstały w wyniku zdarzenia losowego -  500,00 zł,
- sprawienie pogrzebu 3 945,00 zł,
- posiłki (Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu”) -6 941,00 zł,
- usługi opiekuńcze -118 800,00 zł, dochody – 24 556,00 zł,
- Domy Pomocy Społecznej – 189 939,00 zł.

Strukturę rodzin objętych wsparciem według powodów przyznania pomocy przedstawia poniższa
tabela.

Tabela nr 25. Rodziny objęte wsparciem wg powodów trudnej sytuacji życiowej w 2019 r.

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin Liczba osób
w rodzinach

Ubóstwo 60 156
Potrzeba ochrony macierzyństwa, w tym:
- wielodzietność

11
6

59
34

Bezrobocie 46 118
Niepełnosprawność 31 53
Długotrwała lub ciężka choroba 20 31
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
 i prowadzeniu gospodarstwa domowego 4 16

Alkoholizm 6 11
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu 1 1
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 z zakładu karnego
Zdarzenie losowe 1 5

2. Żywność z Fundacji Bank Żywności w Lublinie – z pomocy żywnościowej w  ramach  Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa skorzystało 220 osób. Wydano 10 203,60 kg  żywności.

3. Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej – do realizacji zadań wynikających z ustawy
zatrudniony był 1 asystent rodziny, który pracował z 3 rodzinami. Koszt utrzymania asystenta
wyniósł 10 416, 00 zł. W pieczy zastępczej przebywało 5 dzieci, koszt pobytu wyniósł
31 067, 00 zł.

4. GOPS w Kamieniu w 2020 r. świadczył usługi w formie pracy socjalnej. Praca socjalna wymaga
dostosowania służb socjalnych do zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych. Odpowiada na
nagłe sytuacje kryzysowe , jak i na codzienne osobiste i społeczne problemy. Oferta kierowana jest
do klientów Ośrodka, jak również do tych mieszkańców gminy, którzy borykają się z problemami
życiowymi. Z tej formy pomocy skorzystały 93 rodziny.

5. W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował  następujące programy:
1) Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kamień na lata

2011-2021. Celem programu jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie poprzeć realizację takich zadań jak:
- powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- budowanie gminnego systemu na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- prowadzenie przez Zespół Interdyscyplinarny zintegrowanych i skoordynowanych  działań

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
- podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności osób realizujących zadania związane z
- przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
- zmiana postaw mieszkańców wobec przemocy w rodzinie poprzez działania informacyjno -

edukacyjne.
Realizatorami tych zadań jest: Wójt Gminy Kamień, Gminny Ośródek Pomocy Społecznej
w Kamieniu, Zespół Interdyscyplinarny, Policja, Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych, placówki oświatowe, służba zdrowia.

2) Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Kamień na lata 2018-2020. Celem programu
jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –
wychowawczych w procesie przywracania ich zdolności do prawidłowego funkcjonowania. Cel
ten można osiągnąć poprzez realizację celów szczegółowych:
- diagnozowanie i analizę środowisk rodzinnych,
- zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny,
- zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz

rozwiazywanie już istniejących,
- doskonalenie współpracy pomiędzy instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz dziecka

i rodziny.
Oczekiwane rezultaty z realizacji programu:
- podniesienie poziomu rozwoju profesjonalnych form pomocy rodzinie w środowisku,
- konsolidacja działań różnych grup społecznych, organizacji pozarządowych, instytucji,
- zapewnienie profesjonalnej pomocy dziecku i rodzinie,
- poprawa funkcjonowania rodzin przeżywających trudności i wymagających wsparcia,
- wzrost kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodzin,
- zmniejszenie liczby rodzin dysfunkcyjnych,
- zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej.
Instytucje realizujące działania na rzecz dziecka i rodziny w Gminie Kamień:
- Urząd Gminy Kamień,
- Gminny Ośródek Pomocy Społecznej w Kamieniu,
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- Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych,
- Zespól Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- Placówki oświatowe,
- Ośrodek zdrowia,
- Parafia.

3) Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kamień na lata  2016-2025.

Misja:
Celem głównym stworzenia Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych dla Gminy

Kamień jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego,
publicznego, dążenie do integracji społecznej oraz tworzenie równych szans rozwoju społecznego
wszystkim mieszkańcom.

Wizja:
Wizją Strategii jest dążenie do społeczeństwa zintegrowanego, wolnego od marginalizacji,

izolacji społecznej i ubóstwa. Gmina Kamień jawi się jako społeczność, potrafiąca zaspokoić
podstawowe potrzeby mieszkańców.
Poczucie bezpieczeństwa socjalnego swojej społeczności, zwiększa dostępność do zasobów
i usług w sferze ekonomicznej i społecznej pozwalając na swobodne pełnienie ról społecznych,
rodzinnych i obywatelskich.

Cele i kierunki działań:
- pomoc społeczna,
- czas wolny,
- ochrona zdrowia,
- integracja społeczna,
- bezpieczeństwo,
- rynek pracy.

Za realizację celów oraz wykonanie działań skierowanych na ich realizacje odpowiednio dla
wskazanych obszarów problemów społecznych, w sposób ciągły, rzetelny, na zasadzie wzajemnej
partnerskiej współpracy w okresie trwania Strategii są odpowiedzialni:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych,
- Urząd Gminy,
- Powiatowy Urząd Pracy,
- Gminna Biblioteka Publiczna,
- Ochotnicza Straż Pożarna,
- Placówki Służby Zdrowia,
- Placówki oświatowe,
- Organizacje pozarządowe

Strategia jest dokumentem pozwalającym na zaplanowanie najbliższych zmian oraz tych
bardziej odległych.

Skuteczna realizacja zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nie jest możliwa bez
współdziałania z władzami samorządowymi, Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie, Starostwem Powiatowym, Sądem Rejonowym, Komendą Miejską Policji,
komornikiem sądowym, kuratorami sądowymi, ZUS-em, KRUS-em, służbą zdrowia, szkołami,
Bankiem Żywności w Lublinie, innymi Ośrodkami Pomocy Społecznej.

Współpraca ta pozwala na zintegrowanie działań pomocowych na terenie Gminy oraz
przyczynia się do rozwiązywania problemów społecznych.
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11.3. Zadania zlecone

W 2020 r. wydatki na zadania zlecone wyniosły 6 131 208,00 zł.
Zadania zlecone obejmują:
1. Świadczenia rodzinne – system świadczeń rodzinnych jest wsparciem dla rodzin wychowujących

dzieci oraz dla rodzin, w których znajduje się osoba niepełnosprawna wymagająca opieki
i pomocy, spełniająca określone kryteria. Świadczenia rodzinne, czyli zasiłek rodzinny oraz
dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze (tj. zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie
pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy), jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się
dziecka (tzw. becikowe), świadczenie rodzicielskie, do których prawo nabywa się po spełnieniu
kryteriów określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
W 2020 roku świadczenia rodzinne wypłacono dla 335 rodzin na kwotę 1 288 628,00 zł.

2. Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów na podstawie
tytułu wykonawczego w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów. W 2020 r. świadczenia
z funduszu alimentacyjnego wypłacono osobom uprawnionym na kwotę 115 350,00 zł.
Prowadzono postępowanie wobec 34 dłużników alimentacyjnych. Kwoty zwrócone przez
dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą
72 721,00 zł, dochody gminy 11 800,00 zł.

3. Świadczenia wychowawcze 500+ - celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie
wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieka nad nim i zaspokojeniem jego
potrzeb życiowych. Ze świadczeń mogą skorzystać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku
życia. Świadczenie wychowawcze przysługuje w kwocie 500 zł miesięcznie na każde  dziecko
w rodzinie niezależnie od dochodu. W 2020 r. wypłacono świadczenia 528 wnioskodawcom dla
731 dzieci na kwotę 4 489 147,00 zł.

4. Świadczenie „Dobry start” - jest to jednorazowe świadczenie w kwocie 300,00 zł na jednego
ucznia. Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego  do
ukończenia 20 roku życia, lub 24 roku życia w przypadku osób uczących się legitymujących się
orzeczeniem o niepełnosprawności. W 2020 r. wypłacono 514 świadczeń na kwotę 154 200,00 zł.

5. Karta Dużej Rodziny - prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej,
przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na
utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Prawo do posiadania karty
przysługuje dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia, w wieku do ukończenia 25 roku życia
w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej, bez ograniczeń wiekowych
w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepełnosprawności. Prawo do posiadania karty przysługuje niezależnie od dochodu. W 2020 roku
z programu skorzystało 12 rodzin, wydano 47 kart blankietowych  i 32 elektroniczne.

6. Zasiłek stały – przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do
pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium
dochodowego osoby samotnie gospodarującej – 701,00 zł, jednak kwota zasiłku nie może być
wyższa niż 645,00 zł; minimalna kwota zasiłku to 30,00 zł. Zasiłek stały przysługuje osobie
pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności,
jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są  niższe od kryterium dochodowego na
osobę w rodzinie tj. 528,00 zł. Zasiłek stały wypłacono dla 14 osób na kwotę  77 107,00 zł.

7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne – obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby
pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia
zdrowotnego z innego tytułu. W ubiegłym roku opłacano składki za 12 osób pobierających zasiłek
stały. Liczba należnych składek wyniosła 137, natomiast kwota wydatkowana to 6 776,00 zł.
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11.4. Przeciwdziałanie patologiom społecznym

1. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie został powołany dnia 5 marca 2012 r. w skład, którego wchodzą  specjaliści z różnych
dziedzin (pedagog szkolny - przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Strachosławiu i Szkoły
Podstawowej w Kamieniu, kurator zawodowy ds. rodzinnych i nieletnich, kurator zawodowy ds.
karnych, policjant, lekarz, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
pracownicy socjalni). Pracuje on w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie. W 2020 r. w 16 rodzinach wszczęto procedurę Niebieskiej Karty. Zespół
tworzy grupy robocze, w roku 2020 było ich 16. Członkowie grupy roboczej jak i pracownicy
GOPS w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie podejmują działania zgodnie
z procedurami postępowania.

Struktura osób objętych wsparciem grup roboczych prezentuje się następująco (Tabela nr 26).

Grupa docelowa Liczba

Kobiety

ogółem 14

w tym niepełnosprawne 3

w tym starsze 2

Mężczyźni

ogółem 21

w tym niepełnosprawne 0

w tym starsze 3
Dzieci ogółem 1

Zadania realizowane przez członków zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej
w ramach procedury „Niebieskiej karty” obejmują:
- udzielanie pomocy osobie doznającej przemocy,
- podjęcie działań wobec osoby stosującej przemoc,
- opracowanie indywidualnego planu pomocy,
- rozstrzyganie o braku zasadności podejmowanych działań.

Realizacja zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi przez
GOPS w Kamieniu polega na:
- wspieraniu osób i rodzin z problemami alkoholowymi,
- współpracy z Punktem Konsultacyjno-Informacyjnym w zakresie poradnictwa i terapii,
- współpracy z Gminną Komisją Rozwiazywania Problemów Alkoholowych.
Przeprowadzono 5 rozmów motywacyjnych z osobami uzależnionymi.

2.  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Uchwałą Nr XIII/82/2019 Rady Gminy Kamień z dnia 30 grudnia 2019 r. uchwalony został

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w roku 2020 wydatkowano kwotę 21 812,32 zł.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku

określał szczegółowe zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
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nałożone na samorządy przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
która jest podstawowym aktem prawnym regulującym podejmowane działania w rozwiązywaniu
problemów alkoholowych. Był kontynuacją zadań realizowanych w gminie Kamień. Stanowił spis
działań będących jednocześnie zadaniami własnymi gminy w obszarze tych zagadnień społecznych.

Kierunki działań zawarte w programie były zgodne z:
- Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016-2020,
- Krajowym Programem Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych na lata 2016 -

2020,
- Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata

2016 -2020.
Zakres programu wyznaczały z jednej strony istniejące potrzeby, z drugiej zaś możliwość ich

realizacji. Szczególny nacisk w programie położono na prowadzenie wszelkich działań
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym od
alkoholu, pomoc ofiarom przemocy domowej oraz wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń
i osób fizycznych.

Podstawowymi celami niniejszego programu było zapobieganie powstawaniu nowych
problemów alkoholowych w gminie, zmniejszenie rozmiarów tych, które obecnie występują oraz
zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
finansowana była z wpływów uzyskiwanych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych.
W miesiącach listopad - grudzień 2020 r. zrealizowano kolejną edycję projektu profilaktycznego
w ramach zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
W koordynacji ze Szkolnymi Programami Wychowawczo-Profilaktycznymi w klasach V, VI szkół
podstawowych w Strachosławiu, Kamieniu i Czerniejowie przeprowadzono cykl zajęć z dziećmi.
Zrealizowano następujące moduły programu z młodzieżą:
- Klasa V-Radość bez alkoholu,
- Klasa VI-Nie piję i nie biorę.
Łącznie programy zrealizowano w 3 klasach piątych, 3 klasach szóstych, a uczestniczyło w nim
ogółem 57 uczniów szkół podstawowych. Wśród uczniów przeprowadzone zostało badanie ankietowe
oraz podsumowanie wyników tych badań.
Celami projektu było:
1) pogłębienie wiedzy na temat szkodliwości działania dostępnych w legalnym i nielegalnym obrocie

środków psychoaktywnych- alkoholu i narkotyków;
2) zwiększenie świadomości, czym jest uzależnienie i jakie szkody ponosi młody człowiek

z eksperymentowania z alkoholem i narkotykami;
3) promocja zdrowego stylu życia i świadomego wyboru życiowych ról. Podejmowanie inicjatyw

i przedsięwzięć promujących zdrowy styl życia.
W tym roku podobnie jak w latach poprzednich profilaktyką objęto również rodziców i pracowników
szkoły.

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych prowadzone były następujące działania:
1) dyżury interwencyjno – konsultacyjne

Doradztwo rodzinne w sprawach przeciwdziałania patologiom społecznym, między innymi pomoc
rodzinie  w zakresie przeciwdziałania przemocy i  problemów alkoholowych.

2) działania interwencyjne w terenie polegujące m.in. na:
- kierowaniu odpowiednich wystąpień do sądu rejonowego, policji, prokuratury, urzędów, opieki

społecznej, szkół;
- objęciu opieką dziecko i/lub rodzinę w okresie krótko  i długoterminowym;
- monitorowaniu przebiegu sytuacji rodzinnej dzieci i rodziny oraz spraw w sądzie i innych

instytucjach.
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3) działaniach edukacyjno-informacyjnych i szkoleniowych.
Prowadzenie zajęć z dziećmi w przedszkolach oraz szkołach podstawowych,

nt. przeciwdziałania patologiom społecznym takich jak: pomoc dziecku i rodzinie, w tym
przeciwdziałanie przemocy na tle alkoholu oraz zajęcia w zakresie innych zagadnień zależnie od
potrzeb, z rodzicami i różnymi grupami zawodowymi. Zajęcia te obejmują upowszechnianie wiedzy
nt. przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej i mechanizmów przemocy oraz metod jej
przeciwdziałania. Promują one zdrowy styl życia i prawidłowe funkcjonowanie rodziny.
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

W ramach tego działania:
- zrealizowano program profilaktyczny w szkołach podstawowych wraz z przeprowadzeniem badań

ankietowych,
- przeprowadzono w szkołach podstawowych konkursy, warsztaty plastyczne.
Z powodu sytuacji epidemicznej w kraju, nie odbyły się planowane imprezy okolicznościowe, pikniki
rodzinne czy też biwaki szkolne.

Rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej,
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie udzielały:
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kamieniu i Zespół

Interdyscyplinarny działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieniu,
- Interwencja policji w przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
- Pomoc w Punkcie Konsultacyjnym Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych prowadzonym przez specjalistę psychologa przy Ośrodku Zdrowia
w Kamieniu.

3. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
Uchwałą Nr XIII/83/2019 Rady Gminy Kamień z dnia 30 grudnia 2019 r. uchwalony został

Gminny Program Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2020.
Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w 2020 roku wydatkowano kwotę 2 000,00 zł.
Celem głównym programu było zwiększenie wiedzy na temat przyczyn i problemów

narkotykowych, upowszechnienie wiedzy na temat leczenia, rehabilitacji, przeprowadzenie badań
ankietowych wśród uczniów szkół.

W 2020 roku dla uczniów klas VII i VIII Szkół Podstawowych z terenu gminy zrealizowany
został program profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz możliwości niesienia
pomocy bliskim, którzy mieli kontakt z narkotykami.

Zrealizowano następujące moduły programu z młodzieżą: klasa VII - Narkotyki-pułapka
uzależnienia, klasa VIII Nie daj się wypalić, czyli prawda i mity o dopalaczach.
Celami projektu było szukanie sposobów na radzenie sobie w sytuacjach, gdy zaistnieje sytuacja
sprzyjająca kontaktom z narkotykami. W projekcie łącznie wzięło udział 86 uczniów klas VII i VIII.

12. BEZPIECZEŃSTWO

12.1. Ochrona przeciwpożarowa

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych działają na rzecz lokalnej społeczności oraz na obszarze
innych gmin w przypadku wystąpienia szerszych działań ratowniczych.

Na terenie Gminy Kamień  działają w formie stowarzyszeń 4 jednostki  Ochotniczych Straży
Pożarnych, są to:
- Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieniu (włączona w 2005 r. do Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego),
- Ochotnicza Straż Pożarna w Pławanicach,



51

- Ochotnicza Straż Pożarna w Czerniejowie,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Strachosławiu.

Na ochronę przeciwpożarową w 2020 r. z budżetu gminy wydatkowano kwotę w wysokości
około 71.700 złotych na: ekwiwalent, umowy zlecenia kierowców, ubezpieczenia pojazdów
i członków  OSP, usługi i zakupy (między innymi paliwa).
Asortyment zakupów przedstawiają poniższe tabele:

OSP Kamień

KSRG

Lp. Nazwa asortymentu ilość cena suma
1 Linka Strażacka 1 300,00 300,00
2 Młot 1 100,00 100,00
3 Siekiera 1 300,00 300,00
4 Szpadel 1 100,00 100,00
5 Widły 2 100,00 200,00
6 Kombinezon pszczelarski 2 700,00 1400,00
7 Obuwie strażackie gumowce 2 500,00 1000,00
8 Hełm strażacki 1 1300,00 1300,00
9 Szelki bezpieczeństwa 1 200,00 200,00

10 Rękawice specjalne 2 120,00 240,00
RAZEM 5140,00

Wydatki pokryto: 4600 zł dotacja Komendanta Głównego PSP  na „ Zapewnienie gotowości bojowej
jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego”.
Pozostała kwota 540 zł pokryta z dotacji z UG Kamień.

OSP Czerniejów

Lp. Nazwa asortymentu ilość cena suma
1 Tłumica gumowa 7 150,00 1050,00
2 Rękawice strażackie 7 160,00 1120,00
3 Latarka ręczna kątowa 3 240,00 720,00
4 Szpadel 3 100,00 300,00
5 Widły 3 100,00 300,00

RAZEM 3490,00

Wydatki pokryto: 3000 zł dotacja MSWiA, pozostała kwota 490  zł pokryta z dotacji z UG Kamień.
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OSP Pławanice

Lp. Nazwa asortymentu ilość cena suma
1 Drabina nasadkowa 3 450,00 1350,00
2 Tłumica gumowa 6 150,00 900,00
3 Rękawice specjalne 3 170,00 510,00
4 Szpadel 2 100,00 200,00
5 Widły 2 100,00 200,00
6 Buty strażackie gumowe 1 490,00 490,00

RAZEM 3650,00

Wydatki pokryto: 3200,00 zł dotacja MSWiA, pozostała kwota 450,00,  zł pokryta z dotacji z UG
Kamień.

OSP Strachosław

W ramach dotacji z MSWiA pozyskano kwotę  9000,00 zł na remont strażnic. Z dotacji wymieniona
została brama garażowa. Całkowity koszt zadania to 10 000 zł.  Urząd Gminy Kamień przekazał na
realizację tego zadania 1000,00 zł.

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kamień uczestniczyły w 34 zdarzeniach.
Głównie dotyczy to OSP Kamień, pozostałe jednostki uczestniczyły w akcjach sporadycznie.

Łącznie jednostki OSP z Gminy Kamień dysponują 6 samochodami specjalnymi, tj.:
- OSP Kamień: Jelcz GCBA - 6/32, Ford Transit, Mercedes ATEGO,
- OSP Strachosław: Volkswagen Transporter,
- OSP Pławanice: Volkswagen BENZ,
- OSP Czerniejów: Volkswagen T4 TDI.

12.2. Analiza popełnionych przestępstw i wykroczeń

Bezpieczeństwo publiczne to stan, który umożliwia sprawne funkcjonowanie społeczeństwa. Jest to
sytuacja braku zagrożeń dla życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia w zakresie bezpieczeństwa
publicznego, bezpieczeństwa drogowego, bezpieczeństwa sanitarnego oraz innych lokalnych
zagrożeń. Samorząd dąży do uzyskania takiego stanu poprzez realizację zadań w oparciu o zawarte
w ustawach uregulowania.

Zadania na rzecz zabezpieczenia ładu i porządku publicznego oraz zwalczania przestępczości
na terenie gminy realizuje Komenda Miejska Policji w Chełmie, ul. Żwirki  i Wigury 20.

Informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego opracowano na podstawie
zaistniałych zdarzeń na terenie gminy Kamień. Bezpośrednio odpowiedzialnymi za zabezpieczenie
prewencyjne w gminie Kamień są policjanci z Komendy Miejskiej Policji.
W analizowanym okresie na terenie gminy stwierdzono 40 przestępstw  (spadek o 3).
Przestępstwa popełnione na terenie gminy Kamień w kategoriach:
- kradzież z włamaniem,
- kradzież cudzej rzeczy,
- bójki i pobicia,
- uszczerbek na zdrowiu,
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- nietrzeźwi kierujący,
- przestępstwa gospodarcze,
- uszkodzenie rzeczy,
- znęcanie się nad rodziną,
- ustawy o narkomanii.

Wykrywalność sprawców ukształtowała się na poziomie 87,5% (wzrost o 3,5%).
Na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego istotny wpływ ma również zagrożenie

wykroczeniami. W 2020 r. na terenie gminy Kamień  ujawniono 98 wykroczeń (spadek o 35).
Za popełnione wykroczenia skierowano do sądu 25 wniosków o ukaranie, nałożono 66 mandatów.
W pozostałych przypadkach odstąpiono od skierowania wniosku o ukaranie.

W analizowanym okresie na terenie gminy Kamień doszło do 24 kolizji drogowych,
odnotowano 4 wypadki drogowe, w wyniku których 4 osoby zostały ranne.
Zatrzymano 12 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi oraz ujawniono 7 rowerzystów
będących pod działaniem alkoholu.

W 2020 r. policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie na terenie Gminy Kamień
przeprowadzili łącznie 322 interwencji, w tym domowych 72, w wyniku których doprowadzili 5 osób
do wytrzeźwienia oraz założyli 7 Niebieskich Kart.

Ponadto policjanci z KM Policji w Chełmie podczas codziennej służby realizowali szereg
innych działań mających wpływ na eliminowanie oraz zapobieganie popełnianiu przestępstw
i wykroczeń, między innymi poprzez cykliczne spotkania z dziećmi, młodzieżą, pedagogami oraz
z rodzicami, w czasie których poruszano problemy zagrożeń związanych z uzależnieniami
od alkoholu i narkotyków. Przestrzegano przed skutkami łamania prawa, omawiano również
problematykę odpowiedzialności rodziców za małoletnie dzieci zgodnie z przepisami zawartymi
w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Z informacji Policji wynika, że Gmina Kamień jest jedną z bezpieczniejszych gmin
w Powiecie.


