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Raport o stanie gminy Niedźwiada jest zestawieniem najważniejszych danych o naszej Gminie.
Raport  obejmuje  podsumowanie  działalności  Wójta  Gminy  Niedźwiada  w  roku  2019,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy Niedźwiada. 

Celem  przygotowania  raportu  jest  uzyskanie  dokładnego  wglądu  w  sytuację  gospodarczą
i społeczną  gminy  Niedźwiada.  Zgromadzone  w  nim  zostały  szczegółowe  dane  o  aspektach
funkcjonowania gminy w roku 2019. Raport stanowi kompendium wiedzy o działalności gminy za
rok ubiegły i  jest  podstawą do obiektywnej, opartej na faktach oceny. Dla opracowania raportu
szczególnie  cenna  okazała  się  wiedza  pracowników  Urzędu  Gminy  Niedźwiada,  gminnych
jednostek organizacyjnych oraz szereg dokumentów, będących w posiadaniu Urzędu.

Położenie Gminy Niedźwiada

Gmina Niedźwiada ulokowana jest w centralnej części woj. lubelskiego, na północ od stolicy
województwa–Lublina.  Oddalona  jest  12  km  od  Lubartowa.  Pod  względem  fizyczno-
geograficznym gmina położona jest na Równinie Lubartowskiej.

Gmina graniczy z sześcioma innymi gminami:
➢ Gminą Serniki (od południa),
➢ Gminą Ostrów Lubelski (od południa i częściowo wschodu),
➢ Gminą Ostrówek (od północnego zachodu),
➢ Gminą Lubartów (od zachodu),
➢ Gminą Siemień (od północy),
➢ Gminą Parczew (od północnego wschodu).
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Powierzchnia  Gminy wynosi  95,8  km²  co  stanowi  7,43% powierzchni  powiatu  oraz  0,38%
województwa lubelskiego. Gmina podzielona jest na 16 sołectw:

➢ Berejów,
➢ Brzeźnica Bychawska,
➢ Brzeźnica Bychawska - Kolonia,
➢ Brzeźnica Książęca,
➢ Brzeźnica Książęca - Kolonia,
➢ Brzeźnica Leśna,
➢ Górka Lubartowska,
➢ Klementynów,

➢ Niedźwiada,
➢ Niedźwiada - Kolonia,
➢ Pałecznica,
➢ Pałecznica - Kolonia,
➢ Tarło,
➢ Tarło - Kolonia,
➢ Zabiele,
➢ Zabiele - Kolonia

Liczba mieszkańców wynosi 6343 osób, czyli zamieszkuje ją 7,0% ludności powiatu. Gęstość
zaludnienia stanowi 66 osób/km².

Gminę Niedźwiada przecinają: droga wojewódzka nr 815 (Lubartów-Wisznice), droga wojewódzka
821 (Tarło-Ostrów Lubelski) oraz linia kolejowa nr 30 (Lublin–Lubartów–Parczew-Łuków). 

Na  terenie  gminy  rozpoznano  występowanie  kilku  surowców mineralnych.  Są  to  kruszywa
naturalne  (piaski,  piaski  ze  żwirem),  torfy,  bursztyny,  fosforyty,  wapienie  i margle  oraz  węgiel
kamienny. Podstawową bazę surowcową gminy stanowią kruszywa naturalne w postaci piasków lub
utworów piaszczysto-żwirowych. Z udokumentowanych złóż okresowo eksploatowane jest  złoże
piasków. 

Lasy  w gminie  charakteryzuje  różnorodność  siedliskowa.  Zajmują  one  15,9  % powierzchni
gminy i są schronieniem dla wielu cennych gatunków roślin i zwierząt. Największy kompleks leśny
o pow. 6 km kwadratowych znajduje się na wschód od Pałecznicy i  sięga po Ostrów Lubelski.
Teren gminy jest wolny od skażeń pochodzących z zakładów przemysłowych, które są uciążliwe
dla  środowiska  ponieważ  praktycznie  nie  ma  ich  na  terenie  gminy  Niedźwiada,  ani  w jej
bezpośrednim sąsiedztwie. 

Rada Gminy

Realizacja uchwał Rady Gminy Niedźwiada
Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym na pięcioletnią kadencję. Do

właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy. Są to
m.  in.:  uchwalanie  statutu  gminy,  uchwalanie  budżetu  gminy,  uchwalanie  miejscowych planów
zagospodarowania  przestrzennego,  podejmowanie  uchwał  w  sprawach  podatków  i  opłat
w granicach określonych w odrębnych ustawach.

Rada  obraduje  na  sesjach  zwołanych  przez  Przewodniczącego  Rady.  Termin  sesji,  miejsce
i porządek  obrad  podaje  się  do  publicznej  wiadomości  mieszkańców  w  biuletynie  informacji
publicznej urzędu gminy i na stronie urzędu gminy. Radę Gminy Niedźwiada tworzy 15 radnych.
W 2019 roku Rada Gminy obradowała i podejmowała rozstrzygnięcia na 12 posiedzeniach.
W sprawach  należących  do jej  kompetencji  podjęła  72  uchwały.  Podjęte  uchwały  są  dostępne
w biuletynie  informacji  publicznej  urzędu  gminy  Niedźwiada  pod  adresem
https://ugniedzwiada.bip.lubelskie.pl. Ze swojego grona Rada Gminy powołuje komisje.
Powołane są następujące komisje:

• Komisja Rewizyjna 
• Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

• Komisja  Finansów,  Rozwoju,  Spraw
Społecznych i Rolnictwa 
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Finanse Gminy

Budżet Gminy
W roku 2019 planowane dochody gminy wynosiły 25 025 274,14 zł, z tego dochody bieżące 

24 591 446,14 zł, dochody majątkowe w kwocie 433 828,00 zł. 

Planowane wydatki wynosiły 25 022 994,14 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 24 582 994,14 zł 

i wydatki majątkowe w kwocie 440 000,00 zł. 

Rok budżetowy zakończył się wykonaniem dochodów w wysokości 28 902 973,32 zł., wydatków
26 671 445,96 zł.

Dochody Gminy
Uchwała budżetowa zakładała dochody na 2019 rok w kwocie 25 025 274,14 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wyniósł 28 902 973,32 zł.

Tabela nr 1 Struktura dochodów budżetu gminy w 2019 roku.

Lp. Wyszczególnienie
Dochody wykonane

(zł)
Udział procentowy w

całości dochodów

1. Dochody własne, w tym: 3 105 389,07 10,74 %

podatek rolny 378 777,63 1,31 %

podatek od nieruchomości 688 891,41 2,38 %

inne podatki i opłaty 1 022 615,12 3,54 %

dochody z majątku gminy 5 587,50 0,02 %

pozostałe dochody 1 009 517,41 3,49 %

2. Udziały we wpływach do budżetu 
państwa z podatku dochodowego od 
osób prawnych i osób fizycznych

2 496 077,28 8,64 %

3, Subwencje ogółem, w tym: 12 333 560,00 42,67 %

część wyrównawcza i równoważąca 6 451 398,00 22,33 %

część oświatowa 5 820 493,00 20,14 %

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa, w tym:

9 843 122,76 34,06 %

na zadania z zakresu administracji 
rządowej

8 962 687,77 31,01 %

na zadania własne 880 434,99 3,05 %

5. Dotacje celowe otrzymane na zadania 
własne realizowane na podstawie 
porozumień

8 228,39 0,03 %

6. Środki na dofinansowanie własnych 
zadań pozyskanych z innych źródeł

495 328,13 1,71 %

7. Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich

621 267,69 2,15 %

Dochody ogółem 28 902 973,32 100,00 %
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Wydatki Gminy

Tabela nr 2 Struktura wydatków w 2019 roku.

Dział
Wydatki wykonane

( zł)
Udział procentowy w

całości wydatków

Rolnictwo i łowiectwo 629 802,92 2,36 %

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i
wodę

464 508,05 1,74 %

Transport i łączność 1 040 072,54 3,90 %

Turystyka 4 528,99 0,02 %

Gospodarka mieszkaniowa 7 476,65 0,03 %

Działalność usługowa 54 991,10 0,21 %

Administracja publiczna 2 582 924,34 9,68 %

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 61 952,33 0,23 %

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 441 419,00 1,66 %

Obsługa długu publicznego 168 195,49 0,63 %

Oświata i wychowanie 9 575 085,85 35,90 %

Ochrona zdrowia 92 407,49 0,35 %

Pomoc społeczna 1 554 046,53 5,82 %

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 415,00 0,01 %

Edukacyjna opieka wychowawcza 112 903,32 0,42 %
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Subwencje ogółem   42,67 %
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Rodzina 8 489 633,06 31,83 %

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 859 688,44 3,22 %

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 437 539,18 1,64 %

Kultura fizyczna 92 855,68 0,35 %

Ogółem 26 671 445,96 100,00 %

Wydatki budżetu gminy w 2019 r. zrealizowane zostały w wysokości 26 671 445,96 zł, tj. 91,64 %

Dział. Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki  związane  z  utrzymaniem  oczyszczalni  ścieków,  przepompowni  ścieków,  oraz
wywozem ścieków przyczepą ascenizacyjną.

Wydatki inwestycyjne w kwocie - 37 279,57 zł.
Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie aglomeracji Niedźwiada–II etap
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Struktura wydatków w 2019 roku

Rolnictwo i łowiectwo 2.36%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 
1,74%
Transport i łączność 3,90%
Turystyka 0.02%
Gospodarka mieszkaniowa 0,03%
Działalność usługowa 0,21%
Administracja publiczna 9,68%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 0,23%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1,66%
Obsługa długu publicznego 0,63%
Oświata i wychowanie 35,90%
Ochrona zdrowia 0,35%
Pomoc społeczna 5,82%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,01%
Edukacyjna opieka wychowawcza 0,42%
Rodzina 31,83%
Gospodarka komunalna ochrona środowiska 3,22%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,64%
Kultura fizyczna 0,35%



RAPORT GMINY NIEDŹWIADA ZA 2019 ROK

Inwestycja realizowana z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o wartości 340 000,00 zł.
wkład własny gminy–61 000,00 zł. wykonanie - 37 279,57 zł.

Dalsza realizacja inwestycji nastąpi w 2020 roku.

Dział. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki  na  zakup  materiałów  i  wyposażenia  związanego  z  bieżącym  funkcjonowaniem
wodociągów, potrzebnych do wykonywania bieżących napraw i konserwacji, przeglądy techniczne,
badania wody, opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczące wodociągów.

Dział. Transport i łączność
Wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych, wykonanie map, wyznaczanie i wznowienie

granic dróg gminnych, zakup materiałów i wykonanie wiat przystankowych, ubezpieczenie wiat.

Realizacja wydatków majątkowych :
➢ przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeźnica Leśna – 35 000,00 zł.
➢ modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Zabiele – 131 307,06 zł.
➢ przebudowa drogi w miejscowości Tarło – 453 789,35 zł.
➢ przebudowa drogi w miejscowości Tarło – Tarło-Kolonia – 217 516,29 zł.

Dział. Turystyka

Utrzymanie terenów gminnych nad zalewem w Pałecznicy.

Dział. Gospodarka mieszkaniowa
Wydatki  poniesione na materiały do wykonania  bieżących napraw budynków komunalnych,

pellet do Szkoły w Górce Lubartowskiej.

Dział. Działalność usługowa
Wydatki  na  wynagrodzenie  za  sporządzanie  decyzji  o  ustaleniu  warunków  zabudowy,

opracowania projektu zmiany studium, zakupy map projektowych.

Dział. Administracja publiczna
Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu, środki na diety wypłacane sołtysom, wydatki na

obsługę i działalność Rady Gminy.

Dział. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wydatki  na  zakup  paliwa  i  części  do  samochodów  strażackich,  ubrań,  wyposażenia  remiz

strażackich, remonty samochodów strażackich, remiz, sprzętu strażackiego. Ekwiwalenty za udział
w akcjach gaśniczych.

Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP Niedźwiada – 210 000,00 zł.

Dział. Obsługa długu
Odsetki od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów – 168 195,49 zł.

Dział. Oświata i wychowanie

Koszty utrzymania oświaty na terenie gminy to wydatki w kwocie - 9 575 085,85 zł, otrzymane
subwencje i dotacje w kwocie – 6 407 958,07 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie – 3 167 127,78 zł. zostały wykonane ze środków własnych gminy.
Projekt „Przedszkolaki w Gminie Niedźwiada” finansowany był z udziałem środków unijnych:
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377 899,60 zł; wykonanie 290 206,48 zł wkład własny 66 345,96 zł wykonanie 58 779,49 zł
Wydatki majątkowe :
Poprawa efektywności  energetycznej  budynków użyteczności  publicznej  w Gminie  Niedźwiada
w kwocie – 26 760,00 zł.
Inwestycja realizowana z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Dział. Ochrona zdrowia
Wydatki  związane z  prowadzeniem programów profilaktycznych z  zakresu  przeciwdziałania

narkomanii.  Wynagrodzenia  osoby  zajmującej  się  obsługą  Gminnej  Komisji  ds.  Profilaktyki
i Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych,  diety  członków  komisji,  umowy–zlecenia  na
realizację programów profilaktycznych i edukacyjnych.

Dział. Pomoc społeczna
Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019 roku realizował zarówno zadania zlecone jak i zadania

własne. W ramach zadań zleconych finansowanych ze środków budżetu państwa na świadczenia
rodzinne wraz z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze tzn. zasiłki,  świadczenia pielęgnacyjne
i specjalne, zasiłki opiekuńcze wypłacono kwotę - 8 444 427,69 zł.

Na realizację zadań własnych gminy wypłacono kwotę – 1 462 268,10 zł w tym:

➢ opłata za pobyt 14 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, 
➢ opłata za pobyt 2 osób w schronisku dla bezdomnych,
➢ na zasiłki okresowe , celowe, zasiłki stałe, usługi opiekuńcze .
➢ pomoc w zakresie dożywiania-„Posiłek w szkole i w domu”– 45 000,00 zł.

Utworzenie Klubu Senior + w Gminie Niedźwiada – 166 891,71 zł.

Dział. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dział. Edukacyjna opieka wychowawcza
Stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym (finansowane z dotacji Wojewody przy 20 %

udziale gminy).

Dział. Rodzina
Opłata za pobyt 4 dzieci w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczych.

Dział. Gospodarka komunalna

Wydatki  związane  z  funkcjonowaniem  PSZOK-u,  odbiór  odpadów  komunalnych  z  terenu
gminy, wydatki na utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic, konserwacja oświetlenia ulicznego, usługi
związane z bezdomnymi zwierzętami, naprawa kolektorów słonecznych.

Wydatki majątkowe :
Studium wykonalności i dokumentacja projektowa OZE - 38 760,00 zł.

Dział. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wydatki  związane  z  utrzymaniem świetlic  w Górce  Lubartowskiej,  Brzeźnicy  Bychawskiej

Kolonii, Tarle, Brzeźnicy Książęcej Kolonii

Wydatki majątkowe:
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pałecznica - Kolonia-19 803,00 zł.
Realizacja inwestycji w 2020 roku.
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Dział. Kultura fizyczna

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom:

➢ dotacja celowa dla Gminnego Klubu Sportowego „Niedźwiada” - 46 285,74 zł.
➢ dotacja dla UKS „Dystans” na dofinansowanie zajęć pływackich dla dzieci z terenu gminy

w ramach programu „Umiem pływać” - 9 300,00 zł.
➢ dotacja dla UKS Dystans na dofinansowanie zajęć sportowych z elementami gimnastyki

korekcyjno-kompensacyjnej dla dzieci z terenu gminy-2 500,00 zł.
Wydatki na organizację Rajdu Rowerowego po Gminie Niedźwiada.
Wydatki na wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia z młodzieżą pozaszkolną.

Zadłużenie gminy:

Zadłużenie na dzień 31.12.2019 r. - 5 857 467,48 zł.
Obsługa długu (odsetki) - 1 266 200,00 zł.
__________________________________________

 Razem 7 123 665,48 zł.

Realizacja strategii, polityk i programów
Program  współpracy  Gminy  Niedźwiada  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz

podmiotami określonymi w art. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o  wolontariacie,  współpraca gminy Niedźwiada  z  organizacjami  pozarządowymi w roku 2019
określona została w Uchwale Nr III/23/18 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 21 grudnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Niedźwiada z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami określonymi w art.  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Program  został  przekazany  do  konsultacji  społecznych.  Konsultacje  odbyły  się  w  dniu  28
października 2018 roku. W trakcie konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii ani uwag.

W dniu 6 lutego 2019 roku został ogłoszony konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań
gminy  o charakterze pożytku publicznego.  W wyznaczonym terminie składania ofert,  wpłynęły
następujące oferty:

Numer
oferty

Nazwa i adres oferenta
Kwota

wnioskowanej
dotacji (zł)

Numer
zadania

Tytuł zadania

1.
Gminny Klub Sportowy

„Niedźwiada”, 21-104 Niedźwiada
40.000,00 1

Organizacja stałego systemu rozgrywek w
piłkę nożną w co najmniej 2 kategoriach

wiekowych

2. Uczniowski Klub Sportowy
„Dystans”, Niedźwiada-Kolonia

42B, 21-104 Niedźwiada
5.000,00 3

Organizacja imprez i turniejów
sportowych

3. Uczniowski Klub Sportowy
„Dystans”, Niedźwiada-Kolonia

42B, 21-104 Niedźwiada
5.000,00 2

Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie
tenisa stołowego

4. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Pałecznica, Pałecznica, 21-104

Niedźwiada
5.000,00 3

Organizacja imprez i turniejów
sportowych
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Po dokonanej ocenie ofert, Komisja konkursowa rekomendowała Wójtowi zawarcie umów na
realizację zadań z następującymi podmiotami:

Zadanie 1.  Organizacja stałego systemu rozgrywek w piłkę nożną w co najmniej 2 kategoriach
wiekowych
Realizator: Gminny Klub Sportowy „Niedźwiada”
Kwota proponowanej dotacji: 40.000,00 zł
Uzasadnienie  wyboru:  Oferta  spełnia  wymogi  formalne  i  merytoryczne.  Jest  jedyną  ofertą  na
realizację powyższego zadania.

Zadanie 2. Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego

Realizator: Uczniowski Klub Sportowy „Dystans”
Kwota proponowanej dotacji: 5.000,00 zł
Uzasadnienie  wyboru:  Oferta  spełnia  wymogi  formalne  i  merytoryczne.  Jest  jedyną  ofertą  na
realizację powyższego zadania.

Zadanie 3. Organizacja imprez i turniejów sportowych

Realizator: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pałecznica
Kwota proponowanej dotacji: 5.000,00 zł
Uzasadnienie  wyboru:  Oferta  spełnia  wymogi  formalne  i  merytoryczne.  Do  realizacji  wybrano
ofertę nr 4, która uzyskała największa liczbę punktów spośród ofert, które wpłynęły na realizację
powyższego zadania.  Oferent przewidział  w ofercie  realizację imprez plenerowych, co zdaniem
komisji umożliwia w nich udział większej liczby mieszkańców gminy.
Wójt Gminy Niedźwiada zawarł z wymienionymi podmiotami umowy.

Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

W  gminnym  Programie  Profilaktyki  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok przyjętym Uchwałą Nr II/9/18 Rady Gminy Niedźwiada
z dnia 3 grudnia 2018 roku, głównym celem było ograniczenie liczby osób uzależnionych oraz
zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

Prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej  i  edukacyjnej  w  zakresie
rozwiązywania problemów uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Programy profilaktyki uzależnień dla uczniów mają na celu:

➢ obniżenie skłonności do podejmowania ryzykownych zachowań związanych ze środkami
psychoaktywnymi,

➢ zmiana stereotypowych przekonań i mitów wynikających z nadużywania alkoholu,

➢ ułatwienie  identyfikacji  problemu  wynikającego  z  życia  w  rodzinie  z  problemem
alkoholowym,

➢ kształtowanie  postaw  asertywnych  zachowań  wobec  osób  nakłaniających  do  zażywania
środków psychoaktywnych,

➢ wzmacnianie systemu wartości społecznych,
11
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➢ dostarczanie  wiedzy  na  temat  szkód  wynikających  z  używania  alkoholu  i  środków
psychoaktywnych.

W ramach zadania przeprowadzono następujące działania:

➢ Kampania profilaktyczna pod hasłem „Postaw na Rodzinę” - do projektu przyłączyły się
wszystkie szkoły podstawowe z terenu Gminy oraz Gimnazjum w Niedźwiadzie, które na
swoim terenie organizowały Dzień Rodziny i Dzień Profilaktyki .Celem podejmowanych
działań  była  promocja  rodziny  jako  pozytywnego  wzorca  będącego  źródłem
bezpieczeństwa, miłości i akceptacji. 

➢ Program profilaktyczny „Niećpa 2019” czyli  3 X NIE – NIE PIJĘ, NIE PALĘ, NIE
ĆPAM–celem  programu  jest  zapoznanie  uczestników  z  mechanizmem  uzależnienia  od
narkotyków oraz możliwością wyjścia z uzależnienia. Program realizowany jest z Polskim
Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii.

➢ Jestem bezpieczny  -  gminny  konkurs  wiedzy  prewencyjnej.  W konkursie  biorą  udział
trzyosobowe drużyny z 5 szkół podstawowych.

➢ Zajęcia sportowo – rekreacyjne- celem zajęć jest promowanie aktywności fizycznej jako
alternatywnej formy spędzania wolnego czasu.

➢ W ramach  Narodowego  Programu  Zdrowia  przystąpiliśmy  do  kampanii  „Masz  Wpływ
Wybierz  Marzenia  Nie  Ryzyko”  -  kluczowym  elementem  kampanii  była  dystrybucja
materiałów edukacyjno-informacyjnych do punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

➢ Program profilaktyczny „Archipelag Skarbów” skierowany był do klas 7-8. Wzięło w nim
udział około 180 uczniów.

Zwiększenie  pomocy  terapeutycznej  i  rehabilitacyjnej  dla  osób  uzależnionych,
współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniem. Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej
rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz przemoc domowa.

W ramach  zadania  prowadzony  jest punkt  konsultacji  psychologicznych  dla  osób  i  rodzin
dotkniętych problemem uzależnień i przemocą domową. Udzielono łącznie 380 konsultacji:

➢ w tym dla uzależnionych 307 konsultacji,

➢ dla członków rodzin 46 konsultacji (dla 33 osób),

➢ dla dotkniętych przemocą 17 konsultacji (dla 8 osób),

➢ dla sprawców przemocy 10 konsultacji,

➢ dla osób z innymi problemami osobistymi 10 konsultacji.

Przeprowadzone  zostało  szkolenie  dla  gminnej  komisji  profilaktyki  i  rozwiązywania
problemów alkoholowych. Zostały zrealizowane zajęcia ponadprogramowe dla osób uzależnionych
w IV Oddziale Terapii Uzależnień w Suchowoli.

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.

W  ramach  współpracy  ze  Stowarzyszeniem  „ODNOWA” przy  Kościele  Kapucynów
w Lubartowie, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowała rajd rowerowy
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z Niedźwiady do Firleja,  promujący trzeźwość w rodzinie jako alternatywne spędzanie wolnego
czasu.

Działania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Komisja  podejmowała  czynności  związane  z  procedurą  zobowiązania  do  podjęcia  leczenia

odwykowego.  Do  Komisji  wpłynęło  40 wniosków o  wszczęcie  procedury  postępowania
dotyczącego  przymusowego  leczenia  odwykowego.  Komisja  przeprowadziła  rozmowy  z  82
osobami .  Komisja rozpatrzyła i zaopiniowała 17 wniosków przedsiębiorców o wydanie zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych.

W ramach  inicjowania  i  realizacji  zadań  ustawowych  Komisji  dotyczących  rozwiązywania
problemów  uzależnień  i  przeciwdziałania  przemocy,  Komisja  współpracowała  z  następującymi
instytucjami:

➢ Sądem  Rejonowym  w  Lubartowie  w  zakresie  objęcia  opieką  kuratorską  rodzin
niewydolnych wychowawczo z uwagi na występujący problem alkoholowy lub z powodu
przemocy domowej.

➢ Policją  i  Prokuraturą  w  przedmiocie  wymiany  informacji  dotyczących  interwencji
domowych  wobec  osób  zgłoszonych  do  Komisji,  celem  podjęcia  działań  w  zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

➢ Gminnym  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej  w  zakresie  wymiany  informacji  na  temat
przebiegu procedury wobec osób zgłoszonych przez tę instytucję, zwłaszcza w sprawach
przemocy w rodzinie.

➢ Zakładami  opieki  zdrowotnej  w zakresie  realizacji  obowiązku leczenia  oraz  kontynuacji
terapii odwykowej.

Działalność gospodarcza
Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie CEIDG dla Gminy Niedźwiada

według stanu na koniec 2019 roku wynosi – 206.  Przedsiębiorcy w 2019 roku złożyli 182 wnioski
do Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Ochrona zdrowia

Na dzień 31 grudnia 2019 roku – 17 podmiotów posiadało 52 zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie gminy.

W 2019 roku zostało wydanych :
➢ 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo,
➢ 5  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych  zawierających  powyżej  4,5%  do  18%

alkoholu (z wyjątkiem piwa),
➢ 5 zezwoleń  na  sprzedaż  napojów alkoholowych zawierających powyżej  18% zawartości

alkoholu.
Wójt Gminy Niedźwiada stwierdził wygaśnięcie 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Z funduszu tzw. korkowego (środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na
sprzedaż alkoholu), w 2019 roku sfinansowane zostały następujące wydatki:

➢ na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii wydatkowano – 83338,91 zł,
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Ewidencja ludności i dowody osobiste
Na terenie Gminy Niedźwiada zameldowanych na pobyt stały i czasowy jest 6343 osób (stan na

dzień 31.12.2019 r.). Liczba mieszkańców na przestrzeni ostatnich lat systematycznie się zmniejsza
(różnica pomiędzy stanem z roku 2018 a stanem z roku 2019 wynosi 23 osoby). W odniesieniu do
poszczególnych kategorii wiekowych:

➢ liczba kobiet w wieku przedprodukcyjnym (poniżej  18 roku życia) wynosiła  593 osoby,
a liczba mężczyzn – 681 osób,

➢ liczba kobiet w wieku produkcyjnym (18-59 lat) wynosiła 1783 osób, a liczba mężczyzn
w wieku produkcyjnym (18-64 lat) wynosiła 2104 osób,

➢ liczba kobiet w wieku poprodukcyjnym (60 lat i więcej) wynosiła 834, a liczba mężczyzn
(65 lat i więcej) 348 osób.

Na terenie gminy jest jeden mieszkaniec, który w 2019 roku ukończył 101 lat oraz dwie kobiety
w wieku 98 i 99 lat. W 2019 roku urodziło się 57 dzieci w tym 29 dziewczynek i 28 chłopców,
a zmarło 75 osób, w tym 37 kobiet i 38 mężczyzn.

Od  1  marca  2015  roku  wniosek  o  wydanie  nowego  dowodu  osobistego  można  złożyć
w dowolnej gminie na terenie kraju i tam też go odebrać. Dowód osobisty jest ważny przez 10 lat
od daty wydania, z wyjątkiem dowodu osobistego wydawanego dzieciom poniżej 5 roku życia,
który jest ważny przez 5 lat. Od 4 marca 2019 roku wydawane są dowody z warstwą elektroniczną
tzw. „e-dowody”, które posiadają wbudowany i niewidoczny z zewnątrz chip. „E-dowód” wygląda
podobnie do wydawanego dotychczas dowodu osobistego. Jedynie nową informacją na pierwszej
stronie dokumentu jest numer CAN, który jest potrzebny do skorzystania z elektronicznych funkcji
e-dowodu  jak  również  zabezpiecza  on  przed  odczytaniem  danych  zapisanych  w  warstwie
elektronicznej  przez  osoby  nieuprawnione.  Nie  zmieniły  się  dotychczasowe  funkcje  dowodu
osobistego–nadal  potwierdza  tożsamość  i  obywatelstwo  oraz  uprawnia  do  przekraczania  granic
niektórych państw, które uznają dowód osobisty za dokument podróży. Dodatkowo, dzięki warstwie
elektronicznej  można  używać  e-dowodu  do  komunikacji  z  administracją  publiczną  i  innymi
podmiotami. W warstwie elektronicznej e-dowodu mogą być zamieszczone trzy certyfikaty:

➢ Certyfikat  potwierdzania  obecności  to  poświadczenie  elektroniczne,  które  posiadacz
dowodu osobistego wykorzystuje do potwierdzania swojej obecności w określonym czasie
i miejscu.  Potwierdzając  dane  certyfikat  ten  służy  przy  automatycznych  bramkach
granicznych  (np.  na  lotniskach),  a  w  przyszłości  w  służbie  zdrowia  posłuży  do
potwierdzania pobieranych świadczeń medycznych. Do tego certyfikatu obywatel nie ustala
kodu  PIN.  Certyfikat  potwierdzania  obecności jest  zamieszczony  w  każdym  dowodzie
osobistym, bez względu na wiek lub posiadaną zdolność do czynności prawnych.

➢ Certyfikat  identyfikacji  i  uwierzytelniania  to  poświadczenie elektroniczne,  które służy
posiadaczowi  dowodu  osobistego  do identyfikacji  i  uwierzytelniania  oraz  potwierdzania
danych. W przyszłości będzie służył do logowania i potwierdzania tożsamości np. na portalu
ePUAP. Dane zawarte w tym certyfikacie są wykorzystywane przez Profil osobisty. Profil
osobisty  to  środek  identyfikacji  elektronicznej,  dzięki  któremu  administracja  publiczna
może jednoznacznie zidentyfikować osobę korzystającą z usługi internetowej. Ten certyfikat
możemy używać ustalając do niego 4-cyfrowy PIN (PIN1).

➢ Certyfikat  podpisu osobistego  to  poświadczenie elektroniczne,  które przyporządkowuje
dane  służące  do  walidacji  podpisu  osobistego  posiadacza  dowodu,  potwierdzające  jego
dane.  Podpis  osobisty  służy  do podpisywania  elektronicznych  dokumentów (np.  umów)
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z inną osobą lub podmiotem publicznym. Opatrzenie danych podpisem osobistym wywołuje
w  stosunku  do  podmiotu  publicznego  skutek  prawny  równoważny  podpisowi
własnoręcznemu.  Tego  certyfikatu  możemy  używać  ustalając  do  niego  6-cyfrowy  PIN
(PIN2).

W grudniu  2019 roku w ramach Systemu Rejestrów Państwowych powstał  Rejestr  Danych
Kontaktowych,  który  ma  na  celu  usprawnienie  komunikacji  na  linii  administracja  publiczna–
obywatel. Rejestr danych kontaktowych osób fizycznych prowadzi w systemie teleinformatycznym
minister właściwy do spraw informatyzacji. Przekazanie danych osobowych do RDK przez osobę,
której dane dotyczą jest całkowicie dobrowolne, a przetwarzanie danych w tym rejestrze odbywa
się na podstawie zgody udzielonej przez tę osobę. W RDK gromadzone są następujące dane: imię
i nazwisko, numer PESEL, numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej.  Dane do
RDK może przekazać: osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz
osoba, która uzyskała pełnoletność poprzez zawarcie związku małżeńskiego. Dane do RDK można
wprowadzić osobiście lub za pośrednictwem urzędnika przy okazji wizyty w urzędzie. Przekazane
do RDK dane osobowe mogą być w każdej chwili usunięte bądź zmienione w zakresie numeru
telefonu komórkowego i adresu poczty elektronicznej. Rejestr Danych Kontaktowych to sposób,
aby szybko i wygodnie uzyskać informacje dotyczące:

➢ dokumentów gotowych do odbioru,

➢ rozpatrzenia złożonych wniosków,

➢ potrzeby  uzupełnienia  dokumentów  lub  informacji  w  zainicjowanych  sprawach
urzędowych.

Urząd Stanu Cywilnego w Niedźwiadzie zajmuje się rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów,
które nastąpiły na terenie gminy Niedźwiada. Od 1 marca 2015 roku rejestracji stanu cywilnego
dokonuje  się  w  systemie  informatycznym–ŹRÓDŁO  (nie  prowadzi  się  ksiąg  papierowych).
Wszystkie akty sporządza się i aktualizuje w Rejestrze Stanu Cywilnego i rejestrze PESEL. Odpisy
aktów stanu cywilnego oraz  zaświadczenia  z  systemu ŹRÓDŁO można pobierać  w dowolnym
Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie kraju. Przed wydaniem odpisu dokonuje się migracji danego
aktu stanu cywilnego do Bazy Usług Stanu Cywilnego w systemie ŹRÓDŁO.

Zadania  wykonywane  z  zakresu  Urzędu  Stanu  Cywilnego,  ewidencji  ludności  i  dowodów
osobistych są zadaniami zleconymi przez administrację rządową. Nad realizacją tych zadań nadzór
merytoryczny sprawuje Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie. 

Tradycją Urzędu Stanu Cywilnego w Niedźwiadzie jest coroczne organizowanie uroczystości
dla  par  małżeńskich obchodzących Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego.  Z tej  okazji
Jubilaci otrzymują odznaczenia tj."Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" przyznawany przez
Prezydenta  RP.  W  dniu  25  października  2019  roku  Wójt  Gminy  Niedźwiada  Marek  Kubik
odznaczył  medalem  16  par  małżeńskich  z  terenu  naszej  gminy–dwa  małżeństwa  świętowały
Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego „Diamentowe Gody” i 14 małżeństw obchodziło jubileusz
50–lecia pożycia małżeńskiego „Złote Gody”. Organizowane uroczystości cieszą się dużą sympatią
Jubilatów oraz ich rodzin, są okazją do wspomnień i wzruszeń.
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Przedstawiciele władz samorządowych i pracownicy USC pamiętają również o mieszkańcach
którzy ukończyli 100 lat i więcej, udając się do nich z życzeniami i bukietem kwiatów w dniu ich
urodzin.

Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy w 2019 roku*

Lp. Miejscowość Kobiety Mężczyźni Razem

1. Berejów 208 203 411

2. Brzeźnica Bychawska 257 261 518

3. Brzeźnica Bychawska-Kolonia 195 190 385

4. Brzeźnica Książęca 205 193 398

5. Brzeźnica Książęca-Kolonia 191 177 368

6. Brzeźnica Leśna 161 156 317

7. Górka Lubartowska 253 254 507

8. Klementynów 75 63 138

9. Niedźwiada 140 153 293

10. Niedźwiada-Kolonia 261 232 493

11. Pałecznica 428 416 844

12. Pałecznica-Kolonia 116 103 219

13. Tarło 223 232 455

14. Tarło-Kolonia 285 285 570

15. Zabiele 209 218 427

16. RAZEM 3207 3136 6343
* źródło danych: ewidencja Urzędu Gminy Niedźwiada
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Zadania zrealizowane w zakresie ewidencji ludności w 2019 roku

Rodzaje zadania 2019 rok

Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt: czasowy, stały. Zgłoszenia
powrotu z pobytu czasowego

122

Usuwanie niezgodności 142

Nadanie numeru PESEL i zmiana numeru PESEL 10

Wydawanie decyzji w sprawach meldunkowych 1

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców
oraz udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej
z dowodami osobistymi

43

Udostępnianie danych z rejestru PESEL 0

Wydawanie  zaświadczeń  zawierających  pełny  wykaz  danych  osoby,  której  wniosek
dotyczy  z  rejestru  mieszkańców  oraz  rejestru  zamieszkania  cudzoziemców  oraz
wydawanie  zaświadczeń  z  RDO  zawierających  pełny  wykaz  danych  osoby,  której
wniosek dotyczy

122

Wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych oraz wydawanie decyzji
o odmowie udostępnienia danych osobowych z RDO

0

Zadania zrealizowane w zakresie dowodów osobistych w 2019 roku

Rodzaje zadania 2019 rok

Wydawanie dowodów osobistych 384

Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego 51

Unieważnienie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych 24

Wydawanie decyzji w sprawach dowodów osobistych 0

Zadania zrealizowane przez Urząd Stanu Cywilnego w 2019 roku

Rodzaj zadania 2019 rok

Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony)–tryb zwykły i tryb
szczególny 59

Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego 103
Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego 296
Wydawanie decyzji administracyjnych o zmianie imion i nazwisk 1
Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu rejestracji stanu cywilnego 1
Czynności  materialno-techniczne  z  zakresu  rejestracji  stanu  cywilnego  nie  skutkujące
sporządzeniem aktu stanu cywilnego 15

Wydawanie  odpisów  aktów  stanu  cywilnego  (skróconych,  zupełnych,  na  drukach
wielojęzycznych) 419

Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń 16
Migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego 355
Organizacja uroczystości z okazji 100-lecia oraz kolejnych rocznic urodzin mieszkańców
naszej gminy 1

Organizacja  uroczystości  Jubileuszu  Długoletniego  Pożycia  Małżeńskiego–liczba  par
małżeńskich 16
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Edukacja
1. W gminie Niedźwiada funkcjonuje 6 szkół podstawowych wraz z oddziałamiprzedszkolnymi:

1) Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej,
2) Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy Książęcej,
3) Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Niedźwiadzie,
4) Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Pałecznicy,
5) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Tarle,
6) Publiczna Szkoła Podstawowa w Górce Lubartowskiej, prowadzona przez osobę fizyczną.

W  dniu  31  sierpnia  2019  r.  nastąpiło  wygaszenie  kształcenia  w  Publicznym  Gimnazjum
im. Bolesława  Prusa  w  Niedźwiadzie,  które  w  wyniku  reformy  ustroju  szkolnego  zostało
zlikwidowane, zaś szkoły podstawowe zostały przekształcone w szkoły ośmioklasowe.

Struktura organizacyjna placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 *
1. Szkoła  Podstawowa  im.  Bohaterów  Powstania  Warszawskiego  w

Brzeźnicy Bychawskiej
Nauczyciele (etaty)
Administracja i obsługa (etaty) 

 

14,87
5,50

2. Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy Książęcej
Nauczyciele (etaty)
Administracja i obsługa (etaty) 

14,03
4,00

3. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Niedźwiadzie
Nauczyciele (etaty)
Administracja i obsługa (etaty) 

 
13,53
7,00

4. Szkoła Podstawowa im. K. S. Wyszyńskiego w Pałecznicy
Nauczyciele (etaty)
Administracja i obsługa (etaty)

 
 13,53
7,25 

5. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Tarle
Nauczyciele (etaty)
Administracja i obsługa (etaty) 

 10,77
3,25

6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Górce Lubartowskiej
Nauczyciele (etaty) 

 
 10,04

*dane według stanu na 30 września każdego roku szkolnego

2. Liczba uczniów w szkołach podstawowych na dzień 30 września 2019 roku

Lp. Placówka oświatowa Klasa I-VIII Oddział
przedszkolny

1. Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy Bychawskiej 116 33
2. Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy Książęcej 106 23
3. Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie

• Projekt ,,Przedszkolaki w gminie Niedźwiada”
106 18

28
4. Szkoła Podstawowa w Pałecznicy 80 38
5. Szkoła Podstawowa w Tarle 63 22
6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Górce Lubartowskiej 45 7
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3. Budynki szkolne i ich otoczenie (boiska szkolne, place zabaw) spełniają podstawowe wymogi
bezpieczeństwa, higieny, nauki i pracy. Szkoły są dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne oraz
sprzęt sportowy niezbędny do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Nauczyciele i uczniowie korzystają
z tablic multimedialnych zakupionych m. in. w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”.

Koszty utrzymania oświaty na terenie gminy to wydatki w kwocie 9.575.085,85 zł, otrzymane
subwencje i dotacje w kwocie 6.407.958,07 zł. 

Pozostałe wydatki w kwocie 3.167.127,78 zł zostały wykonane ze środków własnych gminy. 

W trakcie roku gmina otrzymała dodatkowe środki finansowe na wydatki:

➢ dofinansowanie  zadań  w  zakresie  wychowania  przedszkolnego-realizacja  w  kwocie
132.822,01 zł,

➢ program rządowy dotyczący zakupu podręczników, ćwiczeń i  materiałów edukacyjnych
dla 517 uczniów w szkołach podstawowych – realizacja w kwocie 46.414,67 zł.

➢ rezerwa 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na odprawy emerytalne dla
nauczycieli-realizacja  w  kwocie  36.170,58  zł  na  odprawy  emerytalne  dla  nauczycieli
gimnazjum.

W okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 roku w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego  Województwa  Lubelskiego  realizowany  jest  projekt  ,,Przedszkolaki  w  Gminie
Niedźwiada”  z  udziałem środków unijnych.  Całkowita  wartość projektu wynosi  787 064,02 zł,
płatność ze środków europejskich 669 004,41 zł, wkład własny 118 059,61 zł, wydatki na realizację
projektu w 2019 roku to kwota - 58 779,49 zł.
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Uczniowie szkół gminy Niedźwiada mają zapewniony dowóz do szkół, jak również uczniowie
niepełnosprawni  dowóz do szkół  specjalnych.  Gmina dysponuje  własnym autobusem szkolnym
i wynajmuje prywatnego przewoźnika. Opieką nad dziećmi w czasie dowozu sprawują zatrudnione
opiekunki.

W ramach dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia 12 młodocianych pracowników
w 2019 roku, wypłacono kwotę  – 93.786,57 zł.

Pomoc społeczna
1. Pomoc i wsparcie w gminie Niedźwiada:

Z  pomocy  społecznej  w  2019  roku  skorzystało  246  osób  ze  167  rodzin,  co  stanowiło  6,1%
wszystkich mieszkańców gminy (w tym w postaci świadczeń pieniężnych 128 rodzin, zaś w postaci
świadczeń niepieniężnych 54 rodzin). W stosunku do 2018 roku łączna liczba osób korzystających
z pomocy i wsparcia utrzymywała się na podobnym poziomie ( w 2018 r. - 251 osób z 165 rodzin).
Liczba  osób  długotrwale  korzystających  z  pomocy  społecznej  osiągnęła  poziom 100  osób,  co
oznacza spadek w stosunku do roku 2018 o 28 osób. 
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77,35%

18,47%

0,30%

3,88%

Struktura wydatków oświatowych w 2019 roku

Wynagrodzenia  -  77,35 %
wydatki bieżące -     18,47 %
Wydatki inwestycyjne -    0 ,30 %
Wydatki związane z realizacją projektów z udziałem środków unijnych -   3,88 %
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2.  Najczęściej  występującymi  przyczynami  trudnej  sytuacji  życiowej  osób  i  rodzin
a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną były kolejno: 

➢ ubóstwo (rozumiane jako dochód poniżej kryterium dochodowego) - 103 rodzin, 
➢ długotrwała lub ciężka choroba – 80 rodzin, 
➢ bezrobocie - 67 rodzin, 
➢ niepełnosprawność – 56 rodzin,
➢ bezradność  w  sprawach  opiekuńczo-wychowawczych  i  prowadzenia  gospodarstwa

domowego – 23 rodzin,
➢ potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności – 17 rodzin,
➢ alkoholizm – 10 rodzin,
➢ zdarzenie losowe – 9 rodzin.

3. Struktura wydatków na świadczenia pomocy społecznej w 2019 r.

Formy pomocy Liczba  osób,
którym
przyznano
świadczenia

Liczba
świadczeń

Kwota
świadczeń

Liczba
rodzin

Liczba
osób  w
rodzinach

Ogółem 246 X 827.131 167 390
Zasiłki okresowe 53 213 81.933 52 102
Zasiłki stałe 28 268 143.607 28 32
Usługi opiekuńcze 7 3.100 52.378 7 7
Schronienie 2 223 5.057 2 2
Zasiłki  celowe  na  pokrycie
wydatków  powstałych  w
wyniku zdarzenia losowego

9 10 29.400 9 31

Zasiłki celowe i w naturze: 85 x 63.682 83 172
w tym specjalne celowe 11 14 7.150 11 25
Opłata  za  pobyt  w  domu
pomocy społecznej

14 163 406.155 13 14

Program „Posiłek w szkole i
w domu” ogółem 

44.919

w
tym: 

świadczenia  na
zakup żywności

45 60 22.080 44 102

posiłek  dla  dzieci  i
młodzieży

97 10.673 21.060 45 204

posiłek  dla  dzieci  i
młodzieży–bez
przeprowadzenia
wywiadu
środowiskowego

10 651 1.779 x x

4. W 2019  roku  Ośrodek  wydał  ogółem 452  decyzji  administracyjnych  z  zakresu  pomocy
społecznej,  w  tym  8  decyzji  odmawiających  przyznania  pomocy  osobom,  które  nie  spełniały
przesłanek niezbędnych do jej  udzielenia  oraz 7 decyzji  potwierdzających prawo do świadczeń
opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych przez okres 90 dni (dla 7 osób).

Pomocy w postaci pracy socjalnej udzielono 179 rodzinom, w tym 17 rodzin objęto kontraktem
socjalnym. 
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5. Zatrudniano 1 asystenta rodziny świadczącego usługi dla 4 rodzin przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, w wymiarze 80 godzin miesięcznie, przez
okres  12  miesięcy.  Asystent  rodziny  wykonywał  pracę  dla  OPS w Niedźwiadzie  na  podstawie
umowy zlecenia.

6. W 2019 roku w pieczy zastępczej umieszczonych było 9 dzieci, w tym:-w rodzinnej pieczy
zastępczej  przebywało  7  dzieci  (koszt  pobytu  poniesiony  przez  gminę  to  kwota  13.575  zł).
W placówkach  opiekuńczo-wychowawczych  przebywało  2  dzieci  (gmina  Niedźwiada  poniosła
koszty w kwocie 15.557 zł).

7. Ze świadczeń wychowawczych korzystało średnio w pierwszym półroczu 2019 r.- 480 rodzin,
po zmianie przepisów w drugim półroczu średnio 651 rodzin. W 2019 r. wypłacono świadczenia na
kwotę 5.727.740 zł, w tym na pierwsze dziecko dla 399 rodzin. W porównaniu do 2018 roku liczba
rodzin korzystających ze świadczeń wychowawczych zwiększyła się.

8. Ze świadczeń rodzinnych korzystało średnio 373 rodzin, w 2019 r. wypłacono świadczenia na
kwotę 2.003.986 zł. Było to średnio o 33 rodzin mniej w porównaniu do roku poprzedniego.

Zasiłki  pielęgnacyjne  w  2019  r.  pobierało  110  osób,  do  świadczenia  pielęgnacyjnego  było
uprawnionych  21  osób,  specjalny  zasiłek  opiekuńczy  otrzymywało  6  osób.  56  osób  pobrało
jednorazową  zapomogę  z  tytułu  urodzenia  dziecka,  zaś  świadczenie  rodzicielskie  pobierało
13 osób. 

9. W 2019 r. wypłacono 36 zasiłków dla opiekuna na kwotę 22.030 zł. Koszty obsługi zadania
wyniosły 661 zł. Ogółem koszty realizacji zasiłków dla opiekuna wyniosły 22.691 zł.

10. Ze  świadczeń  z  funduszu  alimentacyjnego  korzystało  41  osób  z  24  rodzin;  wypłacono
świadczenia  na  łączną  kwotę  187.400  zł.  Liczba  świadczeniobiorców  utrzymywała  się  na
podobnym poziomie w stosunku do 2018 r. Uzyskano również wpłaty należności z tytułu zaliczek
alimentacyjnych wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia  2005 r.  o postępowaniu
wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej w wysokości 37.479,43 zł, z tego:

- dochody budżetu państwa – 18.739,71 zł,
- dochody własne gminy – 18.739,72 zł.

11. W ramach programu „Dobry start” wpłynęło 582 wniosków. Wypłacono 855 świadczeń na
kwotę 256.500 zł.

12. W 2019 r. znacznie wzrosła liczba wydanych Kart Dużej Rodziny. Do Ośrodka wpłynęło
123 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny (w 2018 r. – 23 wnioski).

Wydano 347 Kart (w 2018 r. - 99 Kart), z czego 232-Karty dla opiekunów, natomiast 115 - Karty
dla dzieci. Łączny koszt wydanych Kart w 2019 r. wyniósł 958,53 zł. 

13. Rozwiązywaniem indywidualnych problemów związanych ze zjawiskiem przemocy według
procedury Niebieskiej Karty zajmował się Zespół Interdyscyplinarny, który w 2019 roku powołał
18 grup roboczych. Niebieskie Karty były zakładane przez Policję (29 kart). Łącznie w 2019 roku
działaniami ZI i grup roboczych objętych zostało 42 osoby, w tym 19 kobiet i 23 mężczyzn. Na 18
spraw prowadzonych w oparciu o procedurę „Niebieska karta” (13 spraw wszczętych w 2019 r.)
5 zakończono z powodu ustania przemocy w rodzinie, a 4 zamknięto z powodu braku zasadności
podejmowania działań.

14. Pomoc w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne,  udzielana w ramach Rządowego
programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, w związku
ze stratami poniesionymi w wyniku zdarzenia losowego otrzymało 8 uczniów. Wypłacone zasiłki
celowe związane były ze stratami poniesionymi w wyniku nawałnicy jaka miała miejsce w dniu
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20.05.2019 r. na terenie gminy Niedźwiada. W 2019 r. wypłacono 8 zasiłków losowych na cele
edukacyjne na łączną kwotę 6 500 zł.

15.  Od września 2019 r. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty
w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium szkolnego oraz zasiłku
szkolnego. W okresie od września do grudnia 2019 roku wypłacono 344 stypendia dla 86 uczniów
na łączną kwotę 42.895 zł. Wypłacono także 5 zasiłków szkolnych na kwotę 2.500 zł. Łączny koszt
zadania wyniósł 45.395 zł.

16. W zakresie dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym–
Podprogram 2018,  Ośrodek współpracował  z  Fundacją  Bank Żywności  w Lublinie.  Pozyskano
26.240,17 kg żywności o łącznej wartości 152.697,43 zł, którą przekazano w formie 2 703 paczek
901 mieszkańcom Gminy Niedźwiada. W ramach Programu zorganizowano również 4 warsztaty
edukacyjno–kulinarne  i  ekonomiczne,  dotyczące  zarządzania  budżetem  domowym,  w  których
wzięło udział 150 osób.

17.  W okresie  od  01.03.2019  r.  do  30.11.2019  r.  w  ramach  porozumienia  z  Powiatowym
Urzędem  Pracy  w  Lubartowie  realizowano  Prace  społecznie  użyteczne  łącznie  dla  12  osób
bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Osoby te
zostały  skierowane  do  wykonywania  prac  porządkowych  na  terenie  urzędu  gminy,  szkół
i w miejscach użyteczności publicznej w wymiarze 40 godzin miesięcznie. W okresie od marca do
listopada 2019 roku przepracowały one łącznie 4310 godzin. Z tego tytułu otrzymały świadczenia
w wysokości 36.098 zł (refundowane w 60% przez Fundusz Pracy Powiatowego Urzędu Pracy).

18. W  2019  r.  Ośrodek  systematycznie  współpracował  z  Powiatowym  Urzędem  Pracy,
Stowarzyszeniem  Inicjatyw  Lokalnych  w  Lubartowie,  Lubelską  Fundacją  Rozwoju,  Fundacją
Rozwoju Lubelszczyzny, Ośrodkiem Rozwoju Osobistego E. Giza, fundacjami i stowarzyszeniami
oraz innymi podmiotami w zakresie prowadzenia różnych form aktywizacji zawodowej, szkoleń
i kursów,  które  mogą  ułatwić  przekwalifikowanie  oraz  znalezienie  pracy  mieszkańcom  gminy
Niedźwiada.  4  osoby  –  klientów  OPS  skierowano  na  szkolenia/kursy  zawodowe  w  ramach
projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach EFS z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Po ich ukończeniu osoby te miały
możliwość odbycia 3 - 6 miesięcznych staży zawodowych, 1 osoba została zatrudniona.

19. Współpraca  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Niedźwiadzie  ze  Szkołą  Podstawową
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Pałecznicy i Szkołą Podstawową im. Bohaterów Powstania
Warszawskiego  w  Brzeźnicy  Bychawskiej  zaowocowała  pozyskaniem  341  kg  żywności
długoterminowej,  słodyczy,  środków  czystości  i  higieny  osobistej,  odzieży,  obuwia,  zabawek,
książek, artykułów szkolnych i papierniczych w ramach akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”,
które zostały przekazane 16 najbardziej potrzebującym rodzinom (50 dzieciom) z terenu Gminy
Niedźwiada.

20. W grudniu 2019 r. Ośrodek przygotował 46 świątecznych paczek żywnościowych, które
zostały przekazane najuboższym mieszkańcom Gminy Niedźwiada, osobom starszym, samotnym,
chorym i niepełnosprawnym. Ich zakup został w całości sfinansowany ze środków pozyskanych
od sponsorów.

21. W ramach współpracy Ośrodka z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie 
w okresie od 11.07.2019 r. do 22.07.2019 r. ośmioro dzieci z najuboższych rodzin z terenu Gminy
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Niedźwiada  uczestniczyło  w  bezpłatnym,  12-dniowym  turnusie  kolonijnym  nad  morzem
w miejscowości Rzucewo. 

22. Od  września  2019  r.  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Niedźwiadzie  realizuje  projekt
„Aktywni  mieszkańcy  Gminy  Niedźwiada”  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014 -  2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego. Kwota dofinansowania wynosi 221 267,69 zł.  Głównym celem projektu
jest wzrost  aktywności  społeczno-zawodowej  oraz  poprawa dostępu  do  rynku  pracy 10  osób,
mieszkańców Gminy  Niedźwiada,  którzy  korzystają  ze  świadczeń  pomocy  społecznej.  Projekt
zakłada zastosowanie kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia  obejmującego  diagnozę
 potrzeb  uczestników  oraz  stworzenie  indywidualnej  ścieżki  reintegracji,  a  także  wsparcie
z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym edukacyjnym
i zdrowotnym,  tj.  pracę  socjalną,  poradnictwo psychologiczne,  doradztwo  zawodowe,  szkolenia
i kursy zawodowe (sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej,  kucharz małej  gastronomii,  pracownik
biurowy,  prawo jazdy  kat.  B,  prawo jazdy  kat.  C  +  kwalifikacja  wstępna  przyspieszona)  oraz
4 miesięczne,  płatne  staże  zawodowe  dla  6  uczestników  projektu.  Okres  realizacji  projektu
od  2019-09-01 do  2020-10-31. 

23. Kadra ośrodka pomocy społecznej  w 2019 r.  liczyła  9 osób w tym:  kadra  kierownicza
1 osoba,  pracownicy  socjalni  3  osoby,  pozostali  pracownicy  4  osoby,  pomoc  administracyjna
(biurowa) w ramach prac interwencyjnych – 1 osoba w okresie luty - listopad 2019 r.

24.  W gminie  Niedźwiada  nie  zlecano  zadań  w  obszarze  pomocy  społecznej  organizacjom
pozarządowym w trybie działalności pożytku publicznego, umów/zleceń czy w trybie zamówień
publicznych.  Usługi  opiekuńcze  organizował  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  ramach  umów
cywilno – prawnych.

25. Brak  infrastruktury  społecznej  (Środowiskowe  Domy  Samopomocy,  Warsztaty  Terapii
Zajęciowej,  Dzienne  Domy  Pomocy,  Noclegownie  i  Schroniska  dla  Bezdomnych,  Kluby
Samopomocy, Domy Pomocy Społecznej, Mieszkania Chronione, Ośrodki Interwencji Kryzysowej,
Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej,
Zakłady  Aktywności  Zawodowej)  powoduje,  że  mieszkańcy  gminy  wymagający  wsparcia
kierowani  i  umieszczani  są  w instytucjach  na terenie  powiatu  lub  województwa.  Nie  ma osób
oczekujących na udzielenie pomocy w tej formie.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Na terenie gminy Niedźwiada działa 9 jednostek OSP, wszystkie to jednostki typu „S” które

(według stanu na 31.12.2019 r.) zrzeszają w swoich szeregach 378 osób, z czego 322 to mężczyźni
a 43 kobiety. 13 osób to członkowie honorowi. Posiadamy 3 Kobiece Drużyny Pożarnicze:

➢ OSP Brzeźnica Książęca, 
➢ OSP Zabiele Kolonia, 
➢ OSP Pałecznica. 
Wszystkie jednostki są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadają numery NIP

oraz REGON. 143 członków spełnia wymogi do udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych, to
znaczy posiadają aktualne badania lekarskie, szkolenie podstawowe oraz ubezpieczenie od NNW
(129 mężczyzn i 43 kobiety). 
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Dwie jednostki tj. OSP Niedźwiada i OSP Pałecznica, decyzją Komendanta Głównego PSP zostały
włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego, w związku z czym zasięg ich działania
obejmuje teren województwa, a w szczególnych przypadkach teren całego kraju. 
Aktualny stan wyszkolenia członków OSP przedstawia się następująco:
Szkolenie: podstawowe - 205

➢ dowódców OSP –27
➢ naczelników -30
➢ kierowców konserwatorów sprzętu OSP –33
➢ z zakresu ratownictwa technicznego -7
➢ z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy -14
➢ z zakresu współpracy z LPR -9
➢ pilarzy do drewna -5
➢ pilarzy do betonu -2 
Na  wyposażeniu  jednostek  OSP znajduje  się  13  pojazdów  samochodowych  z  czego  1  to

samochód ciężki, 8 – samochody średnie, 3 samochody lekkie, 1 samochód operacyjny Nubira oraz
podstawowy sprzęt a mianowicie:

➢ motopompy PO-5 - 15 szt.
➢ motopompy TOHATSU - 3 szt.
➢ defibrylator - 2 kpl.
➢ zestaw medyczny PSP-R1 - 2 kpl.
➢ zestaw hydrauliczny - 2 kpl.
➢ agregaty prądotwórcze - 7 szt.
➢ piły spalinowe do drewna - 11 szt.
➢ piły spalinowe do betonu - 2mn szt.
➢ pompy szlamowe - 4 szt.
➢ pompy pływające - 2 szt.

Na uwagę zasługuje fakt pozyskania w 2019 roku nowego samochodu marki RENAULT dla

jednostki OSP Niedźwiada.
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W roku 2019 na terenie naszej gminy miało miejsce 81 zdarzeń, z czego 41 to pożary oraz 40
miejscowych zagrożeń. 

Udział w zdarzeniach jednostek włączonych do KSRG: 

➢ Pałecznica 49 razy, 

➢ Niedźwiada 44 razy. 

Pozostałe jednostki z terenu naszej gminy, które były dysponowane przez KP PSP w Lubartowie
to: 

➢ Brzeźnica Bychawska 7 razy, 

➢ Brzeźnica Leśna 2 razy, 

➢ Górka Lubartowska 2 razy 

➢  Zabiele-Kolonia. 1 raz. 

Wsparcie  finansowe  na  działalność  statutową  jednostek  Ochotniczych  Straży  Pożarnych
z terenu  naszej  gminy,  a  w  szczególności  na  zakup  samochodu,  pochodziło  z  wielu  źródeł
i wyniosło  1.216.000 zł.  Na  tę  kwotę  złożyło  się  dofinansowanie:  Urzędu  Gminy  Niedźwiada,
Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji,  Funduszu  Ochrony  Środowiska,  Komendy
Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz firmy Stellarium. 

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

9 czerwca na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Niedźwiadzie odbyły się zawody
sportowo–pożarnicze dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, szczebla gminnego.

W zawodach wzięły udział drużyny z 5 gmin : Lubartów, Niedźwiada, Ostrówek , Ostrów Lubelski
oraz Uścimów. Zawodnicy mieli do pokonania sztafetę pożarniczą 7 x 50m oraz ćwiczenia bojowe.
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Do zawodów przystąpiły 42 drużyny w tym 7 kobiecych oraz gościnnie jednostka OSP Juliopol
gm. Siemień. Klasyfikacja generalna drużyn z gminy Niedźwiada przedstawiała się następująco:

KOBIETY

1. OSP Pałecznica 135,93 pkt

2. OSP Zabiele-Kolonia 192,96 pkt

MĘŻCZYŹNI

1. OSP Niedźwiada 107,27 pkt

2. OSP Brzeźnica Leśna 112,41 pkt

3. OSP Pałecznica 114,91 pkt

4. OSP Brzeźnica-Książęca 115,94 pkt

5. OSP Klementynów 122,78 pkt

6. OSP Zabiele-Kolonia 124,43 pkt

7. OSP Berejów 125,02 pkt

8. OSP Górka Lubartowska 126,53 pkt

9. OSP Brzeźnica Bychawska 129,38 pkt.

W zawodach powiatowych, które odbyły się w dniu 23 czerwca 2019 r. na Stadionie Miejskim
w Lubartowie drużyna kobieca OSP Pałecznica zajęła 3 miejsce, drużyna męska OSP Niedźwiada -
2 miejsce, a drużyna męska z OSP Brzeźnica Leśna - 3 miejsce.

Działalność inwestycyjna

Utworzenie Klubu Senior +

W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019 została utworzona
placówka „Klub Senior+ w Gminie Niedźwiada”. Klub zlokalizowany został w budynku Urzędu
Gminy  Niedźwiada.  W  wyniku  realizacji  inwestycji  zlikwidowano  bariery  architektoniczne,
wykonano  schody  zewnętrzne  i podjazd  dla  niepełnosprawnych,  pomieszczenia  zostały
przystosowane do pełnienia nowych funkcji i potrzeb.
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W Klubie utworzono w pełni funkcjonalną kuchnię, trzy łazienki - w tym jedną przystosowaną do
potrzeb  osób  niepełnosprawnych,  pomieszczenie  klubowe,  pomieszczenie  do  zajęć
rehabilitacyjnych oraz szatnię. Zakupiono meble, wyposażenie do kuchni, multimedia, przyrządy do
ćwiczeń  manualnych,  zręcznościowych,  rehabilitacyjnych  oraz  akcesoria  do  aktywności
artystycznej, gry zręcznościowe i logiczne. W ramach programu objęto wsparciem 20 seniorów.
Całkowita wartość projektu wyniosła 166.891,71 zł z czego dofinansowanie ze środków krajowych
stanowiło 114.600,68 zł, a wkład własny wyniósł 52.291,03 zł.

Budowa dróg gminnych
W 2019 r.  Gmina Niedźwiada otrzymała dotację  celową  ze środków budżetu Województwa

Lubelskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w ciągu drogi gminnej od km
0+000 do km 0+428,  obręb  geodezyjny Zabiele  działka  nr  ewid.  583.  Nawierzchnia wykonana
została  z  mieszanki  asfaltowej  o  grubości  5  cm,  na  szerokości  3  m,  na  podbudowie  z  klińca
i tłucznia  kamiennego  o  grubości  20  cm  po  zagęszczeniu.  Uformowano  pobocze  z  kruszywa
łamanego. Długość drogi to 428 m. Wartość inwestycji  wyniosła 130.225,46 zł  z czego dotacja
wojewody to kwota 78.000,00 zł a wkład własny to kwota 52.225,46 zł.

W 2019 r.  Gmina Niedźwiada otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu Województwa
Lubelskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dwóch dróg gminnych:

- przebudowa drogi gminnej Nr 112665L od km 0+000 do km 0+890 działka nr ewid. 392, obręb
geodezyjny Tarło-Kolonia. Łączna długość przebudowanego odcinka wyniosła 890 m, a szerokość
jezdni 3,5 m. Nawierzchnia drogi została wykonana z mieszanki mineralno - asfaltowej, grubości
4+3  cm  na  podbudowie  z  naturalnego  kruszywa  łamanego.  Pobocza  wykonane  z  kruszywa
o szerokości 2 x 75 cm. Wartość inwestycji wyniosła 450.289,35 zł,  z czego dotacja wojewody
stanowiła 315.202,00 zł a wkład własny wyniósł 135.087,35 zł.
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- przebudowa drogi gminnej Nr 112664L od km 0+000 do km 0+370 działka nr ewid. 268/6, obręb
Tarło-Kolonia, łącząca drogę gminną nr 103516 L i  drogę wojewódzką nr 821. Łączna długość
odcinka  wyniosła  370  m,  a  szerokość  jezdni  3,5  m.  Nawierzchnia  drogi  została  wykonana
z mieszanki  mineralno  -  asfaltowej  grubości  4+4  cm  (AC  11  mm;  8  mm)  na  podbudowie
z naturalnego kruszywa łamanego.  Pobocza  wykonane z  kruszywa łamanego o  grubości  8  cm.
Szerokość  pobocza  2  x  75  cm. Łączny  koszt  zadania  wyniósł  216.016,29  zł,  z  czego  dotacja
wojewody stanowiła  151.211,00 zł  a wkład własny wyniósł 64.805,29 zł.  Łączna długość dróg
objętych dofinansowaniem wyniosła 1688 m.
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Remonty dróg gminnych 

Przebudowa  drogi  wojewódzkiej  nr  815  relacji  Wisznice–Lubartów,  na  odcinku  Parczew-
Lubartów pozwoliła  nam pozyskać  od  Zarządu  Województwa  Lubelskiego  materiał  budowlany
w postaci  frezowin  asfaltowych  ze  starej,  usuwanej  nawierzchni  (tzw.  destrukt).  Jest  to  bardzo
dobry materiał do przeprowadzenia remontów dróg lokalnych. Znaczna jego ilość, ponad 10 tys. ton
umożliwiła  wykonanie  remontu  dróg  gminnych  o  łącznej  długości  około  11  km.  Zakres  robót
obejmował  wbudowanie  pozyskanych materiałów na  drogi  gminne tj.  niwelacje  dróg,  ułożenie
warstwy  materiału  (destruktu)  oraz  zawałowanie.  Wykonane  prace  znacznie  poprawiły
bezpieczeństwo  ruchu  na  drogach  gminnych  i  jakość  życia  mieszkańców.  Łączna  wartość
pozyskanego materiału to 650 tys. zł. W praktyce większość miejscowości gminy otrzymała jakiś
odcinek wyremontowanej  drogi.  Pozyskany materiał  posłużył  również  do  utwardzenia  poboczy
przy drodze z Pałecznicy-Kolonii do Pałecznicy. Było to ze wszechmiar pożądane z uwagi na dość
małą szerokość drogi na tym odcinku wynoszącą 4,5 m.

Utwardzenie  poboczy  przy  drodze  powiatowej  nr  1556L  na  odcinku  od  Brzeźnicy
Bychawskiej do Berejowa.

Koniec 2019 r. przyniósł ważną dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy inwestycję drogową.
Podpisanie porozumienia z Powiatem Lubartowskim umożliwiło utwardzenie poboczy na odcinku
Brzeźnica  Bychawska  –  Berejów.  Przebiega  tam  znaczny  ruch  pieszy  w  kierunku  Szkoły
Podstawowej  i  z  powrotem.  Wykonanie  poboczy  przyczyniło  się  do  znacznego  zwiększenia
bezpieczeństwa na drodze. Całkowita wartość robót wyniosła 25.351,00 zł.
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Fundusze zewnętrzne

Przebudowa drogi powiatowej nr 1551L Pałecznica-Tarło-Kolonia
W dniu  06.11.2019 r.  została  zawarta  umowa pomiędzy Gminą Niedźwiada  a  Samorządem

Województwa Lubelskiego, na realizację zadania pn.  „Przebudowa drogi powiatowej nr 1551L
w centrum miejscowości Pałecznica do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 821”. Zgodnie
z wnioskiem i umową, zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
wraz  z  uzyskaniem  wszelkich  niezbędnych  uzgodnień,  pozwoleń  i  decyzji  oraz  przebudowę
odcinka  drogi  powiatowej.  Przebudowa  oprócz  samej  drogi  przewiduje  utwardzenie  poboczy,
przebudowę  skrzyżowania  w  Tarle-Kolonii,  chodnik  z  Pałecznicy  do  cmentarza  i  wykonanie
oświetlenia wzdłuż chodnika.
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W wyniku  realizacji  operacji  zostanie  osiągnięty  następujący  cel:  usprawnienie  połączenia
komunikacyjnego  pomiędzy  miejscowościami  Pałecznica  a  Tarło-Kolonia  oraz  poprawa
dostępności  komunikacyjnej  w  gminie,  sprzyjająca  rozwojowi  potencjału  turystycznego  oraz
przyczyniającą  się  do  wzrostu  lokalnego  rozwoju  gospodarczego.  Operacja  będzie  realizowana
z udziałem środków Europejskiego  Funduszu  Rolnego  na  rzecz  Rozwoju  Obszarów Wiejskich,
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Całkowita wartość projektu
stanowi  3.055.617,62  zł.  Dofinansowanie  wynosić  będzie  1.766.558,00  zł  a  wkład  własny
poniesiony przez Powiat Lubartowski to kwota 1.289.059,62 zł.

Przedszkolaki w Gminie Niedźwiada
Gmina Niedźwiada uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa  Lubelskiego  na  lata  2014  -  2020  w  ramach  Osi  Priorytetowej  12  Edukacja,
kwalifikacje  i  kompetencje  Działania  12.1  Edukacja  Przedszkolna  na  projekt:  „Przedszkolaki
w Gminie Niedźwiada”. Przedszkole zostało utworzone w Szkole Podstawowej im. Orła Białego
w Niedźwiadzie.  W ramach  projektu  utworzone  zostały  dwa  oddziały  przedszkolne dla  dzieci
w wieku 3 - 4 lata (50 miejsc przedszkolnych). Realizacja zadania obejmowała oprócz utworzenia
przedszkola  również  zakup  wyposażenia,  pomocy  dydaktycznych,  elementów  Sali  Aktywizacji
Poznawczej i  placu zabaw. Przedszkole pracuje w godzinach od 7.00 do 17.00. W przedszkolu
do tej  pory  odbyło  się  już  wiele  imprez  i  uroczystości.  Całkowita  wartość  projektu  wyniosła
787.064,02 zł z czego dofinansowanie ze środków europejskich stanowiło 669.004,41 zł, a wkład
własny wyniósł 118.059,61 zł.

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pałecznica-Kolonia
W  dniu  30.04.2019  r.  Gmina  Niedźwiada  zawarła  umowę  z  Samorządem  Województwa

Lubelskiego na realizację zadania pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pałecznica-
Kolonia”. W ramach operacji do tej pory wykonano kompleksowy montaż ogrodzenia panelowego
placu,  a  w  najbliższym czasie  planuje  się  wykonanie  prac  polegających  na  budowie  budynku
świetlicy  wraz  z  instalacjami  (elektryczna,  wentylacyjna,  wodociągowa,  kanalizacyjna).
Wybudowany obiekt będzie jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o pow. użytkowej 261,75 m2. .
Budynek  oraz  plac  zostaną  przystosowane  dla  osób  niepełnosprawnych:  dojście  do  budynku
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ukształtowane wysokościowo w sposób niewymagający podjazdu, komunikacja bezprogowa, wc
dla  niepełnosprawnych,  miejsce  parkingowe  dla  niepełnosprawnych.  W  ramach  wyposażenia
planuje się zakup niezbędnych elementów wyposażenia, dzięki którym będzie możliwa organizacja
inicjatyw społecznych i zajęć świetlicowych. 

W wyniku  realizacji  operacji  zostanie  osiągnięty  następujący  cel:  stworzenie  mieszkańcom
miejscowości  Pałecznica-Kolonia  atrakcyjnego  i  funkcjonalnego  miejsca  spotkań,  służącego
integracji  i  aktywizacji  społecznej  oraz  sprzyjającego  zaspokajaniu  potrzeb  społecznych
i kulturalnych,  rozwojowi  rekreacji,  turystyki,  pielęgnowaniu  tradycji  i  zwyczajów.  Całkowita
wartość projektu wynosi 784.596,80 zł z czego 63,63% to koszty kwalifikowalne operacji w kwocie
499.238,00 zł a wkład własny to kwota 285.358,80 zł.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

W  ramach  Osi  Priorytetowej  5  Efektywność  Energetyczna  i  Gospodarka  Niskoemisyjna,
Działania  5.2  Efektywność  energetyczna  sektora  publicznego  Regionalnego  Programu
Operacyjnego  Województwa  Lubelskiego  na  lata  2014-2020, Gmina  Niedźwiada  w  dniu
28.10.2019  r.  podpisała  umowę  z  Województwem  Lubelskim  na  dofinansowanie  projektu  pt.:
„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Niedźwiada”.
Przedmiotowy projekt obejmuje termomodernizację:  budynku Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy
Bychawskiej,  budynku  Szkoły  Podstawowej  w Niedźwiadzie-Kolonii  oraz  budynku Wiejskiego
Ośrodka Kultury w Górce Lubartowskiej.

Zakres prac przewidzianych do wykonania to:
1) docieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu,
2) docieplenie stropów wełną mineralną,
3) wymiana  centralnego  ogrzewania  (rur,  kaloryferów  z  zastosowaniem  systemu  pomiaru

monitoringu i zarządzania energią w budynku) oraz instalacja kotła na biomasę (budynek
Wiejskiego Ośrodka Kultury w Górce Lubartowskiej),

4) wymiana punktów świetlnych na nowe wraz z wymianą źródeł światła na energooszczędne.
Przedmiotowy  projekt  obejmuje  ponadto  budowę  nowej  kotłowni  na  biomasę  i  instalacji
centralnego ogrzewania. Celem projektu jest wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego
zarządzania  energią  i  wykorzystania  odnawialnych  źródeł  energii  w  infrastrukturze  publicznej,
w tym w budynkach publicznych i  w sektorze mieszkaniowym.  Zakończenie realizacji  projektu
przewidziane jest  na koniec 2021 r.  Całkowita wartość projektu wynosi 1.108.085,48 zł  w tym
dofinansowanie wynosi 698.767,29 zł, a wkład własny 409.318,19 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie aglomeracji Niedźwiada-II etap
W dniu  22.05.2018 r  Gmina Niedźwiada podpisała umowę z Województwem Lubelskim na

dofinansowanie  projektu  pt.:  „Budowa  kanalizacji  sanitarnej  w  obrębie  aglomeracji
Niedźwiada  -  II  etap” w  ramach  Osi  Priorytetowej  6  Ochrona  Środowiska  i  Efektywne
Wykorzystanie  Zasobów,  Działania  6.4  Gospodarka  wodno-ściekowa  Regionalnego  Programu
Operacyjnego  Województwa  Lubelskiego  na  lata  2014-2020.  Głównym  celem  projektu  jest
zwiększenie dostępności i wydajności systemu kanalizacji oraz poprawa jakości obsługi w ramach
gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Niedźwiada, poprawa i ochrona stanu środowiska
naturalnego, czystości wód i gleby, ochrony zdrowia ludzkiego na terenie gminy i dostosowywanie
gospodarki  wodno-ściekowej  do  wymagań  środowiskowych  Polski  i  UE.  Termin  zakończenia
realizacji  projektu  przewidziany jest  do  dnia  31.10.2021 r.  Całkowita  wartość  projektu  wynosi
5.359.422,80  zł  w  tym dofinansowanie  ze  środków  unijnych  wynosi  3.352.407,33  zł  a  wkład
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własny stanowi 2.007.015,47 zł.  W wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego w 2019 r.
został wyłoniony wykonawca, z którym w dniu 25 lutego 2020 r. została podpisana umowa.

Samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Niedźwiada
W 2019  r.  Ochotnicza  Straż  Pożarna  w  Niedźwiadzie  otrzymała  dotację  z  Wojewódzkiego

Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Lublinie  oraz  Narodowego  Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP
w  Niedźwiadzie”.  Wartość  samochodu  wyniosła  799.500,00  zł  a  udzielona  dotacja  wyniosła
230.000,00 zł.  W  wyniku  realizacji  zadania  zwiększyła  się  efektywność  działań  ratowniczo–
gaśniczych  oraz  poprawiły  się  zapobieganie  i  likwidacja  poważnych  awarii  i  ich  skutków dla
środowiska na terenie Gminy Niedźwiada.

Plany na przyszłość

Budowa kanalizacji sanitarnej w Tarle.
Nadzieje  na  takie  inwestycje  daje  nowa perspektywa wsparcia  unijnego na  lata  2021-2027,

w szczególności  w  ramach  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich,  który  wg  zapowiedzi  ma
wspierać inwestycje o takim charakterze kwotami do 5 mln zł na gminę. Projekt budowlany został
wykonany i czeka na pojawienie się możliwości zewnętrznego dofinansowania.

Odnawialne źródła energii w gminie Niedźwiada
W 2019 r.  Gmina  Niedźwiada  złożyła  wniosek  o  dofinansowanie  projektu  polegającego  na

wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych pt. „Odnawialne źródła
energii  w  Gminie  Niedźwiada” w  ramach  Działania  4.1  Wsparcie  wykorzystania  OZE
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Lubelskiego  na  lata  2014-2020.
Przedmiotem  projektu  były  instalacje  solarne,  kotły  CO  na  biomasę  (pellet)  oraz  instalacje
fotowoltaiczne. Projekt obejmował instalacje 25 kotłów na biomasę, 215 instalacji fotowoltaicznych
i  220  instalacji  solarnych.  Wartość  projektu  ogółem  wynosiła  6.298.567,50  zł,  z  czego
wnioskowane wsparcie stanowiło 3.495.285,00 zł. Wniosek nie został wybrany do dofinansowania
projektu.

Przetargi
W 2019 r. przeprowadzonych zostało 10 postępowań przetargowych o udzielenie zamówienia

publicznego:

1) „Utworzenie Klubu Senior  + w Gminie Niedźwiada”.  Przetarg został  ogłoszony w dniu
26.06.2019 r. Z powodu nie złożenia żadnej oferty przetarg został unieważniony.

2) „Dostawa  wyposażenia  i  pomocy  dla  oddziałów  przedszkolnych  w  Niedźwiadzie”.
Przetarg został ogłoszony w dniu 10.07.2019 r. Przedmiot zamówienia został podzielony na
siedem części:
Cześć 1: Wyposażenie placu zabaw. Wykonawca:  SIMBA S.C. M. Ćwirzeń W. Gęsicki,
Zemborzyce Tereszyńskie 74, 20-515 Lublin, za kwotę 17.929,56 zł.
Część  2: Wyposażenie  do  dużej  motoryki  integracji  sensorycznej.  Wykonawca:  Strefa
Kreatywności Justyna Fus, ul. Opalińskiego 4, 37-300 Leżajsk, za kwotę 28.806,91 zł.
Część 3:  Meble przedszkolne i wyposażenie sal.  Wykonawca:  Moje Bambino Sp. z o. o
Sp. K., ul Graniczna 46, 93-428 Łódź, za kwotę 48.599,76 zł.
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Część 4: Gry, zabawki i pomoce dydaktyczne. Wykonawca:  Novo Elżbieta Szewczenko,
ul. Powstańców Śląskich 1005 lok. 33, 53-332 Wrocław, za kwotę 59.398,62 zł.
Część 5: Naczynia i akcesoria kuchenne. Wykonawca: Strefa Kreatywności Justyna Fus,
ul. Opalińskiego 4, 37-300 Leżajsk, za kwotę 7.176,69 zł.
Część  6: Instrumenty  muzyczne.  Wykonawca:  Strefa  Kreatywności  Justyna  Fus,
ul. Opalińskiego 4, 37-300 Leżajsk, za kwotę 19.005,81 zł.
Część  7: Sprzęt  ICT i  AV3.  Wykonawca:  Wilanka  sp.  z  o.o.,  ul  Lindleya  16,  02-013
Warszawa, za kwotę 40.741,15 zł.

3) „Dostawa fabrycznie nowego,  średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki
OSP w  Niedźwiadzie”.  Przetarg  został  ogłoszony  w  dniu  01.07.2019  r.  Z  powodu  nie
złożenia żadnej oferty przetarg został unieważniony.

4) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w ciągu drogi gminnej od km 0+000
do km 0+428, obręb geodezyjny Zabiele”. Przetarg został ogłoszony w dniu 10.07.2019 r.
Wykonawca:  Usługi  Transportowo-Handlowe KRUSZ-MIX Wojciech  Chaba,  Łąkoć  39,
24-170 Kurów za kwotę 130.225,46 zł.

5) „Dostawa fabrycznie nowego,  średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki
OSP  w  Niedźwiadzie”.  Przetarg  został  ogłoszony  w  dniu  17.07.2019  r.  Wykonawca:
SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o., ul. Bestwińska 105A, 43-346 Bielsko-Biała za
kwotę 799.500,00 zł.

6) „Utworzenie Klubu Senior  + w Gminie Niedźwiada”.  Przetarg został  ogłoszony w dniu
17.07.2019  r.  Wykonawca:  ANBET  Usługi  Budowlano-Sprzątające  Beata  Wilczyńska,
Łucka 72A, 21-100 Lubartów, za kwotę: 140.523,26 zł.

7) „Dowóz  dzieci  do  szkół  podstawowych  z  terenu  Gminy  Niedźwiada  w roku  szkolnym
2019/2020”. Przetarg został ogłoszony w dniu 16.08.2019 r. Wykonawca: Lubelskie Linie
Autobusowe Sp. z o. o., ul. Hutnicza 1, 20-218 Lublin, za kwotę 8,56 zł brutto za 1 km.

8) „Przebudowa drogi  gminnej  Nr  112665L od km 0+000 do  km 0+890”.  Przetarg  został
ogłoszony w dniu  17.09.2019 r.  Wykonawca:  VIOL-TRANS Wioletta  Chaba Łąkoć 39,
24-170 Kurów, za kwotę 450.289,35 zł.

9) „Przebudowa drogi  gminnej  Nr  112664L od km 0+000 do  km 0+370”.  Przetarg  został
ogłoszony w dniu  17.09.2019 r.  Wykonawca:  VIOL-TRANS Wioletta  Chaba Łąkoć 39,
24-170 Kurów, za kwotę 216.016,29 zł.

10)  Dostawa oleju opałowego do urzędu gminy i jednostek podległych w sezonie grzewczym
2019/2020”. Przetarg został ogłoszony w dniu 17.09.2019 r. Wykonawca: PUH „DeKal”
W. Deć i Wspólnicy Sp. J., ul. Przemysłowa 20, 21-100 Lubartów, za kwotę 3.122,60 zł za
1000 litrów oleju.

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna
Wieloletni  program  gospodarowania  mieszkaniowym  zasobem  Gminy  Niedźwiada  na  lata

2017-2021 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Niedźwiada Nr XX/130/16 z dnia 18 listopada
2016 r.  Zgodnie  z  przyjętym  programem  w  okresie  jego  obowiązywania  nie  przewiduje  się
sprzedaży lokali będących w zasobie mieszkaniowym.

W 2019 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania:

1) w miejscowości Brzeźnica Książęca – w budynku znajduje się 1 mieszkanie komunalne, 
o powierzchni 57 m2,
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2) w miejscowości Brzeźnica Bychawska – w budynku znajdują się 2 mieszkania komunalne, 
o łącznej powierzchni 89,5 m2,

3) w miejscowości Górka Lubartowska – w budynku znajdują się 4 mieszkania komunalne, 
o łącznej powierzchni 177 m2,

4) w miejscowości Niedźwiada-Kolonia – w budynku znajduje się 1 mieszkanie komunalne, 
o powierzchni 84,61 m2,

5) w miejscowości Zabiele – w budynku znajduje się 1 mieszkanie socjalne, o powierzchni 
50,4 m2,

6) w miejscowości Brzeźnica Bychawska – w budynku znajduje się 5 mieszkań socjalnych, 
o łącznej powierzchni 213,40 m2.
Łącznie w zasobie gminy w 2019 r. znajdowało się 14 mieszkań o łącznej powierzchni 
671,91 m2.

W 2019 r.  oddano do użytkowania 0 mieszkań znajdujących się  w zasobie  gminnym.  Dwa
mieszkania  były  niewykorzystane  ze  względu  na  zły  stan  techniczny  uniemożliwiający  ich
zasiedlenie. 

W 2019 r. nie wszczęto postępowań eksmisyjnych.

W  2019  r.  wypłacono  dodatki  mieszkaniowe  na  łączną  kwotę  3.487,82  zł,  których
beneficjentami były 2 osoby. Podstawą ich przyznania były 4 decyzje. Kwota najniższego dodatku
wynosiła 122,64 zł/miesiąc zaś kwota najwyższego dodatku 316,38 zł/miesiąc.

Na dzień 1 stycznia 2019 r. zaległość w opłatach za mieszkania będące w zasobach gminnych
wyniosła 1.100,16 zł,  a płatności dotyczyły 11 mieszkań.  Na dzień 31 grudnia 2019 r. nie było
zaległości  w  opłatach  za  mieszkania  będące  w  zasobach  gminnych  a  płatności  dotyczyły  11
mieszkań.

Nieruchomości
Obrót  nieruchomościami  gminnymi  regulują  przepisy  zawarte  w  ustawie  o  gospodarce

nieruchomościami i Kodeksie cywilnym. Grunty będące własnością gminy mogą być przedmiotem
sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, trwały zarząd,
dzierżawę lub najem.

W 2019 r. Gmina Niedźwiada posiadała grunty w ilości – 297,2052 ha (dotyczy nieruchomości,
na  które  Gmina  Niedźwiada  posiada  tytuły  własności,  nie  obejmuje  natomiast  gruntów
o nieuregulowanym stanie prawnym) w tym oddanych w dzierżawę – 39,9653 ha.

W 2019  r.  wydanych  zostało  17  decyzji  w  sprawie  zatwierdzenia  podziału  nieruchomości
(w roku 2018 – 22 decyzje).

Ponadto do zadań gminy należy numeracja porządkowa nieruchomości na podstawie ustawy
Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne.  W  tym  zakresie  wydanych  zostało  44  zawiadomienia
o ustaleniu numeru porządkowego.

Planowanie przestrzenne
Rada Gminy Niedźwiada do dnia 31.12.2019 r. nie podjęła uchwały o wyznaczeniu obszaru

zdegradowanego  i  obszaru  rewitalizacji,  zgodnie  z  art.  8  ustawy  o  rewitalizacji  z  dnia
9 października 2015 r. (Dz.U.2018.1398). Gmina Niedźwiada nie przystąpiła też do opracowania
Gminnego Programu Rewitalizacji.
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Gmina posiada:

1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niedźwiada,

zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy Nr XV/107/16 z dnia 2 czerwca 2016 r.
Gmina jest w trakcie opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego

2)  Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  dla  obszaru  położonego  w  granicach
miejscowości  Niedźwiada,  Niedźwiada-Kolonia,  Górka  Lubartowska,  Brzeźnica  Leśna,
Klementynów, Pałecznica-Kolonia i  Tarło na terenie  gminy Niedźwiada,  zatwierdzony Uchwałą
Nr XIX/121/16 Rady Gminy z dnia 7 października 2016 r.

3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru miejscowości Pałecznica
na terenie gminy Niedźwiada, zatwierdzony Uchwałą Nr XII/49/07 Rady Gminy z dnia 23 listopada
2007 r., zmieniony Uchwałą Nr XIX/130/12 Rady Gminy z dnia 30 listopada 2012 r. i Uchwałą
Nr II/3/18 Rady Gminy z dnia 3 grudnia 2018 r.

4)  Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  dla  obszaru  położonego  w  obrębie
miejscowości  Tarło  Wieś,  Tarło-Kolonia,  Klementynów,  Pałecznica-Kolonia,  zatwierdzony
Uchwałą Nr XXI/84/08 Rady Gminy z dnia 30 lipca 2008 r., zmieniony Uchwałą Nr XIX/132/12
Rady Gminy z dnia 30 listopada 2012 r. i Uchwałą Nr II/3/18 Rady Gminy z dnia 3 grudnia 2018 r.

5) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentów gminy Niedźwiada,  części
miejscowości Pałecznica i w zakresie lokalizacji ropociągu, zatwierdzony Uchwałą Nr II/3/18 Rady

Gminy z dnia 3 grudnia 2018 r. 

W 2019  roku  została  podjęta  uchwała  Nr  V/38/19  z  dnia  29  marca  2019  r.  Rady  Gminy
Niedźwiada  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  gospodarowania
przestrzennego  dla  terenów  położonych  w  obrębach  geodezyjnych  Brzeźnica  Leśna–Kolonia
i Niedźwiada  oraz  została  podjęta  uchwała  nr  V/39/19  z  dnia  29  marca  2019  r  w  sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów położonych w obrębach geodezyjnych Tarło, Tarło–Kolonia i Klementynów.

Sprawy administracyjne 

➢ wydano  łącznie  159  zaświadczeń  i  wypisów  z  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, 

➢ wydano 40 decyzji o warunkach zabudowy, 
➢ wydano  21 zgód w tym decyzji na zajęcia pasa drogowego,
➢ dokonano 55 zgłoszeń na wycinkę drzew oraz wydano 5 decyzji zezwalających na  wycinkę

drzew,
➢ wydano  2  decyzje  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego  dotyczących

następujących inwestycji:
- budowie linii kablowej 110 kW wraz z kanalizacją światłowodową realizowanej w ramach
zadania  inwestycyjnego  pn.  „Projekt  i  budowa  dwóch  linii  energetycznych  wysokiego
napięcia  110  kV  Lubartów  Płd.-  GPZ  Huta–Ostrów  Lubelski  w  m.  Leszkowice” na
działkach oznaczonych nr ewid. 21, 272, 422 położonych w obrębie Pałecznica–Kolonia
oraz na działce nr ewid. 544 położonej w obrębie Pałecznica, Gmina Niedźwiada
- budowie linii kablowej 110 kV wraz z kanalizacją światłowodową realizowanej w ramach
zadania  inwestycyjnego  pn.  „Projekt  i  budowa  dwóch  linii  energetycznych  wysokiego
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napięcia  110 kV Lubartów PŁD. -  GPZ Huta – Ostrów Lubelski  w m. Leszkowice” na
działkach  oznaczonych  nr  ewid.:  1615,  1614,  702/2,  702/1,  627,  296,  377,  376  i  426
położonych w obrębie Brzeźnica Bychawska, na działkach oznaczonych nr ewid.: 436 i 240 
położonych w obrębie Brzeźnicy Bychawskiej-Kolonii oraz na działce oznaczonej nr ewid.
497 położonej w obrębie Niedźwiada-Kolonia, Gmina Niedźwiada

Transport
W  2019  r.  na  terenie  Gminy  Niedźwiada  odbywał  się  transport  zbiorowy  realizowany

i zarządzany przez firmy prywatne. Połączenia autobusowe zapewniają komunikację miejscowości
położonych na terenie  gminy Niedźwiada  z  miastem Lubartów.  Większość  kursów odbywa się
w dni robocze oraz nauki szkolnej. Sieć transportu zbiorowego nastawiona jest głównie na dowóz
mieszkańców gminy do Lubartowa.

Pomoc publiczna

W 2019  r.  przyjęto,  zweryfikowano  i  wydano  decyzje  dla  718  wniosków o  zwrot  podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

Łącznie wypłacono producentom rolnym dotację na kwotę 344 275,41 zł.

Ochrona środowiska
Na  terenie  Gminy  Niedźwiada  funkcjonuje  1  oczyszczalnia  ścieków  położona

w miejscowości  Tarło.  W  2019  roku  do  oczyszczalni  ścieków  zostało  dostarczone  siecią
kanalizacyjną  obejmującą  3  miejscowości  łącznie  21  060  m3 ścieków oraz  4  460  m3 ścieków
dowożonych. Łączna sieć kanalizacyjna wynosi 22,37 km.

Na  podstawie  prowadzonego  rejestru  działalności  regulowanej,  na  terenie  Gminy
Niedźwiada  upoważnione  są  trzy  firmy  do  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych.  Są  to:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul Parkowa 6, 21-100 Lubartów; WC Serwis
Sp.  z  o.  o.  Spółka  Komandytowa,  ul.  Szybowa  2,  41-808  Zabrze;  LUB-EKO-PLUS  Wiesław
Łukasik, ul. Metalurgiczna 17c, 20-234 Lublin. 

Na  terenie  gminy  funkcjonują  3  stacje  uzdatniania  wody  w  miejscowościach:  Zabiele,
Tarło–Kolonia  oraz  Górka  Lubartowska,  które  obsługują  1886  gospodarstw.  Zbiorcza  sieć
wodociągowa obejmuje 81 km. W 2019 roku zużycie wody wyniosło 200,8 tys. m3. 

W 2019 r. Gmina Niedźwiada realizowała zadania związane z  unieszkodliwianiem wyrobów
zawierających azbest – usuwanie wyrobów oraz odpadów zawierających azbest z nieruchomości
należących  (użytkowanych)  do  osób  fizycznych  na  terenie  Województwa  Lubelskiego.
Przystąpiono do programu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
w  Lublinie  pn:  ,,System  gospodarowania  odpadami  azbestowymi  na  terenie  województwa
lubelskiego”  BEZPIECZNI  BEZ  AZBESTU;  współfinansowanego  ze  środków  Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

W roku 2019 usunięto 116,96 Mg azbestu z terenu Gminy Niedźwiada – były to lokalizacje
zgłoszone do w/w projektu w 2018 roku w ramach I i II naboru, zrealizowane w 2019 roku. Zadanie
realizowała firma Delta z Końskowoli, świadcząca usługi obejmujące demontaż eternitu i utylizację
innych azbestopochodnych materiałów budowlanych. 
W ramach III naboru do projektu na 2019 r. złożono 74 wnioski z lokalizacjami występowania
azbestu do odebrania przez firmę wyłonioną z przetargu.
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Zgłoszenie  zamiaru  usunięcia  drzewa składa  się  w  przypadku  drzew,  które  rosną  na
nieruchomościach  stanowiących  własność  osób  fizycznych  i  są  usuwane  na  cele  niezwiązane
z prowadzeniem  działalności  gospodarczej.  Właściciel  nieruchomości  jest  obowiązany  dokonać
zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm
przekracza:

➢ 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 
➢ 65  cm  -  w  przypadku  kasztanowca  zwyczajnego,  robinii  akacjowej  oraz  platana

klonolistnego; 
➢ 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

System gospodarowania odpadami komunalnymi 
W  Gminie  Niedźwiada  system  prowadzony  jest  poprzez  selektywną  zbiórkę  odpadów

komunalnych.  Liczba  mieszkańców  zamieszkałych  na  terenie  Gminy  Niedźwiada  ujętych
w systemie deklaracji wynosi 5399 osób; natomiast liczba złożonych deklaracji (adresów) to 1690.
W 2019 roku od mieszkańców gminy odebrano łącznie 907,49 ton odpadów komunalnych w tym:

➢ papier i tektura 17,78
➢ szkło 76,92
➢ tworzywa sztuczne 55,32
➢ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 7,48
➢ odpady wielkogabarytowe 28,36
➢ bioodpady 60,78
➢ popiół 162,79
➢ zużyte opony 14,36
➢ nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne 483,7
Na terenie Gminy Niedźwiada funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

PSZOK–  zlokalizowany  pod  adresem  Tarło  42A,  21-104  Niedźwiada,  czynny  w  każdą  środę
danego miesiąca w godz. od 800 do 1500 oraz w każdą ostatnią sobotę miesiąca w godzinach od 1000

do  1600.  Do  PSZOK  mieszkańcy  gminy  dostarczyli  łącznie  95,3  ton  odpadów  komunalnych
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zbieranych selektywnie. W 2019 roku na terenie gminy nie istniały nielegalnie wysypiska odpadów
komunalnych. 

Opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości zamieszkałych w 2019 r. wynosiły:

1) w wysokości 7,00 zł miesięcznie od mieszkańca, gdy na danej nieruchomości zamieszkuje nie
więcej niż 5 osób i odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
2)  w  wysokości  6,00  zł  miesięcznie  od  mieszkańca,  gdy  na  danej  nieruchomości  zamieszkuje
6 i więcej osób i odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
3) w wysokości 12,00 zł miesięcznie od mieszkańca, gdy na danej nieruchomości zamieszkuje nie
więcej niż 5 osób i odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
4)  w wysokości  11,00 zł  miesięcznie od mieszkańca,  gdy na danej  nieruchomości  zamieszkuje
6 i więcej osób i odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Wdrożony  system  gospodarowania  odpadami  na  terenie  Gminy  Niedźwiada  funkcjonuje
zgodnie  z  wytycznymi  „Planu  Gospodarki  Odpadami  dla  Województwa  Lubelskiego  2022”.
Prowadzone działania edukacyjne w zakresie prawidłowej segregacji,  m. in.  organizacja zbiórki
elektroodpadów pod nazwą „Elektroodpady z gminy wymień na rośliny”, przeprowadzona akcja
„Sprzątanie  świata”,  przyniosły  zamierzony  efekt,  czego  odzwierciedleniem  jest  osiągnięcie
ustawowo narzuconego obowiązku, osiągając wymagane przepisami prawa poziomy recyklingu.

Prace porządkowe i  naprawcze na terenie Gminy Niedźwiada wykonywane są przez Referat
gospodarki komunalnej i ochrony środowiska praz przez pracowników zatrudnionych w ramach
prac interwencyjnych lub publicznych. W 2019 r. utrzymanie zieleni, czystości dróg, ulic, placów
i obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy osiągnięte było poprzez::

➢ systematyczne oczyszczanie chodników i placów gminnych,
➢ zamiatanie dróg,
➢ pryskanie chodników,
➢ koszenie placów gminnych oraz placów zabaw,
➢ zbieraniu odpadów z koszów ulicznych, 
➢ sprzątanie wiat przystankowych,
➢ likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci,
➢ naprawy przystanków autobusowych,
➢ podcinanie krzewów i gałęzi z dróg gminnych,
➢ naprawy dróg gminnych, 
➢ wykonanie poboczy dróg gminnych w Zabielu i Pałecznicy,
➢ wykonanie piłko-chwytów,
➢ wykonanie ogrodzenia palcu zabaw w Niedźwiadzie–Kolonii,
➢ prace remontowe na budynkach świetlic,
➢ wykonanie trzech drewnianych przejść nad strugą w Pałecznicy,
➢ naprawa altan w Pałecznicy,
➢ naprawa dróg gminnych gruntowych,
➢ czyszczenie rowów odwadniających drogi gminne,
➢ remont przepustów drogowych,

W 2019 roku wpłynęły  4 wnioski  o  wydanie decyzji  o  środowiskowych uwarunkowaniach.
Zakończone  zostały  2  postępowania  i  wydane  zostały  2  decyzje  stwierdzająca  brak  potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. W dwóch postępowaniach został
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nałożony obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko w tym sporządzenia
raportu  o  oddziaływaniu  na  środowisko  i  zostały  wydane  2  postanowienia  o  zawieszeniu
postępowania  w  sprawie  wydania  decyzji  środowiskowej  do  czasu  przedłożenia  raportu
o oddziaływaniu na środowisko.

W 2019 r. wydano 1 pozwolenie na uprawę konopi włóknistych.

Susza
W 2019 roku w gospodarstwach rolnych wystąpiły szkody w uprawach w wyniku wystąpienia

ujemnych  skutków  przezimowania  oraz  suszy.  Komisja  powołana  przez  wojewodę  szacowała
wystąpienie  strat  w  wyniku  ujemnych  skutków  przezimowania  w  11  gospodarstwach  na
powierzchni 65,80 ha oraz w wyniku suszy w 384 gospodarstwach na powierzchni 3 233,20 ha.
Dla porównania w 2018 roku w gospodarstwach rolnych wystąpiły szkody w uprawach jedynie
w wyniku  suszy.  Komisja  powołana  przez  wojewodę  szacowała  wystąpienie  straty  w  165
gospodarstwach na powierzchni 1 352,04 ha.

Bezdomne zwierzęta

Program  opieki  na  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na
terenie gminy Niedźwiada w 2019 r. został przyjęty uchwałą Nr V/35/19 Rady Gminy Niedźwiada
z dnia 29 marca 2019 r.

Program obejmował w szczególności:
➢ zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
➢ opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
➢ odławianie bezdomnych zwierząt,
➢ obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt,
➢ poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
➢ usypianie ślepych miotów,
➢ wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
➢ zapewnienie  całodobowej  opieki  weterynaryjnej  w  przypadkach  zdarzeń  drogowych

z udziałem zwierząt.
W celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych lub wymagających opieki zwierząt gospodarskich
w roku  2019,  podpisano  umowę  z  osobą  prowadząca  gospodarstwo  rolne  zlokalizowane
w miejscowości Górka Lubartowska.

W 2019 r. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt realizowane było poprzez umowę z lekarzem weterynarii świadczącym usługi
całodobowo – Gabinet Weterynaryjny w Niedźwiadzie.

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku
realizowane  było  poprzez  docelowe  umieszczenie  zwierzęcia  w  Schronisku  dla  Bezdomnych
Zwierząt w Nowodworze, z którym Gmina zawarła umowę.
Na realizacje zadań wynikających z w/w programu zabezpieczono w 2019 r. w budżecie Gminy
Niedźwiada środki w kwocie 18.500,00 zł a wydatkowano środki w kwocie 3.708,60 zł.

Łowiectwo
Gospodarka  łowiecka  jest  prowadzona  w  obwodach  łowieckich  przez  dzierżawców  albo

zarządców. Na terenie  gminy Niedźwiada występuje  6 obwodów łowieckich  wydzierżawionych
czterem kołom łowieckim Polskiego Związku Łowieckiego. 
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Obwód
łowiecki

Koło Łowieckie Adres Koła Miejscowości

97 89 Siemień
ul. Wieniawska 10,

20-071 Lublin
Zabiele (Sołectwo Zabiele-Kolonia)

99, 117, 129 37 Knieja
ul. Leśna 26A,

21-100 Lubartów

Brzeźnica Leśna,
Górka Lubartowska,

część Pałecznicy

115 76 Jeleń
ul. Warszawska 7, 
21 – 200 Parczew

Brzeźnica Bychawska,
Zabiele

116 38 Bór
Nasutów 32,

21-025 Niemce

Berejów, Brzeźnica Książęca, Brzeźnica
Książęca-Kolonia, Niedźwiada, Niedźwiada-

Kolonia, Brzeźnica Bychawska-Kolonia,
Klementynów, Tarło, Tarło-Kolonia, Pałecznica,

Pałecznica-Kolonia,

Zwierzęta  łowne w stanie  wolnym,  jako dobro ogólnonarodowe,  stanowią  własność Skarbu
Państwa. Łowiectwo jest prowadzone zgodnie z podstawowymi kierunkami użytkowania terenów
rolnych,  leśnych  i  rybackich,  w  warunkach  stałego  polepszania  zwierzynie  środowiska  jej
bytowania. Informacje od dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego o terminie rozpoczęcia
i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego, podawane są do publicznej wiadomości przez
Wójta w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie.

Zabytki

Gminny  Program  Opieki  nad  Zabytkami  Gminy  Niedźwiada  na  lata  2019–2022,  przyjęty
Uchwałą Nr XXXVI/240/18 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 5 października 2018 r. 

Kultura 
W Gminie Niedźwiada w 2019 roku zorganizowano szereg rożnych przedsięwzięć i wydarzeń,

które miały na celu integrację mieszkańców, edukację oraz wspólne spędzanie wolnego czasu.

Styczeń

VI Wspólne Śpiewanie Kolęd

13  stycznia  2019  roku  Zespół  Tarłowianki  w  miejscowej  świetlicy  zorganizował  VI  Wspólne
Śpiewanie Kolęd. W spotkaniu uczestniczyli goście zaproszeni i zespoły śpiewacze z Niedźwiady,
Brzeźnicy  Bychawskiej,  Zabiela,  Górki  Lubartowskiej  oraz  Zespół  Śpiewaczy  „Kaolinki”
z Baranowa i Zespół śpiewaczy przy KGW w Baranowie. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze
przy wspólnym śpiewaniu kolęd.
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Luty 

Ostatki z „Kaliną”

W lutym 2019 roku w Budynku Wielofunkcyjnym w Niedźwiadzie, Zespół Śpiewaczy „Kalina”
z Niedźwiady  już  drugi  raz  zorganizował  słodkie  pożegnanie  karnawału.  W  wydarzeniu
uczestniczyły  zespoły  śpiewacze  z  Brzeźnicy  Leśnej,  Brzeźnicy  Książęcej,  Zabiela,  Brzeźnicy
Bychawskiej, Tarła, Pałecznicy i Górki Lubartowskiej oraz zaproszeni goście. 

Przybyłych  gości  witała  członkini  zespołu  Anna  Misztal.  Zespoły  śpiewacze  w  części
artystycznej  wykonały  po  dwa  utwory.  Uczestnicy  spotkania  zostali  ugoszczeni  poczęstunkiem
przygotowanym przez  gospodynie wieczoru. 
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Marzec

Spotkanie Wielkopostne

W sobotę 30 marca, w Wiejskim Ośrodku Kultury w Górce Lubartowskiej odbyło się kolejne
„Spotkanie Wielkopostne”. Koło Gospodyń Wiejskich z Górki Lubartowskiej świętowało 70- lecie
powstania.  Spotkanie  było  jednocześnie  przeglądem pieśni  pasyjnej.  W tegorocznym spotkaniu
miło nam było gościć zespoły z Baranowa k. Puław, Ostrowa Lubelskiego, Ostrówka, Brzeźnicy
Bychawskiej, Niedźwiady, Tarła, Pałecznicy i Zabiela oraz miejscowy zespół „Górczanki.

Gośćmi  honorowymi  byli:  Wicemarszałek  Sejmu  Beata  Mazurek,  Członek  Zarządu
Województwa  Lubelskiego  Zdzisław  Szwed  i  Starosta  Powiatu  Lubartowskiego  Ewa  Zybała.
W spotkaniu uczestniczyli m. in.: Wójt Gminy Niedźwiada Marek Kubik, Główny Specjalista ds.
muzeów  i  twórczości  ludowej  w  Urzędzie  Marszałkowskim  Województwa  Lubelskiego  Janina
Biegalska  i  Prezes  Lubartowskiego  Towarzystwa  Regionalnego  Maria  Kozioł.  Wicemarszałek
Sejmu  Beata  Mazurek  z  okazji  70-  lecia  powstania  Koła  Gospodyń  Wiejskich  w  Górce
Lubartowskiej, zaprosiła jubilatki oraz wszystkie Koła z terenu Gminy Niedźwiada na wizytę do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Kwiecień

Wizyta w sejmie

4 kwietnia, na zaproszenie Wicemarszałek Sejmu Beaty Mazurek, zorganizowano wyjazd  do
Sejmu,  w  którym  wzięły  udział  Koła  Gospodyń  Wiejskich  z  Górki  Lubartowskiej,  Brzeźnicy
Bychawskiej, Niedźwiady, Tarła i Zabiela wraz z gośćmi. W spotkaniu wzięli udział Prezes PiS
Jarosław Kaczyński,  Marszałek  Sejmu Marek Kuchciński  oraz  Wicemarszałkowie  Sejmu Beata
Mazurek i Ryszard Terlecki.
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Konferencja i warsztaty Kół Gospodyń Wiejskich Lubelszczyzny-Nowa Szansa na Rozwój i
Edukację

Koła Gospodyń Wiejskich z Górki Lubartowskiej, Brzeźnicy Bychawskiej i Niedźwiady wzięły
udział  w  spotkaniu  z  Kołami  Gospodyń  Wiejskich  z  regionu  lubelskiego  w  Hotelu  „Drob”
w Urszulinie  w  dniu  28  kwietnia  2019  roku.  Panie  zaprezentowały   swoje  tradycje,  kulinaria
i rękodzieło.  Podczas  trwania  Konferencji  i  warsztatów  odbyły  się  również  konkursy  na
najładniejsze  stoisko KGW, danie  regionalne,  najlepszy chleb,  produkt  regionalny  (rękodzieło).
Honorowy patronat nad konferencją objęła ówczesna  wicemarszałek Sejmu RP Beata Mazurek.
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Maj

Majówka na ludowo

Koło Gospodyń Wiejskich  w Brzeźnicy  Książęcej,  4  maja  2019 r.  zorganizowało  Majówkę na
Ludowo. W spotkaniu uczestniczyli  m. in.:  Wójt  Gminy Niedźwiada -  Marek Kubik,  Sekretarz
Gminy  Niedźwiada  Małgorzata  Jaksim,  Skarbnik  Gminy  Niedźwiada  Halina  Jaksim,  Radna
Powiatu  Lubartowskiego  Izabela  Czerska  oraz  goście  zaproszeni.  W spotkaniu  miło  nam było
gościć zespoły z Zabiela, Niedźwiady, Pałecznicy i Brzeźnicy Leśnej .

Gminny Dzień Sportu i Rekreacji

5 maja nad Zelewem w Pałecznicy odbył się Gminny Dzień Sportu i Rekreacji. W programie
imprezy zorganizowanej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pałecznica znalazły się takie atrakcje
jak: zawody wędkarskie, otwarty turniej piłki plażowej, bieg nordic walking, zawody rzutu broną
i podkową oraz darmowa wata cukrowa i dmuchane zjeżdżalnie dla dzieci. Spotkanie zakończyła
zabawa przy muzyce zespołu IDEAL.

Lipiec

V Rajd rowerowy po Gminie Niedźwiada.
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7 lipca odbył się V Rajd Rowerowy po gminie Niedźwiada, którego organizatorem była Gmina
Niedźwiada  oraz  rada  sołecka  miejscowości  Pałecznica-Kolonia.  Cel  jaki  przyświecał
organizatorom czyli popularyzacja aktywnego wypoczynku, upowszechnianie kolarstwa jako formy
rekreacji,  integracja  społeczności  lokalnej  został  osiągnięty.  Trasa  rajdu  tak  jak  w poprzednich
edycjach  pozostała  niezmieniona.  Pogoda  dopisała,  co  niewątpliwie  zachęciło  całe  rodziny  do
wspólnej przejażdżki. Rajd rowerowy po atrakcyjnych trasach naszej gminy, z roku na rok cieszy
się coraz większą popularnością, obserwujemy stały wzrost sympatyków dwóch kółek. Uczestnicy
pokonali trasę rajdu w otrzymanych koszulkach. Wszyscy, choć zmęczeni, szczęśliwie dotarli do
mety  w  Pałecznicy-Kolonii.  Na  całej  trasie  o  bezpieczeństwo  uczestników  dbali  strażacy  oraz
policja.  Po  ukończonym  rajdzie  wszyscy  mogli  się  posilić  pysznym  bigosem  i  grochówką
przygotowaną przez Panie ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Niedźwiadzie. Na mecie
rajdu czekało także wiele atrakcji. Dużą popularnością, zwłaszcza wśród najmłodszych uczestników
cieszyła  się  foto-budka  oraz  punkty  z  dmuchanymi  zjeżdżalniami.  Spotkanie  umilały  występy
zespołu dziecięcego „PROMYKI” z Brzeźnicy Bychawskiej oraz różne programy animacyjne  dla
dzieci. Jednym słowem było wesoło i przyjemnie. Tradycyjnie najbardziej wyczekiwanym punktem
programu było losowanie nagród. Nagrodą główną w tym roku były trzy rowery ufundowane przez
sponsorów.  W losowaniu  brali  udział  wszyscy  uczestnicy  rajdu  z  terenu  naszej  gminy,  którzy
pokonali całą trasę rajdu i wrzucili do urny konkursowej kupon, opatrzony pieczątkami z punktów
kontrolnych,  zlokalizowanych na trasie.  Poza nagrodami głównymi było wiele  licznych nagród
rzeczowych w postaci akcesoriów rowerowych, jak: liczniki rowerowe, oświetlenie, kaski, bidony,
zapięcia i wiele innych, które zostały ufundowane przez firmę TECHMLEK Sp.J., REZONER oraz
Best Auto Dealer BMW.

Sierpień

Koncert pieśni Maryjnej

W niedzielę  4 sierpnia  odbył  się  odpust parafialny ku czci  Matki  Bożej  Królowej  Aniołów
połączony z obchodami 100 rocznicy powstania parafii. Uroczystość rozpoczął koncert orkiestry
dętej  z  parafii  Szastarka.  Następnie  pod  przewodnictwem  J.  E.  Ks.  Abp  Stanisława  Budzika,
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Metropolity  Lubelskiego  odprawiona  została  uroczysta  suma  odpustowa,  na  wstępie  której
poświęcona została tablica upamiętniająca 100-lecie parafii.

Po południu odbył się Koncert Pieśni Maryjnej. W koncercie udział wzięły Zespoły Śpiewacze
z terenu  gminy  Niedźwiada  oraz  dzieci  ze  Szkoły  Podstawowej  im  Bohaterów  Powstania
Warszawskiego  w  Brzeźnicy  Bychawskiej  wraz  z  gośćmi.  Jednym  z  gości  występujących  na
koncercie był były proboszcz ks. Władysław Poździk. Ks. Poździk jest tym, który przed kilkunastu
laty  zapoczątkował  organizację  koncertów  ku  czci  patronki  parafii  z  okazji  dorocznych,
sierpniowych  odpustów.  Po  koncercie  wszyscy  zebrani  spotkali  się  na  wspólnej  „Agapie”
tj. pikniku przy muzyce. 

Dożynki gminne

Święto  dożynkowe jest ukoronowaniem całorocznego  trudu i  pracy  rolnika.  Święto  plonów
w naszej gminie odbyło się 18 sierpnia w Niedźwiadzie. Poprzedziła je dziękczynna msza święta
koncelebrowana przez ks. Andrzeja Narojczyka z parafii w Suchowoli Radzyńskiej i proboszcza
miejscowej  parafii  ks.  Dariusza  Kobiałkę.  We  mszy  św.  uczestniczyli  zaproszeni  goście
i mieszkańcy gminy,  którzy zaprezentowali  piękne wieńce dożynkowe z zebranych  w tym roku
zbóż,  ziół, kwiatów  i  owoców.  Zwieńczeniem mszy  św.  było  poświęcenie  wieńców.  Po  mszy
świętej  barwny  korowód  prowadzony  przez  cztery  konie  z  wieńcami  i  uroczystym  śpiewem
zespołów  oraz  kapeli  ludowej  „Lubartowiacy”  przemaszerował  na  boisko  przy  Szkole
Podstawowej,  by  tam  kontynuować  dalszą  część  obrzędową  dożynek.  Po  oficjalnym  otwarciu
i przywitaniu  zebranych  przez  gospodarza  dożynek-Wójta  Marka  Kubika,  starostowie  dożynek,
Państwo Justyna i Marcin Czechowscy, młodzi rolnicy z Brzeźnicy Książęcej, kultywując ludowy
zwyczaj, na ręce Wójta przekazali chleb wypieczony z tegorocznych zbóż. Dożynkowym chlebem
częstowano  zebranych  podczas  uroczystości.  W okolicznościowych  wystąpieniach  głos  zabrali:
Wójt,  Wojewoda Lubelski  Przemysław Czarnek,  Starosta  Powiatu  Lubartowskiego Ewa Zybała
i Radna Powiatu Lubartowskiego Izabela Czerska,  która odczytała  list  Marszałka Województwa
Lubelskiego  Jarosława  Stawiarskiego.  W  czasie  trwających  uroczystości  prezentowane  były
efektowne  wieńce  dożynkowe.  Wygranym  wieńcem  dożynkowym  okazał  się  wieniec
z miejscowości Berejów, który reprezentował gminę na dożynkach powiatowych.
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Następnym  punktem  obrzędu  była  część  artystyczna,  którą  rozpoczęły  występy  zespołów
śpiewaczych  z  terenu  gminy  a  także  zespół  dziecięcy  „Promyki”-prowadzony  przez  Panią
Katarzynę  Mazurek.  Atrakcją  dożynek  był  zorganizowany  przez  pana  Andrzeja  Mazurka
mieszkańca  gminy,  pokaz  jazdy  konnej  z  przeszkodami,  kozacki  taniec  z  szablami  a  także
przejażdżka  wozem  wasąg.  Dużym  zainteresowaniem  cieszyły  się  opowieści  Pana  Andrzeja
Mazurka o działalności 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej. W nawiązaniu do historii można
było  spróbować  swoich  możliwości  na  strzelnicy.  Ciekawym  doświadczeniem  były  warsztaty
kowalstwa  artystycznego.  Podczas  tegorocznych  dożynek  zorganizowano  turniej  sołectw
w przeciąganiu liny o Puchar Wójta. Najsilniejszą drużyną okazała się drużyna z Niedźwiady, która
zdobyła  puchar.  Na najmłodszych uczestników czekało  wesołe  miasteczko i  darmowe atrakcje.
Smaczną atrakcją dożynkową była część gastronomiczna przygotowana i wystawiona do degustacji
przez  14  Kół  Gospodyń  Wiejskich  z  terenu  gminy.  Kobiety  z  Kół  zaprezentowały  swoje
umiejętności  kulinarne  przygotowując  m.  in.  gorące  zupy,  dania  mięsne  jak:  pasztety,  rolady,
szaszłyki,  kiełbaski,  różnego rodzaju pierogi i  inne smakołyki mięsno-warzywne. Dopełnieniem
smaku  był  pieczony  dzik,  bigos  i  wojskowa  grochówka.  Ucztowanie  można  było  zakończyć
deserem w postaci pięknie wyglądających i pysznych ciast.  Przy sprzyjającej pogodzie wszyscy
miło  spędzali  czas,  biesiadowanie  umilała  Szczebrzeska  Kapela  Podwórkowa  i  zespół
„Nie.Okiem.Znani.” Gwiazdą wieczoru był zespół „Czadoman”. Festyn dożynkowy zakończyła

zabawa taneczna z zespołem HaVana.

Wdzięczni Polskiej Wsi

Na II ogólnopolskim Święcie „Wdzięczni Polskiej Wsi” zorganizowanym 25 sierpnia w Kolnie
przez Premiera RP Mateusza Morawieckiego nie zabrakło reprezentacji Gminy Niedźwiada. Panie
z Kół  Gospodyń  Wiejskich  z  Pałecznicy  i  Karczmisk  zostały  zaproszone  przez  Wojewodę
Lubelskiego  Pana  Przemysława  Czarnka  aby  reprezentować  swoje  gminy  i  Województwo
Lubelskie na tradycyjnych polskich dożynkach.
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Wrzesień

Dożynki Powiatowe

W niedzielę 8 września 2019 r. w Ostrowie Lubelskim odbyły się dożynki powiatowe.

Naszą Gminę reprezentowali: Wójt Marek Kubik, Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Wiącek,
pracownicy  Urzędu  Gminy,  radni  i  mieszkańcy.  Z  rąk  Wojewody  Lubelskiego  Przemysława

Czarnka,  Wójt  otrzymał
dotację  rządową  w  kwocie
539 723 zł z Funduszu Dróg
Samorządowych dla  Gminy
Niedźwiada,  na  drogę
w miejscowości  Tarło
i Tarło-Kolonia.  Rolnicy
z terenu  naszej  gminy
Państwo  Justyna  i  Marcin
Czechowscy  otrzymali
wyróżnienie  od  Starosty
Powiatu  Lubartowskiego
Ewy Zybały. 
Piękny  wieniec  z  Gminy
Niedźwiada  wykonany

przez  sołectwo  Berejów  zdobył  pierwsze  miejsce  w  kategorii  wieńców  współczesnych.  Panie
z Koła  Gospodyń  Wiejskich  z  Brzeźnicy  Leśnej  zadbały  o  kulinarną  reprezentację  Gminy.
Z bogatego  menu  każdy  mógł  wybrać  coś  dla  siebie.  Nasze  wesołe  i  kolorowe  Leśniczanki
przygotowały piękne stoisko, na którym znalazły się wykwintne i pyszne potrawy.

Dożynki Prezydenckie w Spale

W niedzielę 15 września 2019 roku odbyły się po raz piąty Dożynki Prezydenckie w  Spale.
W uroczystościach  na  zaproszenie  Wojewody  Lubelskiego  Przemysława  Czarnka  udział  wziął
Zespół Śpiewaczy „Pałecnianki” z Pałecznicy. Reprezentantki Naszej Gminy zaśpiewały dla Pary
Prezydenckiej.
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Październik

Gminny Dzień Seniora

5  października  2019  r.  w  naszej  gminie  odbyły  się  obchody  Gminnego  Dnia  Seniora.
To szczególny  moment,  który  pozwala  docenić  i  podkreślić  potencjał  doświadczenia,  wartości
i wiedzy, z których mogą czerpać młodsze pokolenia. Uroczystość odbyła się w hali widowiskowo-
sportowej przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Niedźwiadzie. Po oficjalnym powitaniu
przez dyrektor szkoły Annę Barczak, głos zabrał Wójt Marek Kubik. Powitał zgromadzonych gości,
szczególne  słowa  skierował  do  seniorów  podkreślając,  że  najważniejsze  jest  zdrowie,  radość
i pogoda ducha a wówczas wiek się nie liczy, to seniorzy są bowiem źródłem życiowej mądrości,
której  nabywa  się  wraz  z  upływem  lat.  Następnie  głos  zabrał  Pan  Albin  Mazurek,  Dyrektor
Wydziału  Polityki  Społecznej,  przedstawiciel  Wojewody  Lubelskiego  oraz  kolejno  Pani  Ewa
Zybała Starosta Lubartowski, Pani Izabela Czerska Radna Powiatowa oraz Pan Leszek Kowalczyk
Radny Sejmiku Województwa, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Lublinie.  W części  artystycznej  wystąpił  zespół
dziecięcy “Promyki” pod przewodnictwem Pani  Katarzyny Mazurek,  oraz dzieci  i  młodzież  ze
Szkoły  Podstawowej  im.  Orła  Białego  w  Niedźwiadzie.  Czas  umilały  występy  zespołów
śpiewaczych z  terenu naszej  gminy.  Po oficjalnych przemówieniach  i  powitaniach,  oraz  części
artystycznej,  seniorzy  oraz  goście  mieli  przyjemność  uczestniczenia  w  zabawie,  do  której
przygrywał  Pan  Marcin  Michalski.  Poczęstunek  dla  gości  przygotowali  pracownicy  Szkoły
Podstawowej w Niedźwiadzie. Spotkanie obfitowało w rozmowy, żarty, śpiew i taniec. Seniorzy
pokazali, iż mają w sobie wiele sił witalnych i nie wiek jest tutaj najważniejszy, lecz radość bycia
razem, oraz fakt, że się o nich pamięta. Wójt rozdał seniorom upominek - kalendarz na 2020 rok,
który był okazją do wspomnień, gdyż zawierał pamiątkowe zdjęcia od pierwszego dnia seniora
w 2002 roku, aż po 2018 rok.
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Listopad

40 lecie Zespołu „Pałecnianki”

9 listopada odbyły się uroczyste  obchody jubileuszu 40-lecia działalności artystycznej  zespołu
Śpiewaczego  „Pałecnianki”.Wśród  zaproszonych  gości  obecni  byli:  przedstawiciele  władz
wojewódzkich,  powiatowych  i  samorządowych,  Wojewódzkiego  Ośrodka  Kultury  w  Lublinie,
Lubartowskiego  Towarzystwa  Regionalnego,  Muzeum  Wsi  Lubelskiej,  zaproszone  zespoły
śpiewacze  oraz  rodziny i  przyjaciele  jubilatek.  Uroczystość  rozpoczęto  mszą  świętą  w intencji
byłych i obecnych członkiń Zespołu. Następnie zaproszeni goście pochodem udali się do budynku
Szkoły Podstawowej w Pałecznicy.

Przybyłych  gości  witał  przyjaciel  zespołu  Mikołaj  Dudzik.  Kustosz  Biblioteki  Publicznej
w Pałecznicy Pani Krystyna Dziedzic przedstawiła najważniejsze fakty i osiągnięcia jakie miały
miejsce  w czasie  40  lat  działalności  Zespołu .  Podczas  Obchodów Jubileuszu  zespół  otrzymał
dyplomy,  nagrody,  wyróżnienia  i  kwiaty.  Nie  zabrakło  licznych  listów  gratulacyjnych
i podziękowań dla Pań za ich dorobek kulturalny. Listy uznania w imieniu Marszałka Województwa
Lubelskiego  wręczył  Janusz  Bodziacki,  a  w  imieniu  Wojewody  Lubelskiego  Kamila
Grzywaczewska.  Nagrody wręczali  Wójt  Marek Kubik,  Sekretarz  Małgorzata  Jaksim,  Skarbnik
Halina Jaksim, Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Wiącek, Starosta Powiatu Lubartowskiego
Ewa Zybała, Radna Powiatu Lubartowskiego Izabela Czerska.  Dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej
w Lublinie  Bogna  Bender–Motyka,  Wójt  Gminy  Serniki  Paweł  Woźniak,  Prezes  Regionalnego
Towarzystwa  Lubartowskiego  Maria  Kozioł,  Kierownik  Wydziału  Oświaty  i  Sportu  Starostwa
Powiatowego  w  Lubartowie  Andrzej  Sekuła  oraz  Zespoły  Śpiewacze  z  terenu  gminy.  Wielu
dostojnych  gości  skorzystało  z  możliwości  dokonania  pamiątkowego  wpisu  z  gratulacjami
w kronice  Zespołu.  Uczestnicy  spotkania  zostali  ugoszczeni  poczęstunkiem,  który  został
uświetniony  ludowym  śpiewem  Zespołów  Śpiewaczych.  Jak  przystało  na  tak  wyjątkową
uroczystość nie zabrakło jubileuszowego tortu.
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Obchody Święta Odzyskania Niepodległości

11 listopada o godzinie 11:00 w kościele p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niedźwiadzie
została  odprawiona Msza św.  w intencji  Ojczyzny.  Po raz  pierwszy w kościele  został  również
zapalony Ogień Niepodległości a następnie przewieziony pod pomnik przy Urzędzie Gminy. 

8  listopada  Ogień  Niepodległości  z  Kostiuchnowki  na  Ukrainie  do  Niedźwiady  został
przywieziony przez  konny patrol  27  Wołyńskiej  Dywizji  Piechoty  Armii  Krajowej  w osobach:
Prezesa Środowiska Lubelskiego 27 WDP AK Andrzeja  Mazurka i Jacka Zapasę z Nadleśnictwa
Parczew, a następnie uroczyście przekazany na ręce Wójta.

O godzinie  14:00 w świetlicy w Tarle  odbyło się  wspólne śpiewanie  pieśni  patriotycznych,
zorganizowane  przez  Zespół  Śpiewaczy  ,,Tarłowianki”  z  Tarła.  Wspólne  śpiewanie  pieśni
patriotycznych ma szczególną moc: jest źródłem wielu pięknych wzruszeń i radosnych przeżyć,
wywołuje  poczucie  wspólnoty  i  jedności  wśród  śpiewających.  Patriotyczne  pieśni  to  teraz
wyjątkowe  lekcje  historii  i  manifest  pamięci.  W trudnych  chwilach  podtrzymywały  na  duchu
i zagrzewały do walki. Wyznaczały rytm marszu, koiły samotność i tęsknotę za bliskimi.

Na  uroczystość  został  zaproszony  Zespół  Śpiewaczy  „Górczanki”  z  Górki  Lubartowskiej,
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Tarle, oraz mieszkańcy Tarła i Tarła-
Kolonii. We wspólnym śpiewaniu uczestniczyli również przedstawiciele władz gminy: Wójt Marek
Kubik, Sekretarz Małgorzata Jaksim, Skarbnik Halina Jaksim, Radni Stanisław Okólski i Paweł
Wiśniowski,  Dyrektor  Szkoły Podstawowej im.  Marii  Konopnickiej  w Tarle  Arkadiusz Greguła
oraz Proboszcz Prafaii pw. NMP Matki Kościoła w Tarle ks. kan. Wiktor Koczwara.
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Biblioteka
Gminna  Biblioteka  Publiczna  w  Niedźwiadzie  posiada  3  filie  zlokalizowane  w  Brzeźnicy

Bychawskiej, Pałecznicy i Tarle. W GBP w Niedźwiadzie zatrudnionych jest 4 pracowników. Stan
księgozbioru na dzień 31.12.2019 wynosi – 27 931 egz.

W 2019 r. przybyło–706 nowych pozycji. Ze środków samorządowych zakupiono–363 egz., ze
środków MKiDN zakupiono 326 egz., 17 to pozycje z darów. Ubytki–616 egz.

Łącznie na zakup księgozbioru wydaliśmy–12 524,02 zł.

Czytelnicy

W 2019 r. w Bibliotece było zarejestrowanych 1322 czytelników. 

Liczba czytelników na 100 mieszkańców wynosi – 21,32

Wypożyczenia
➢ Liczba odwiedzin – 22 172,

➢ Liczba wypożyczeń księgozbioru na zewnątrz – 21 086

➢ Liczba udostępnień księgozbioru na miejscu – 4 400

➢ Liczba wypożyczeń czasopism na zewnątrz -  2 193

➢ Liczba udostępnień czasopism na miejscu – 627

Łącznie liczba wypożyczeń na zewnątrz i na miejscu – 28 306

➢ Liczba publicznie dostępnych stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu – 9

➢ Liczba zbiorów opracowanych komputerowo – 100%

➢ Liczba uczestników imprez organizowanych przez bibliotekę – 875

➢ Liczba uczestników szkoleń bibliotecznych dla użytkowników – 101

➢ W 2019 roku zakupiono regały i rolety do filii w Pałecznicy – 5 273,69 zł
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