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1. WSTĘP I SŁOWO OD WÓJTA GMINY
Instytucja raportu o stanie gminy została wprowadzona Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r.
o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, w której znowelizowane
zostały m.in. przepisy Ustawy o samorządzie gminnym. Została ona uregulowana w nowym
przepisie Ustawy o samorządzie gminnym – art. 28aa ust. 1.
Wspólnota mieszkańców jednostki samorządowej wybiera spośród siebie osoby w jej imieniu
zarządzające wspólnymi sprawami. Zgodnie z ww. Ustawą niniejszy raport to sprawozdanie
z tego, co władze samorządowe: wójt wraz z radnymi, wykonały w minionym 2019 roku. Raport
w szczególności obejmuje realizację polityk, programów i strategii Gminy Końskowola, a także
realizację uchwał Rady Gminy.

STANISŁAW GOŁĘBIOWSKI, WÓJT GMINY KOŃSKOWOLA
Szanowni Państwo,
Dziękuję za sięgnięcie do Raportu o stanie Gminy Końskowola w roku 2019 wraz z załącznikami.
Świadczy to o Państwa zainteresowaniu sprawami naszej małej ojczyzny.
Zapraszam Państwa do rozmów o naszej gminie. Dialog to podstawa, na której buduje się
zrozumienie i zaufanie, ale też powinien być oparty na rzetelnej wiedzy. Taką wiedzę o tym, co
dzieje się w Gminie Końskowola, nad czym pracujemy i co planujemy, przekazujemy Państwu
w niniejszym raporcie. Mam nadzieję, że będzie on nie tylko źródłem informacji, ale też inspiracją
do dalszej wspólnej rozmowy i pracy nad rozwojem.
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2. OGÓLNE INFORMACJE O GMINIE KOŃSKOWOLA
2.1.

CHARAKTERYSTYKA GMINY

Gmina Końskowola jest gminą wiejską, zlokalizowaną w centralnej części powiatu puławskiego,
na zachodzie województwa lubelskiego. Jej powierzchnia wynosi 90 km2.
Gmina jest podzielona na 16 sołectw: Chrząchów, Chrząchówek, Końskowola, Las Stocki, Młynki,
Nowy Pożóg, Opoka, Pulki, Rudy, Sielce, Skowieszyn, Stara Wieś, Stary Pożóg, Stok, Witowice,
Wronów.
Rys. 1. Położenie, układ komunikacyjny i użytkowanie terenu Gminy Końskowola

Źródło: opracowanie własne
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Gmina Końskowola położona jest w dolinie rzeki Kurówki. Budowa geologiczna tego obszaru
zdecydowała o charakterze rzeźby terenu – równinny Płaskowyż Nałęczowski urozmaicają
liczne, typowe dla tego obszaru wąwozy o stromych zboczach znacznej wysokości. Usytuowanie
Gminy na trasie Radom – Lublin (droga ekspresowa S12), oraz Lublin – Warszawa (droga
ekspresowa S17, częściowo w budowie) daje duże możliwości potencjalnym inwestorom. Przez
teren Gminy Końskowola przebiega również linia kolejowa nr 7 Warszawa – Dorohusk
(w budowie).
W 2019 r. Gminę Końskowola zamieszkiwało 8 962 osób (USC Końskowola, 31.12.2019 r.).

2.2.

CHARAKTERYSTYKA POZYCJI I ROZWOJU GMINY W OSTATNICH 6 LATACH NA TLE
GRUPY PORÓWNAWCZEJ

Na potrzeby miarodajnego porównania jednostki samorządu terytorialnego należy starannie
wybrać gminy do grupy porównawczej, tak aby były to jednostki o zbliżonym potencjale
rozwojowym. W związku z powyższym do porównania Gminy Końskowola wybrano gminy
wiejskie, położone w województwie lubelskim, powiecie puławskim o liczbie ludności od 5 do
10 tys. mieszkańców: Żyrzyn i Kurów.
Porównania dokonano pod względem dwóch wskaźników, obrazujących rozwój gospodarczy
oraz wykorzystanie potencjału finansowego Gminy Końskowola.
Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wskaźnik G dla gminy
oblicza się dzieląc kwotę dochodów podatkowych przez liczbę mieszkańców gminy. Wskaźnik
stanowi podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji.

Wskaźnik G (wielkość dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy)
Gmina

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Końskowola

1221 zł

1068 zł

1088 zł

1140 zł

1216 zł

1305 zł

Żyrzyn

612 zł

632 zł

671 zł

681 zł

863 zł

941 zł

Kurów

833 zł

847 zł

874 zł

1026 zł

960 zł

1095 zł

Źródło: Ministerstwo Finansów

W porównaniu do pozostałych gmin wiejskich z powiatu puławskiego o podobnej liczbie
mieszkańców, w analizowanych latach Końskowola charakteryzowała się największym
wskaźnikiem G, co oznacza, że uzyskała największe dochody podatkowe w przeliczeniu na
1 mieszkańca.
Wskaźnik G dla Gminy Końskowola w 2019 roku wynosił 1305,20 zł i był wyższy od
wskaźników dla pozostałych gmin z grupy porównawczej.

7

RAPORT O STANIE GMINY KOŃSKOWOLA W ROKU 2019

3. INFORMACJE FINANSOWE
3.1.

STAN FINANSÓW GMINY

Polityka finansowa Gminy Końskowola realizowana jest w oparciu o corocznie uchwalany przez
Radę Gminy budżet. Uchwała budżetowa określa źródła dochodów oraz kierunki wydatkowania
środków finansowych.
Stan finansów Gminy na dzień 31.12.2019 r. został przedstawiony w oparciu o 3 podstawowe
wskaźniki:
Wskaźnik

Wartość

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem

57,91%

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem

22,51%

Zadłużenie ogółem

3.2.

8 858 950,96 zł

WYKONANIE BUDŻETU GMINY

Budżet Gminy na 2019 rok zakładał dochody w kwocie 48 018 306,18 zł oraz wydatki w kwocie
49 494 117,46 zł. Zakładane dochody i wydatki zostały zrealizowane w następujący sposób:
plan dochodów: 48 018 306,18 zł, faktycznie uzyskane dochody: 48 552 518,38 zł
(wykonanie planu: 101,11%),
plan wydatków: 49 494 117,46 zł, realizacja wydatków: 46 433 721,91 zł (wykonanie
planu: 93,82%).
W związku z powyższym w 2019 roku wynik budżetu gminy to 2 118 796,47 zł. Dochody ze
sprzedaży majątku Gminy wyniosły 37 516,24 zł.
Gmina Końskowola bardzo dobrze wypada pod kątem pozyskiwania dotacji na realizację
różnorodnych przedsięwzięć, mających na celu podniesienie jakości życia mieszkańców. W 2019
roku na zadania inwestycyjne pozyskała 6 617 470,20 zł, natomiast na zadania bieżące
333 038,63 zł.
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Wskaźnik

Wartość
Dochody: 48 552 518,38 zł
Dynamika PIT 2018/2019 – 126,87%

Wykonanie dochodów (w tym dynamika PIT, PN) i wydatków

Dynamika PN 2018/2019 – 95,11%
Wydatki: 46 433 721,91 zł

Wynik (nadwyżka) operacyjny

2 118 796,47 zł
na zadania inwestycyjne: 6 617 470,20 zł

Dotacje rozwojowe pozyskane spoza budżetu gminy
Dochody ze sprzedaży majątku

na zadania bieżące: 333 038,63 zł
37 516,24 zł

W obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Gmina Końskowola
pozyskała środki na realizację 9 projektów na łączną wartość 23 771 248,68 zł,
dofinansowanie unijne – 14 619 808,57 zł, dofinansowanie z budżetu państwa –
297 372,54 zł.
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Dofinansowanie UE

Dofinansowanie BP

Uporządkowanie wraz z zagospodarowaniem Rynku w Końskowoli i jego
otoczenia (wraz z parkingiem)

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie
Końskowola

Rozwój zintegrowanych usług społecznych w gminach wiejskich powiatu
puławskiego - Gmina Końskowola

Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy
Końskowola

Modernizacja oświetlenia ulicznego

Dostosowanie ratusza w Końskowoli wraz z otoczeniem na cele kultury
oraz promocji tradycji szkółkarskich

Akademia Kompetencji Kluczowych

Wkład własny BG

Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe Województwa
Lubelskiego poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego

Rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w miejscowości
Końskowola, ulica Żyrzyńska
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Wykres 1. Pozyskane środki z Unii Europejskiej na poszczególne projekty w perspektywie finansowej UE na
lata 2014-2020

Pozyskane środki z Unii Europejskiej na poszczególne
projekty w perspektywie finansowej UE na lata 20142020
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Źródło: Urząd Gminy Końskowola
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W 2019 roku Gmina Końskowola pozyskała środki z budżetu państwa na realizację 2 projektów
o łącznej wartości 5 093 353,54 zł, („Budowa drogi gminnej nr 112819L w miejscowości
Skowieszyn – Puławy - ul. Puławska” oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 107701L
w miejscowości Sielce”). Łączna wartość dofinansowania – 3 528 932,00 zł.
Dodatkowo w 2019 roku Gmina Końskowola pozyskała środki z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu
„Rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w miejscowości Końskowola, ulica
Żyrzyńska” – wartość dofinansowania 2 169 027,22 zł.
Gmina Końskowola aktywnie współpracuje z innymi samorządami z którymi w obecnej
perspektywie finansowej UE wspólnie zrealizowała lub realizuje 6 projektów o łącznej wartości
83 172 549,77 zł dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego – 53 934 356,00 zł.
Zestawienie wszystkich projektów Gminy Końskowola realizowanych z udziałem
dofinansowania unijnego lub krajowego znajduje się w Załączniku nr 4. do Raportu o stanie
Gminy Końskowola w roku 2019.

W 2019 roku najwięcej środków finansowych Gmina wydatkowała na oświatę, wychowanie
i politykę rodzinną.
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2 768 879,42
102 697,97
546 722,97

851

Wydatki Gminy Końskowola w 2019 roku

Gospodarka mieszkaniowa

Administracja publiczna

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

Obsługa długu publicznego

Oświata i wychowanie

Ochrona zdrowia

Pomoc społeczna

Edukacyjna opieka wychowawcza

Rodzina

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

12

RAPORT O STANIE GMINY KOŃSKOWOLA W ROKU 2019

3.3.

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH/MAJĄTKOWYCH

W 2019 roku wykonanie planu w zakresie wydatków inwestycyjnych było wysokie, wynosiło
92,13%. W podziale na źródła finansowania wydatków inwestycyjnych przedstawia się to
następująco:
4 971 962,17 zł – wydatki finansowane ze środków własnych, Funduszu Dróg
Samorządowych, PFRON i dotacji celowej z budżetu państwa wykonanie planu: 87%;
2 317 970,50 zł – wydatki finansowane ze środków europejskich, wykonanie planu:
97,25%;
3 161 328,46 zł – wydatki finansowane ze środków własnych i budżetu państwa (wkład
krajowy w projektach UE), wykonanie planu: 95,5%.
Wskaźnik
Wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu

3.4.

Wartość
11 344 161,95 (wykonanie planu 92,13%)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia prognoza finansowa stanowi instrument wieloletniego planowania finansowego
w jednostkach samorządu terytorialnego. WPF obejmuje prognozę m.in. takich parametrów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, jak:
dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu,
dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu,
wynik budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu
sfinansowania deficytu,
przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego
do zaciągnięcia.
Wynik budżetu Gminy Końskowola za 2019 rok jest dodatni tj. została wypracowana nadwyżka
budżetowa.
Wskaźnik
Harmonogram spłat i obsługi zadłużenia

Wartość
524 188,72 zł (wykonanie planu 100%)
2020 r.:

Prognoza wyniku budżetu na najbliższe lata wg stanu na dzień
31.12.2019r.

970 659,32 zł

2021 r.: 1 136 541,68 zł
2022 r.: 1 192 541,68 zł

Prognoza limitu zadłużenia na najbliższe lata (dopuszczalny
wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie
roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, ustalony w oparciu
o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

2020 r.: 7,94%
2021 r.: 6,34 %
2022 r.: 5,45%
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Szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Końskowola znajdują się w Załączniku nr 3 do Raportu o stanie Gminy
Końskowola w roku 2019.

3.5.

REALIZACJA
(NGO)

BUDŻETU WE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Gmina Końskowola z sukcesami współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi. Na ten
cel w budżecie gminy wyodrębniony jest specjalny budżet. W 2019 roku wyniósł on
265 000,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na realizację 7 projektów:
Lp.

1.

Klub Sportowy
„Powiślak”
w Końskowoli

2.

Uczniowski
Klub
Sportowy „Olimp”
w Końskowoli

3.

Klub Sportowy
„Powiślak”
w Końskowoli

4.

5.

6.

7.

Przyznane
środki

Wykorzystane
środki

170 000,00 zł

170 000,00 zł

20 000,00 zł

17 900,00 zł

18 000,00 zł

18 0000,00 zł

Zadania z zakresu wypoczynku dzieci
i młodzieży – organizacja wypoczynku dla
dzieci i młodzieży "Poznajemy piękno
polskich Tatr”.

18 000,00 zł

18 000,00 zł

„Integracja, edukacja i rekreacja jako formy
aktywizacji osób w wieku emerytalnym edycja VII".

10 000,00 zł

9 995,71 zł

Rozwijanie działań edukacyjnych poprzez
integrację
społeczeństwa
z osobami
niepełnosprawnymi
–
„
Jesteśmy”organizowanie cyklu imprez o charakterze
integracyjnym – edycja VI.

9 000,00 zł

8 999,71 zł

9 000,00 zł
( w planie
20 000,00 zł)

9 000,00 zł

Nazwa oferenta

Parafia
Końskowola
pw. Znalezienia Krzyża
Świętego
i Św.
Andrzeja
Apostoła
w Końskowoli
Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych,
Opiekunów
i Przyjaciół „Radość”
w Końskowoli
Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych,
Opiekunów
i Przyjaciół „Radość”
w Końskowoli
Stowarzyszenie
Ośrodek
Wsparcia
Środowiskowego
„Nadzieja”

Nazwa zadania publicznego
Organizacja zajęć treningowych, szkolenie
i współzawodnictwo sportowe poprzez
udział w rozgrywkach ligowych i turniejach
drużyn w zakresie piłki nożnej.
Organizacja zajęć nauki i doskonalenia
pływania dzieci z placówek oświatowych
Gminy Końskowola „Chlap Chlap – Zdrowie
Łap”.
Organizacja zajęć treningowych, szkolenie
i współzawodnictwo sportowe poprzez
udział w rozgrywkach ligowych i turniejach
drużyn w zakresie piłki siatkowej.

,, Profilaktyczne Andrzejki”.

Wskaźnik

Wartość według planu

Wartość zrealizowana

Udział środków budżetu na współpracę z NGO w
wydatkach gminy

265 000,00 zł

251 895,42 zł

7 projektów

7 projektów

Liczba projektów, w których gmina
współpracowała z NGO
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4. INFORMACJA O INFRASTRUKTURZE KOMUNALNEJ
Infrastruktura komunalna Gminy Końskowola na dzień 31.12.2019 r. kształtowała się
w następujący sposób:
1. Grunty o powierzchni 177,4247 ha, w tym:
lasy – 4,8388 ha,
grunty orne – 7,8630 ha,
tereny mieszkaniowe – 1,7328 ha,
tereny zabudowane; inne – 11,3288 ha,
zurbanizowane tereny nie zabudowane – 7,0710 ha,
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 12,3439 ha,
tereny komunikacyjne ( drogi, zatoki itp.) – 131,4233 ha,
nieużytki – 2,9546 ha,
różne – 0,1823 ha.
2. Budynki – 37, w tym:
mieszkalne – 9 (37 najemców),
oświatowe – 4,
kulturalne – 2,
pozostałe obiekty – 22 (9 najemców).
3. Wodociągi
długość czynnej sieci rozdzielczej ( bez przyłączy) – 87,4 km,
czynne przyłącza wodociągowe do budynków i innych obiektów – 2394 przyłączy,
4 pompownie wody: ( Skowieszyn, Końskowola, Wronów, Stary Pożóg ),
1 hydrofornia czynna: ( Końskowola LODR ),
7 hydroforni nieeksploatowanych: ( Pulki, Końskowola, Stary Pożóg, Stok-Zakierzki,
Chrząchów). Hydrofornie ( wylewki) w miejscowościach Stary Pożóg i Stok - Zakierzki
eksploatowane są awaryjnie w okresach suszy.
4. Kanalizacja
długość czynnej sieci kanalizacyjnej z kanałami tłocznymi (bez przyłączy) – 87,2 km,
czynne przyłącza kanalizacyjne do budynków i innych obiektów – 1956 przyłączy,
30 przepompowni ścieków w miejscowościach: Chrząchów, Młynki, Wronów, Opoka,
Witowice, Rudy, Końskowola, Skowieszyn, Stary Pożóg, Nowy Pożóg oraz ok. 100
przydomowych przepompowni ścieków.
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Gmina Końskowola posiada udziały w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” w ilości 4 926 o łącznej wartości 4 876 820,10 zł, co daje
8,23% udziałów ogółem. Gmina Końskowola przystąpiła jako wspólnik do spółki MPWiK
w 2009 r. Udziały były wnoszone przez Gminę do roku 2016. Celem przystąpienia i nabywania
udziałów w spółce MPWiK Puławy była realizacja projektu „Międzygminny system wodnokanalizacyjny w ramach aglomeracji Puławy”. W wyniku realizacji projektu powstała nowa sieć
wodociągowa w miejscowościach: Chrząchów, Witowice, Opoka i Młynki oraz sieć kanalizacyjna
w miejscowościach: Chrząchów, Witowice, Opoka, Młynki i Wronów. Wybudowano 497 szt.
przyłączy kanalizacyjnych o łącznej długości 5 555mb. oraz wybudowano 380 szt. przyłączy
wodociągowych o łącznej długości 6 882 mb. Powyższa infrastruktura jest własnością MPWiK
Puławy i nie stanowi mienia komunalnego Gminy Końskowola.
W 2013 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Końskowola, a MPWiK Puławy w sprawie
utrzymania, eksploatacji i zarzadzania gminnym systemem wodociągów i kanalizacji w Gminie
Końskowola będących jej własnością. Na podstawie umowy MPWiK realizuje zadanie własne
Gminy dotyczące zaopatrzenia w wodę, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych.
5. Środki transportowe – 17 szt.
6. Drogi – 154,098 km w tym:
81,963 km dróg utwardzonych,
72,135 km dróg gruntowych.
W 2019 roku zrealizowane zostały m.in. inwestycje związane z poprawą infrastruktury
drogowej.
Nazwa projektu

Przebudowa ul. Lipowej w Starej Wsi na odcinku 360 mb

Nazwa beneficjenta

Gmina Końskowola

Finansowanie

Budżet Gminy

Wartość projektu

31 438,80 zł

Okres realizacji

23.07.2019 r. – 10.09.2019 r.
Zakres robót wykonanych w ramach inwestycji, objął m. in.:

•

ustawienie krawężników (na płask) po obu stronach jezdni wraz z wykonaniem ław
betonowych z oporem na podsypce cementowo – piaskowej,

•

utwardzenie jezdni destruktem pochodzącym z frezowania nawierzchni asfaltowych.
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Nazwa projektu

Utwardzenie placu na działce gminnej w miejscowości Stara Wieś przy budynku Ośrodka
Wsparcia Dziennego

Nazwa beneficjenta

Gmina Końskowola

Finansowanie

Budżet Gminy

Wartość projektu

106 043,67 zł

Okres realizacji

23.07.2019 r. – 10.09.2019 r.
Zakres inwestycji objął następujące zadania:
•

Wykonanie parkingu z kostki brukowej betonowej o wymiarach 6,3 x 18,2m obok
istniejącego już parkingu z kostki brukowej,

•

Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej o szerokości 1,5 m i długości 27 m,
prowadzącego od istniejącej drogi asfaltowej (łącznik od drogi powiatowej) do budynku
Ośrodka Wsparcia Dziennego,

•

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej drodze asfaltowej – łączniku od drogi
powiatowej prowadzącym na wschód,

•

Wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową na drodze prowadzącej od łącznika
od drogi powiatowej w kierunku budynku Ośrodka Wsparcia Dziennego.

Nazwa projektu

Przebudowa drogi gminnej – ulicy Słonecznej w Końskowoli na odcinku od km 0+010,15
do km 0+109,50 w Końskowoli

Nazwa beneficjenta

Gmina Końskowola

Finansowanie

Budżet Gminy

Wartość projektu

87 221,39 zł

Okres realizacji

11.07.2019 r. – 13.09.2019 r.
Zakres robót wykonanych w ramach inwestycji, objął m. in.:

•

roboty pomiarowe i rozbiórkowe, w tym rozbiórkę podbudowy z gruntu stabilizowanego
mechanicznie, nawierzchni z destruktu oraz nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych,

•
•
•

roboty ziemne, w tym wykonanie koryt głębokości 10 cm na zjazdach,

•

mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
jezdni,

•
•
•

wykonanie podbudowy z pisaku stabilizowanego cementem o Rm=2,5Mpa grubości 10 cm,

•

wykonanie zjazdu na drogę gminną o szerokości 3,5 mb z kostki brukowej betonowej
grubości 8 cm (w km 0+072,00),

•

wykonanie nawierzchni zjazdów do istniejących posesji z kruszyw łamanych o grubości 10
cm,

•

roboty wykończeniowe, w tym plantowanie i obsianie trawą poboczy ziemnych.

regulację pionową studzienek rewizyjnych,
ustawienie krawężników (na płask) po obu stronach jezdni wraz z wykonaniem ław
betonowych z oporem z betonu C 12/15 na podsypce cementowo – piaskowej,

wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5,0Mpa grubości 15 cm,
wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości 4 mb z kostki brukowej betonowej grubości 8
cm na podsypce cementowo – piaskowej grubości 4 cm,
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5. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII
5.1. STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOŃSKOWOLA NA LATA 2009-2020
Dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego
Gminy Końskowola jest Strategia Rozwoju Gminy Końskowola na lata 20092020. Na podstawie analizy dotychczasowego rozwoju Gminy, oceny
uwarunkowań zewnętrznych oraz przeprowadzonych konsultacji
społecznych w Strategii sformułowano następującą misję Gminy:
stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju, zapewniającego wzrost
zatrudnienia, rozwój przedsiębiorczości, oraz w konsekwencji poprawę
warunków życia mieszkańców przy zachowaniu wartości kulturowych oraz
odpowiednim korzystaniu z walorów środowiska naturalnego. Misja zostanie
zrealizowana dzięki wyznaczonym celom strategicznym w 5 kluczowych dla Gminy obszarach
strategicznych:
Obszar strategiczny nr I. Warunki i jakość życia mieszkańców – Cel strategiczny
w ramach obszaru: Zapewnienie mieszkańcom Gminy wysokiej jakości usług
publicznych oraz poprawa warunków socjalnobytowych,
Obszar strategiczny nr II. Rozwój infrastruktury technicznej – Cel strategiczny w ramach
obszaru: Osiągnięcie poziomu infrastruktury technicznej w stopniu zadowalającym
mieszkańców Gminy Końskowola,
Obszar strategiczny nr III. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego – Cel strategiczny
w ramach obszaru: Ograniczenie wpływu funkcjonowania Gminy na środowisko
naturalne i poprawa jego stanu,
Obszar strategiczny nr IV. Rozwój otoczenia kulturowego, turystycznego, sportowego –
Cel strategiczny w ramach obszaru: Rozwój i promocja Gminy poprzez otoczenie
kulturowe, sportowe i turystyczne,
Obszar strategiczny nr V. Edukacja – Cel strategiczny w ramach obszaru: Rozbudowa
i unowocześnienie infrastruktury szkolnej Gminy w celu poprawy warunków
edukacyjnych.
Do każdego celu zostały przyporządkowane cele operacyjne, działania i konkretne zadania do
realizacji. Do końca 2019 r. udało się zrealizować, w całości lub w części, 72 z 83 (86,74%)
zadań zawartych w strategii, z czego 13 zadań jest w ciągłej realizacji. Część zrealizowanych
zadań była dofinansowana z funduszy unijnych i innych środków (28 zadań – 34%):
zadania zrealizowane – 32 (38,55%),
zadania w ciągłej realizacji – 13 (15,66%),
zadania częściowo zrealizowane – 14 (16,87%),
zadania w trakcie realizacji – 13 (15,66%),
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zadania w trakcie przygotowania do realizacji – 1 (1,21%),
zadania niezrealizowane – 10 (12,05%).
Zrealizowane zadania obejmowały głównie modernizację/budowę budynków użyteczności
publicznej (SPZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia, remiza OSP w Końskowoli, szkoły), infrastruktury
transportowej, wodociągowej i kanalizacyjnej oraz promocję Gminy pod kątem inwestycyjnym
i turystycznym. Szczegółowy wykaz zadań zawartych w Strategii i stan ich realizacji znajduje się
w Załączniku nr 1 do Raportu o stanie Gminy Końskowola w roku 2019.

5.2.

STUDIUM
UWARUNKOWAŃ
I
KIERUNKÓW
PRZESTRZENNEGO GMINY KOŃSKOWOLA

ZAGOSPODAROWANIA

Polityka przestrzenna Gminy Końskowola prowadzona jest
w oparciu
o
Studium
Uwarunkowań
i
Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Końskowola (Studium)
przyjęte uchwałą Rady Gminy Końskowola nr XI/78/99 z dnia 22
lipca 1999 r., trzykrotnie zmieniane: pierwsza zmiana – uchwała nr
XXX/137/08 z dnia 26 listopada 2008 r., druga zmiana – uchwała
nr XLVI/218/14 z dnia 11 czerwca 2014 r., trzecia ostatnia zmiana
– uchwała nr XXVI/126/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r. Jest to
główny dokument wyznaczający kierunki rozwoju przestrzennego
gminy, określający jednocześnie możliwe funkcje i formy
zagospodarowania przestrzennego.

5.3.

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NA OBSZARZE GMINY KOŃSKOWOLA

OBOWIĄZUJĄCE

Gmina Końskowola posiada 100% pokrycie Miejscowymi Planami Zagospodarowania
Przestrzennego (MPZP). Ze względu na dużą dynamikę zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym gminy oraz uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych MPZP są na bieżąco
aktualizowane. Obecnie na terenie Gminy obowiązuje 12 MPZP.
Tabela 1. Zestawienie obowiązujących MPZP na terenie Gminy Końskowola
Lp.

MPZP

Uchwała

Data wejścia
w życie

1.

MPZP Gminy Końskowola

Uchwała nr XLI/248/02 Rady Gminy Końskowola z
dnia 26 lipca 2002 r.

2.04.2003 r.

2.

Zmiana MPZP Gminy Końskowola

Uchwała nr IV/27/03 Rady Gminy Końskowola z dnia
31 stycznia 2003 r.

2.04.2003 r.

3.

MPZP Ośrodka Gminnego
Końskowola

Uchwała nr IX/57/03 Rady Gminy Końskowola z dnia
19 sierpnia 2003 r.

23.10.2003 r.

4.

Zmiana MPZP Gminy Końskowola

Uchwała nr LIV/255/10 Rady Gminy Końskowola z
dnia 28 października 2010 r.

12.03.2011 r.
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5.

MPZP Ośrodka Gminnego
Końskowola

Uchwała nr LIV/256/10 Rady Gminy Końskowola z
dnia 28 października 2010 r.

12.03.2011 r.

6.

Zmiana MPZP Gminy Końskowola

Uchwała nr XVIII/77/12 Rady Gminy Końskowola z
dnia 22 lutego 2012 r.

4.04.2012 r.

7.

Zmiana MPZP Gminy Końskowola –
etap I

Uchwała nr XVII/83/2015 Rady Gminy Końskowola z
dnia 25 listopada 2015 r.

23.12.2015 r.

8.

MPZP dla terenów położonych w
obrębach Pulki i Nowy Pożóg – etap
I

Uchwała nr XXVII/127/2016 Rady Gminy
Końskowola z dnia 26 sierpnia 2016 r.

4.10.2016 r.

9.

Zmiana MPZP Gminy Końskowola –
etap II

Uchwała nr XXXIX/188/2017 Rady Gminy
Końskowola z dnia 28 czerwca 2017 r.

6.09.2017 r.

10.

Zmiana MPZP Gminy Końskowola –
etap III

Uchwała nr XLIX/252/2018 Rady Gminy Końskowola
z dnia 4 kwietnia 2018 r.

6.06.2018 r.

11.

Zmiana MPZP Ośrodka Gminnego
Końskowola

Uchwała nr XLIX/251/2018 Rady Gminy Końskowola
z dnia 4 kwietnia 2018 r.

26.05.2018 r.

12.

MPZP Gminy Końskowola dla
terenów w obrębach Końskowola,
Sielce, Młynki, Stary Pożóg,
Chrząchówek

Uchwała nr XLIX/250/2018 Rady Gminy Końskowola
z dnia 4 kwietnia 2018 r.

6.06.2018 r.

Źródło: Urząd Gminy Końskowola

Ostatniej oceny aktualności MPZP dokonano w Analizie zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym gminy Końskowola, opracowanej w 2016 roku i będącej podstawą do podjęcia
Uchwały nr XXV/125/2016 Rady Gminy Końskowola z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie oceny
aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Końskowola. W uchwale za
nieaktualne uznano 2 MPZP:
1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Końskowola uchwalony uchwałą
nr XLI/248/02 z dnia 26 lipca 2002 r., zmieniony uchwalą nr IV/27/03 z dnia 31 stycznia
2003 r., zmieniony uchwałą nr LIV/255/10 z dnia 28 października 2010 r., zmieniony uchwałą
nr XVIII/77/12 z dnia 22 lutego 2012 r., zmieniony uchwałą nr XVII/83/2015 z dnia 25
listopada 2015 r.;
2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Ośrodka Gminnego Końskowola
uchwalony uchwałą nr IX/57/03 z dnia 19 sierpnia 2003 r., zmieniony uchwałą nr XXIII/128/04
z dnia 8 listopada 2004 r., zmieniony uchwałą nr LIV/256/10 z dnia 28 października 2010 r.
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5.4.

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY KOŃSKOWOLA
2022

NA LATA

2017-

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Końskowola na lata 2017-2022
został uchwalony uchwałą nr XXXVIII/183/2O17 Rady Gminy Końskowola
z dnia 30 maja 2017 r.
Władze Gminy Końskowola zdają sobie sprawę, że obszar Gminy nie jest
jednorodny, a poszczególne sołectwa mają swoje problemy i potrzeby.
Przeprowadzone analizy wykazały, że 6 sołectw spełnia warunki do
uznania ich za obszar zdegradowany: Las Stocki, Chrząchówek, Rudy,
Chrząchów, Końskowola, Stok. Został on wyznaczony na podstawie
wskaźników obrazujących degradację w sferze społecznej (bezrobocie,
ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji, niski poziom kapitału społecznego,
niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), gospodarczej,
środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej.
Z obszaru zdegradowanego wydzielono obszar rewitalizacji, charakteryzujący się kumulacją
problemów zdiagnozowanych na obszarze zdegradowanym, zwłaszcza problemów społecznych.
Są to sołectwa Rudy i Końskowola. Łączna powierzchnia obszaru rewitalizacji wynosi 11,89 km2,
co stanowi 13,22% powierzchni gminy.
Cel główny Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Końskowola to: Wzrost poziomu życia
mieszkańców oraz poprawa atrakcyjności obszaru rewitalizacji poprzez nadanie mu nowych
funkcji i odbudowanie istniejących oraz kompleksową odnowę społeczną, przestrzenną
i gospodarczą z zachowaniem dbałości o środowisko naturalne. W ramach celu głównego
zidentyfikowano 3 cele operacyjne:
Cel operacyjny 1. Odbudowa istniejących i nadanie nowych funkcji obszarowi centrum
gminy prowadzące do wzrostu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców oraz
wzmacniania poziomu integracji społecznej,
Cel operacyjny 2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz występowania
patologii społecznych na obszarze rewitalizacji,
Cel operacyjny 3. Rozwój gospodarczy i poprawa sytuacji na rynku pracy w gminie
Końskowola.
W LPR wyznaczono do realizacji 17 głównych projektów rewitalizacyjnych i 10 projektów
uzupełniających. Zrealizowany został projekt „Remont i modernizacja budynku przedszkola w
Końskowoli”, 1 projekt jest w trakcie realizacji (Uporządkowanie wraz z zagospodarowaniem
Rynku w Końskowoli i jego otoczenia wraz z parkingiem). Realizacja pozostałych projektów
planowana jest na kolejne lata.
Jednym z głównych projektów rewitalizacyjnych jest projekt pn.
Uporządkowanie wraz z zagospodarowaniem Rynku w Końskowoli
i jego otoczenia (wraz z parkingiem) na realizację którego Gmina
uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 13.4.
Rewitalizacja obszarów wiejskich.
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Nazwa projektu

Uporządkowanie wraz z zagospodarowaniem Rynku w Końskowoli i jego otoczenia (wraz
z parkingiem)

Nazwa beneficjenta

Gmina Końskowola

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa

13. Infrastruktura społeczna

Działanie

13.4. Rewitalizacja obszarów wiejskich

Wartość projektu

5 375 028,27 zł

Dofinansowanie UE

2 348 504,35 zł

Dofinansowanie z budżetu
państwa

276 294,62zł

Okres realizacji

08.11.2017 r. – 31.12.2020 r.
Projekt obejmuje następujące zadania:
uporządkowanie wraz z zagospodarowaniem Rynku w Końskowoli i jego otoczenia, w tym:
wykonanie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, uporządkowanie zieleni (nasadzenie
drzew w formie szpalerów), przebudowa przyległych dróg publicznych, przebudowa
ciągów dla pieszych, budowa zatok postojowych oraz budowa płyty rynku,
zagospodarowanie terenu za pomocą elementów małej architektury tj.: budowa fontanny,
budowa placu zabaw, montaż oświetlenia.

5.5.

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA
KOŃSKOWOLA NA LATA 2017-2021

MIESZKANIOWYM ZASOBEM

GMINY

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Końskowola na lata
2017-2021 został przyjęty uchwałą nr XXXV/174/2O17 Rady Gminy Końskowola z dnia
22 marca 2017 r.
Mieszkaniowy zasób gminy tworzą:
lokale mieszkalne – 8 budynków mieszczących 18 mieszkań,
lokale socjalne – 7 budynków mieszczących 20 mieszkań.
W latach 2017-2021 w zasobie mieszkaniowym gminy planowane są głównie przeglądy roczne
i pięcioletnie, naprawy i remonty bieżące pozwalające na utrzymanie zasobu w odpowiednim
stanie technicznym.
Podstawą polityki czynszowej prowadzonej przez Gminę Końskowola jest ustawa z dnia 27
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu
cywilnego. Polityka czynszowa jest prowadzona w sposób zapewniający utrzymanie istniejącego
zasobu mieszkaniowego w odpowiednim stanie technicznym. Stawki czynszu za 1 m2
powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i lokalu socjalnego ustala Wójt Gminy Końskowola
zgodnie z przepisami ustawy, w drodze zarządzenia. Bazowa stawka czynszu za 1 m2
powierzchni użytkowej lokalu socjalnego stanowi 50% bazowej stawki za lokal mieszkalny.

5.6.

GMINNY PROGRAM OPIEKI
2018-2021

NAD

ZABYTKAMI GMINY KOŃSKOWOLA

NA LATA

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Końskowola na lata 2018-2021 został przyjęty
uchwałą nr LII/281/2018 Rady Gminy Końskowola z dnia 5 września 2018 r.

22

RAPORT O STANIE GMINY KOŃSKOWOLA W ROKU 2019

Na terenie Gminy Końskowola znajduje się kilka niezwykle cennych zespołów obiektów
zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytków województwa lubelskiego. Do najważniejszych
z nich należy zaliczyć:
Kościół parafialny w Końskowoli pod rozszerzonym wezwaniem Znalezienia Krzyża Św.
i św. Andrzeja Apostoła,
Kościół pw. Św. Anny w Końskowoli,
Dwór Tęczyńskich w Końskowoli,
Szpital w Końskowoli,
Folwark Tęczyńskich (częściowo objęty ochroną poprzez wpis do rejestru zabytków),
Ratusz w Końskowoli.
Gminny Program Opieki nad Zabytkami formułuje szereg działań samorządu w zakresie opieki
nad zabytkami gminnymi. Wyznaczone priorytety, cele szczegółowe i działania uwzględniają
specyfikę dziejów gminy i charakter jej dziedzictwa kulturowego. W Programie wyznaczono dwa
główne priorytety:
PRIORYTET I – Dbałość o zachowanie istniejących walorów zabytkowych,
PRIORYTET II – Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w promocji gminy i rozwoju jej
funkcji turystycznej.
W ramach powyższych priorytetów wyznaczono do realizacji 37 działań. Ze względu na
opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Końskowola w 2018 roku
pierwsze sprawozdanie z jego realizacji zostanie opracowane w roku 2020 (za 2018 i 2019 rok).
W celu realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gmina pozyskała dofinansowanie
na realizację projektu pn. Dostosowanie zabytkowego ratusza w Końskowoli wraz z otoczeniem na
cele kultury oraz promocji tradycji szkółkarskich.
Nazwa projektu

Dostosowanie zabytkowego ratusza w Końskowoli wraz z otoczeniem na cele kultury
oraz promocji tradycji szkółkarskich

Nazwa beneficjenta

Gmina Końskowola

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa

7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Działanie

7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Wartość projektu

5 155 499,27 zł

Dofinansowanie UE

3 556 765,75 zł

Okres realizacji

01.09.2017 r. – 30.06.2020 r.
Projekt obejmuje następujące zadania:
kompleksowa restauracja budynku dawnego Ratusza, w wyniku której powstanie budynek
2-kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony,
przywrócenie historycznej bryły według zachowanych danych ikonograficznych,
Wyposażenie ratusza w instalacje niezbędne dla projektowanych funkcji – elektryczna,
teletechniczna, wod.-kan., gazowa, centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa
(kotłownia gazowa), wentylacja, instalacja ciepła technologicznego oraz w podstawowe
meble i urządzenia,
utworzenie Muzeum Tęczyńskich w podziemiach Ratusza wykorzystującego techniki
multimedialne do prezentacji treści historycznych,
realizacja specyficznego programu kulturalno-edukacyjnego w pozostałych pomieszczenia,
opartego między innymi na tradycjach różanych Końskowoli i unikatowym końskowolskim
Święcie Róż,
przywrócenie Rynkowi historycznego centrotwórczego charakteru dzięki czemu stanie się
miejscem aktywności ludzkiej – wykonanie nawierzchni pieszych i kołowych (w części
zachodniej i północnej) z 46 miejscami parkingowymi, odwodnienie terenu, adaptacja i
uzupełnienie zieleni ozdobnej, wykonanie drobnych form architektury (m.in. fontanna,
ławki), wykonanie oświetlenia Rynku (34 latarnie).

23

RAPORT O STANIE GMINY KOŃSKOWOLA W ROKU 2019

5.7.

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
Gmina Końskowola jest objęta „Planem zrównoważonego rozwoju
publicznego transportu zbiorowego dla gminy Miasto Puławy wraz
z obszarami sąsiednich gmin funkcjonalnie powiązanych w ramach
porozumienia w sprawie wspólnej komunikacji miejskiej na lata 20132028” opracowanym przez Miasto Puławy i przyjętym uchwałą nr
XL/371/17 Rady Miasta Puławy z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Miasto Puławy, na podstawie porozumień zawartych z gminami sąsiednimi
(z Gminą Końskowola od roku 2005), posiada uprawnienia związane
z organizacją transportu zbiorowego. Porozumienie z Gminą Końskowola uprawnia władze
Miasta Puławy do organizacji lokalnego transportu zbiorowego w zakresie:
wyznaczania linii komunikacyjnych i tras przejazdu autobusów,
zatwierdzania rozkładów jazdy z uwzględnieniem opinii i uwag Wójta Gminy,
ustalania maksymalnych cen za przejazdy,
ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabieranych ze
sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy,
ustalania stref przewozowych,
udzielania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych.
Gmina Końskowola w ramach porozumienia ma w obowiązku utrzymanie przystanków
komunikacyjnych oraz udział w kosztach związanych z organizacją lokalnego transportu
zbiorowego.
Wskutek wdrażania Planu oczekiwać będzie można poprawy jakości funkcjonowania transportu
zbiorowego oraz rozwoju systemu transportu i doskonalenia jego eksploatacji na rzecz
sprawnego i bezpiecznego przemieszczania osób i towarów. Należy mieć też na uwadze
racjonalny, aktualizowany w czasie podział zadań transportowych pomiędzy transport
publiczny, ruch samochodowy, pieszy oraz rowerowy, sprzyjający spełnieniu wymogów
ograniczenia uciążliwości transportu dla środowiska, a przez to poprawę dostępności
komunikacyjnej miasta Puławy oraz terenów przyległych, a także województwa i kraju.
Transport zbiorowy w gminie Miasto Puławy i okolicy jest obsługiwany przez Miejski Zakład
Komunikacji – Puławy Sp. z o. o. w Puławach, mniejszą rolę pełnią transportowe firmy prywatne.
MZK – Puławy na terenie Gminy Końskowola na dzień 31.12.2019 r. realizował dziennie
następującą liczbę kursów:
w dni nauki szkolnej – 69 kursów,
w okresie ferii i wakacji – 53 kursy,
w soboty – 36 kursów,
w niedziele – 36 kursów.
W ramach realizowanych kursów MZK – Puławy zapewnia transport publiczny oraz dowóz
dzieci i młodzieży do szkół.
Realizacja rozwoju systemu komunikacji w obszarze Miasta Puławy oraz gmin powiązanych
z nim funkcjonalnie powinna odbywać się dzięki przeprowadzeniu następujących zmian:
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zrównoważony rozwój sieci powiązań komunikacyjnych,
podnoszenie jakości infrastruktury technicznej wykorzystywanej do świadczenia usług
komunikacyjnych,
racjonalizacja i usprawnianie organizacji transportu publicznego na terenie objętym
analizą.
Obecnie Miasto Puławy wraz z partnerami, w tym z Gminą Końskowola, jest w trakcie realizacji
projektu pn. Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny,
który ma na celu poprawę dostępności do infrastruktury transportu zbiorowego na obszarze
gmin należących do MOF Puławy. Zakres rzeczowy projektu Gminy Końskowola został już
zrealizowany.

Nazwa projektu

Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny

Nazwa beneficjenta

Miasto Puławy

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa

5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

Działanie

5.4. Transport niskoemisyjny

Wartość projektu

25 426 343,75 zł

Dofinansowanie UE

14 016 433,87 zł

Okres realizacji

03.09.2014 – 30.06.2020
W Gminie Końskowola Projekt obejmuje następujące zadania:
budowa zatoki autobusowej w Końskowoli,
wykonanie 2 szt. przyłączy energetycznych w Końskowoli,
zakup i instalację 2 szt. informacji przystankowej w Końskowoli,
zakup i montaż 4 szt. wiat przystankowych w miejscowościach: Rudy, Końskowola, Opoka
i Stary Pożóg.

Gmina Końskowola uzyskała również dofinansowanie z Budżetu
Państwa (Fundusz Dróg Samorządowych) na budowę drogi gminnej
w miejscowości Skowieszyn i przebudowę drogi gminnej w miejscowości
Sielce.
Nazwa projektu

Budowa drogi gminnej nr 112819L w miejscowości Skowieszyn – Puławy (ul. Puławska)

Nazwa beneficjenta

Gmina Końskowola

Program

Fundusz Dróg Samorządowych

Wartość projektu

4 445 916,02 zł

Dofinansowanie z budżetu
województwa

3 075 726,00 zł

Okres realizacji

14.11.2018 r. – 15.11.2019 r.

Zakres zrealizowanych robót objął m.in.: odwodnienie korpusu drogowego na odcinku od km
0+907,00 do km 2+556,50, oraz wykonanie podbudowy pomocniczej na odcinku od km
0+907,00 do km 2+556,50.
Obecnie trwa realizacja II etapu inwestycji.
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Nazwa projektu

Przebudowa drogi gminnej nr 107701L w miejscowości Sielce

Nazwa beneficjenta

Gmina Końskowola

Program

Fundusz Dróg Samorządowych

Wartość projektu

647 437,52 zł

Dofinansowanie z budżetu
województwa

453 206,00 zł

Okres realizacji

14.10.2019 r. – 06.12.2019 r.

W ramach inwestycji przebudowany został odcinek drogi gminnej nr 107701L o długości 1,363
km w miejscowości Sielce.

5.8.

WIELOLETNI

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH

I KANALIZACYJNYCH
Urządzeniami wodociągowymi i kanalizacyjnymi na obszarze Gminy Końskowola zarządza
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe i Kanalizacyjne w Puławach. Wieloletni plan rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla obszaru Gminy nie jest
opracowywany. W celu poprawy dostępności mieszkańców do infrastruktury wodnokanalizacyjnej Gmina Końskowola realizuje wiele projektów dofinansowanych z funduszy
europejskich.
Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem do realizacji inwestycji polegającej na
wykonaniu kanalizacji sanitarnej na odcinku Młynki – Sielce przez tereny inwestycyjne
w miejscowości Końskowola. w 2019 roku rozpoczęto realizacje zadania ,,Rozbudowa ujęcia
wody w raz ze stacją uzdatniania w miejscowości Końskowola ul. Żyrzyńska”. Wartość
inwestycji wynosi 3 375 294,75 zł.

5.9.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY KOŃSKOWOLA
2020

NA LATA

2015-

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Końskowola na lata 2015-2020 został przyjęty Uchwałą
nr XXIV/120/2016 Rady Gminy Końskowola z dnia 29 czerwca 2016 r. Celem dokumentu jest
przedstawienie zakresu działań możliwych do realizacji w celu ograniczenia zużycia energii
finalnej oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych do atmosfery.
W Planie przedstawiono wiele działań dotyczących różnych sektorów: budynków użyteczności
publicznej, mieszkalnictwa, oświetlenia ulicznego i transportu. Większość z tych działań to
zadania średnio i długoterminowe, a ich realizacja uzależniona jest od pozyskania dofinansowań
zewnętrznych. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Końskowola wyznacza 3 główne cele
strategiczne rozwoju niskoemisyjnego Gminy, do których przyporządkowane są konkretne
działania do realizacji:
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CEL 1 – Redukcja emisji CO2 w sektorze komunalno-bytowym, o 5,12% do roku
2020 w stosunku do roku 2010:
Działanie nr 1 – Montaż instalacji paneli słonecznych i kotłowni na biomasę
w budynkach prywatnych.
CEL 2 – Redukcja do 2020 roku zużycia energii finalnej w sektorze komunalnobytowym na obszarze Gminy co najmniej 10,41% roku w stosunku do roku 2010:
Działanie nr 1 – Termoizolacja budynków prywatnych,
Działanie nr 2 – Termoizolacja obiektów użyteczności publicznej,
Działanie nr 3 – Modernizacja oświetlenia ulicznego,
Działanie nr 4 – Oświetlenie LED w obiektach użyteczności publicznej,
Działanie nr 5 – Zielone zamówienia publiczne.
CEL 3 – Zwiększenie do roku 2020 udziału energii pochodzącej z odnawialnych
źródeł energii w bilansie energetycznym sektora komunalno-bytowego Gminy do
4,84%:
Działanie nr 1 – Panele fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej,
Działanie nr 2 – Panele fotowoltaiczne na budynkach prywatnych.
Działania odnoszące się do sektora transportowego, mające największy wpływ na ograniczenie
emisji szkodliwych substancji i zużycia energii w transporcie, to wprowadzenie pojazdów na
alternatywne paliwa i napędy oraz zamiana samochodu indywidualnego na transport zbiorowy,
rowerowy czy pieszy. Wymaga to ogromnych nakładów oraz szerokiej kampanii
uświadamiającej wśród mieszkańców.
W celu realizacji zaproponowanych w PGN działań Gmina Końskowola uzyskała dofinansowanie
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
zrealizowała jeden projekt ( Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie
Gminy Końskowola) oraz jest w trakcie realizacji drugiego projektu przyczyniającego się
do zwiększenia efektywności energetycznej (Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej w Gminie Końskowola).
W 2019 roku Gmina Końskowola pozyskała dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na opracowanie dokumentu strategicznego „Strategia
Elektromobilności Gminy Końskowola do 2035 roku” w wysokości 50 000 zł. Dokument ten jest
obecnie opracowywany.

Nazwa projektu

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Końskowola

Nazwa beneficjenta

Gmina Końskowola

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa

5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

Działanie

5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego

Wartość projektu

1 572 903,81 zł

Dofinansowanie UE

918 792,44 zł

Dofinansowanie z budżetu
państwa

21 077,92 zł

Okres realizacji

01.09.2016 r. – 30.11.2020 r.
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Projekt obejmuje poprawienie energetyczne 3 obiektów:
1) Szkoła Podstawowa w Chrząchowie: - w trakcie realizacji
docieplenie ścian zewnętrznych,
docieplenie stropu poddasza,
wymiana drzwi zewnętrznych,
wymiana stolarki okiennej,
wymiana instalacji c.o. w tym wymiana kotła gazowego,
montaż paneli PV - 0,01MW,
wymiana oświetlenia na energooszczędne.
2) Budynek OSP w Opoce: zakres zrealizowany
docieplenie ścian zewnętrznych,
docieplenie stropu poddasza,
wymiana drzwi zewnętrznych,
wymiana stolarki okiennej,
wymiana instalacji c.o. w tym wymiana kotła gazowego,
montaż pompy ciepła powietrznej na cele c.w.u. - moc 0,011MW,
wymiana oświetlenia na energooszczędne.
3) Przedszkole w Końskowoli: zakres zrealizowany
docieplenie ścian zewnętrznych,
docieplenie stropu poddasza,
wymiana instalacji c.o.,
montaż paneli słonecznych o mocy 0,003MW,
wymiana oświetlenia na energooszczędne.

5.10. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOŃSKOWOLA I PLAN GOSPODARKI
ODPADAMI GMINY KOŃSKOWOLA
Gmina Końskowola posiada Program Ochrony Środowiska Gminy Końskowola i Plan Gospodarki
Odpadami Gminy Końskowola przyjęty uchwałą nr XXI/116/04 Rady Gminy Końskowola z dnia
31 sierpnia 2004 r. Powyższa uchwała obowiązuje w części dotyczącej programu ochrony
środowiska.
W 2019 roku Gmina Końskowola prowadziła działania mające na celu ochronę i poprawę jakości
środowiska przyrodniczego, określone w powyższych dokumentach. Jednym z takich działań
było zadanie pn.: „Ochrona gatunków rodzimych oraz siedlisk przyrodniczych przed inwazją
barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Końskowola”. Realizacja ww. zadania przyczyniła się
do przywrócenia bioróżnorodności biologicznej, a w szczególności do :
- przywrócenia pierwotnego stanu ekosystemów obszarów objętych interwencją - zachowania
rodzimych gatunków oraz siedlisk przyrodniczych,
- poprawy stanu środowiska naturalnego,
- przywrócenia walorów krajobrazowych i estetycznych,
- eliminacji zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców oraz turystów na terenie realizacji
zadania,
- przywrócenia potencjału rolniczego i rekreacyjnego terenu objętego zadaniem,
- wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców.
W kolejnych latach planowana jest kontynuacja powyższego zadania.
W 2019 roku Gmina Końskowola kontynuowała udział w projekcie pt.: „System gospodarowania
odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” współfinansowanego ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.
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W ramach tego zadania w 2019 roku unieszkodliwiono około 235 ton odpadów zawierających
azbest.

W celu ochrony lessowych wąwozów, które licznie występują na terenie
Gminy Końskowola pozyskano dofinansowanie z Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego.
Nazwa projektu

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 124004L w
miejscowości Skowieszyn na odcinkach od km 0+570,00 do km 1+045,00 oraz od km
1+500,00 do km 1+640,00 od km 1+710,00 do km 1+870,00

Nazwa beneficjenta

Gmina Końskowola

Program

Rezerwa celowa budżetu państwa na usuwanie skutków erozji dna wąwozów lessowych
wypłacana za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego

Wartość projektu

189 200,06 zł

Dofinansowanie z budżetu
państwa

151 360,00 zł

Okres realizacji

12.06.2019 r. – 14.08.2019 r.

Zakres przedmiotowej inwestycji objął przebudowę trzech odcinków wąwozu lessowego
o szerokości zmiennej od 3,2 mb do 4,0 mb, zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej nr 124004L
w miejscowości Skowieszyn, o łącznej długości 775 mb.

5.11. STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA
KOŃSKOWOLA NA LATA 2014-2024

PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

GMINY

Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych Gminy Końskowola na lata 20142024 została przyjęta uchwałą nr XLVI/216/14 Rady Gminy Końskowola z dnia 11 czerwca
2014 r.
Na terenie Gminy Końskowola działają 2 instytucje samorządowe, 1 podmiot gospodarczy oraz
2 organizacje nieformalne uczestniczące w rozwiązywaniu problemów społecznych
mieszkańców gminy Końskowola:
Ośrodek Pomocy Społecznej – realizuje zadania wynikające m.in. z ustaw o pomocy
społecznej i świadczeniach rodzinnych, koordynuje rozwiązywanie problemów
społecznych w gminie, w strukturach OPS działa Zespół Interdyscyplinarny, Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Dzienny Dom Pomocy dla
seniorów,
Środowiskowy Dom Samopomocy – działania wspierająco-rehabilitacyjne m.in. treningi
umiejętności społecznych, terapię zajęciową, poradnictwo socjalne, współpracę
z rodziną, psychoedukację, integrację ze środowiskiem,
Catering Kaczmarek Grażyna – przygotowywanie i wydawanie posiłków
jednogarnkowych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej,
Klub Abstynenta „Kwiat Róży” – pomoc osobom uzależnionym,
Ośrodek Wsparcia Środowiskowego „Nadzieja”.
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W Strategii wyznaczono następujące cele strategiczne, do których przyporządkowano działania
zmierzające do rozwiązania zdiagnozowanych kluczowych problemów społecznych w Gminie
Końskowola:
Cel strategiczny I. Aktywizacja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym –
zwiększająca się liczba osób w wieku poprodukcyjnym na terenie Gminy stwarza
konieczność zapewnienia im w najbliższych latach odpowiednich usług wzmacniających
i wspierających, wraz ze starzeniem się lokalnej społeczności zwiększa się również
liczba osób niepełnosprawnych, odpowiedniego wsparcia należy także udzielić grupom
dotkniętym i zagrożonym ubóstwem, bezrobociem i uzależnieniami – problemami
bardzo często będącymi przyczyną wykluczenia ze środowiska lokalnego,
Cel strategiczny II. Pomoc rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach
życiowych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży – rodziny
niewydolne wychowawczo nie w pełni zaspokajają potrzeby rozwojowe dziecka, na
poprawę sytuacji wpłynie udoskonalenie infrastruktury organizacji czasu wolnego dzieci
i młodzieży, utworzenie sieci placówek socjoterapeutycznych, umożliwienie dzieciom
udziału w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, opracowanie
programów profilaktycznych i integracyjnych,
Cel strategiczny III. Przeciwdziałanie patologiom społecznym – wczesne podjęcie
działań profilaktycznych wobec dzieci i młodzieży zmniejszy trudności wychowawcze
oraz zachowania patologiczne w tej grupie społecznej, właściwa postawa i prawidłowe
wzorce ułatwią prawidłowe funkcjonowanie rodzin,
Cel strategiczny IV. Doskonalenie usług dla ludności w tym w obszarze opieki
zdrowotnej – uświadomienie pacjentom placówek opieki zdrowotnej znaczenia
profilaktyki i zapobiegania chorobom we wczesnym stadium.
Na działania społeczne Gmina Końskowola (samodzielnie bądź z Partnerami) pozyskała
dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020. Dzięki realizacji 2 projektów poprawie ulegnie dostępność do różnorodnych
form pomocy społecznej skierowanych zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do osób
starszych.

Nazwa projektu

Rozwój zintegrowanych usług społecznych w gminach wiejskich powiatu puławskiegoGmina Końskowola

Nazwa beneficjenta

Gmina Końskowola

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa

11. Włączenie społeczne

Działanie

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Wartość projektu

1 952 760,00 zł

Dofinansowanie UE

1 659 846,00 zł

Okres realizacji

01.09.2018 r. – 31.08.2021 r.
Projekt obejmuje następujące zadania:
utworzenie w Starej Wsi dziennego domu pomocy z wypożyczalnią sprzętu
rehabilitacyjnego,
utworzenie przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Końskowoli Punktu Porad
i Konsultacji,
utworzenie Klubu Seniora.
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Nazwa projektu

Utworzenie placówek świadczących pomoc osobom wykluczonym lub zagrożonym
wykluczeniem społecznym na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy

Nazwa beneficjenta

Miasto Puławy

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa

13. Infrastruktura społeczna

Działanie

13.2. Infrastruktura usług społecznych

Wartość projektu

18 050 584,92 zł

Dofinansowanie UE

15 342 997,14 zł

Okres realizacji

29.04.2016 r. – 30.09.2019 r.
Projekt obejmuje m.in. następujące zadanie:
utworzenie Ośrodka Wsparcia Dziennego dla osób starszych i dzieci w wieku szkolnym
w miejscowości Stara Wieś.
Celem projektu jest przede wszystkim zapewnienie opieki osobom starszym oraz dzieciom
w wieku szkolnym, poprzez aktywizacje uczestników zajęć, wsparcie osób wykluczonych
oraz rozwijanie ich pasji.

5.12. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2019- 2021
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 został przyjęty uchwałą nr III/17/2018
Rady Gminy Końskowola z dnia 20 grudnia 2018 r. Jest to dokument opracowany w celu
realizowania przez wspólnotę samorządową konstytucyjnej zasady udzielania szczególnej
pomocy rodzinie i dziecku.
W programie wyznaczono istotne cele, do których przyporządkowano zadania do realizacji:
1. Wsparcie osób i rodzin, które wychowują dzieci przechodzące kryzys – prace
profilaktyczne z rodzinami, podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców, pomoc
materialna dla rodzin pozostających w trudnej sytuacji ekonomicznej, zapewnienie
rodzinom dostępu do pomocy pedagogicznej, psychologicznej i medycznej,
2. Pomoc osobom i rodzinom, u których stwierdzono bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych – systematyczna praca socjalna z rodzinami z problemem
opiekuńczo-wychowawczym, pomoc materialna dla rodzin w trudnej sytuacji
ekonomicznej, pomoc w zakresie dożywiania, zapewnienie rodzinom dostępu do pomocy
psychologicznej, pedagogicznej, prawnej i medycznej,
3. Pomoc osobom niepełnosprawnym i długotrwale chorym i ich rodzinom –
organizowanie obozów terapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
organizowanie imprez okolicznościowych i integracyjnych dla dzieci, udzielanie
informacji o możliwości udziału w turnusach rehabilitacyjnych, kierowanie na komisje
orzekające o stopniu niepełnosprawności, pomoc w umieszczeniu niepełnosprawnego
członka rodziny w placówce zapewniającej prawidłową opiekę,
4. Pomoc rodzinie w kształceniu i wszechstronnym rozwoju dzieci i młodzieży –
tworzenie sieci świetlic i klubów wiejskich, w tym środowiskowych,
socjoterapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych, rozwój zainteresowań dzieci
i młodzieży,
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5. Wspieranie rodzin i dzieci dysfunkcyjnych – systematyczna współpraca
z jednostkami powiatowymi zapewniającymi opiekę nad dziećmi, współpraca z sądem
rodzinnym oraz kuratorami rodzinnymi dla dzieci i młodzieży, współpraca
z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz dziecka i rodziny, organizowanie
dla dzieci i rodziców różnych form edukacji,
6. Pomoc i opieka nad dziećmi rodziców migrujących – udzielanie wsparcia osobom
samotnie wychowującym dzieci, monitorowanie sytuacji dzieci, wsparcie rodzin poprzez
współpracę z asystentem rodziny,
7. Zabezpieczenie właściwej opieki nad osobami starszymi – monitorowanie sytuacji
osób starszych i wspieranie działań zmierzających do zaspokojenia potrzeb seniorów,
kierowanie do placówek zapewniających właściwą opiekę, tworzenie grup wsparcia
i klubów pobytu dziennego.
Wszystkie wymienione działania w Gminie Końskowola są ciągle realizowane. Realizacja części
z nich jest możliwa dzięki uzyskaniu dofinansowania z funduszy unijnych.
Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny jest prowadzona przez różne instytucje.
Ośrodek Pomocy Społecznej w pracy z rodzinami problemowymi kładzie główny nacisk na
pracę socjalną, aby poprzez profesjonalne działania blokować eskalację uzależniania się od
pomocy społecznej, a także udzielać rodzinie takich form wsparcia, aby potrafiła przezwyciężyć
swoją trudną sytuację wykorzystując własne środki, uprawnienia i możliwości. W 2019 r.
pracownicy socjalni przeprowadzili około 1 200 wywiadów środowiskowych, koniecznych do
przyznania świadczenia pomocy społecznej. OPS koncentruje się na udzielaniu pomocy dzieciom
poprzez dożywianie w szkołach, zakup lekarstw, opłaty za energię, zakup opału na zimę.
Gminny Ośrodek Kultury w Końskowoli im. K. Walczak organizuje corocznie stałe zajęcia dla
dzieci, młodzieży i dorosłych:
lekcje gry na instrumentach muzycznych – 10 osób,
zajęcia wokalne – 25 osób,
zajęcia plastyczne (dzieci i młodzież) – 25 osób,
zajęcia muzyczne: Orkiestra Dęta – sekcja młodzieżowa – 10 osób, dorośli 30 osób,
zumba dla dorosłych uczęszcza – 15 osób,
zajęcia Karate-tsunami – 6 osób,
szachy – 10 osób,
warsztaty graficzne – 3 osób,
warsztaty rękodzieła artystycznego dla dorosłych – 6 osób,
zajęcia taneczne dla dzieci – 15 osób,
warsztaty fotograficzne – 5 osób.
GOK zajmuje się również wydawaniem pisma „Echo Końskowoli”, które
dociera do ok. 700 rodzin z terenu Gminy. Pismo porusza ważne dla
mieszkańców tematy np. kwestie bezpieczeństwa w różnych
wymiarach, problemy ludzi starszych, osób niepełnosprawnych,
posiada cykle tematyczne, jak np. Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w rodzinach.
W strukturach GOK działa Gminna Biblioteka Publiczna. W roku 2019 Biblioteka posiadała dwa
punkty biblioteczne: w Przedszkolu Gminnym w Końskowoli oraz w Szkole Podstawowej
w Chrząchowie.
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W celu zwiększenia dostępności do placówek kulturalnych, OSP w Stoku pozyskała
dofinansowanie z PROW na przebudowę budynku OSP w Stoku przy wsparciu finansowym
i merytorycznym Urzędu Gminy.
Nazwa projektu

Przebudowa budynku OSP w Stoku w celu szerzenia działalności kulturalnej oraz
dziedzictwa lokalnego

Nazwa beneficjenta

OSP w Stoku

Program

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Działanie

19. LEADER

Poddziałanie

19.2. Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność

Wartość projektu

144 500,00 zł

Dofinansowanie UE

90 440,00 zł

Okres realizacji

24.08.2018 r. – 30.03.2019 r.
Projekt obejmuje następujące zadania:
wymiana pokrycia dachowego,
wymiana posadzki sali głównej,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
remont łazienki.

Gminny program wspierania rodziny realizują również liczne organizacje działające na terenie
Gminy Końskowola: Środowiskowy Dom Samopomocy w Końskowoli, Stowarzyszenie Ośrodek
Wsparcia Środowiskowego „Nadzieja” w Końskowoli, Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Koło nr 5 w Końskowoli, Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Kobiet Aktywnych
„ARKA” i Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Opiekunów i Przyjaciół „Radość”.

5.13. GMINNY

PROGRAM

ALKOHOLOWYCH

PROFILAKTYKI

ORAZ

I

ROZWIĄZYWANIA

PRZECIWDZIAŁANIA

NARKOMANII

PROBLEMÓW
W

GMINIE

KOŃSKOWOLA NA 2019 ROK
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Końskowola na 2019 r. został przyjęty uchwałą nr III/16/2018 z dnia 20
grudnia 2018 r.
Na obszarze Gminy Końskowola zaobserwowano występowanie następujących problemów, do
których przyporządkowano zadania do realizacji:
Duże zagrożenie związane z nadużywaniem alkoholu wśród osób dorosłych co powoduje
szkody zdrowotne i zaburzenia życia rodzinnego, i prowadzi do zjawiska przemocy
domowej:
Zadania m.in.:
 rozpoznawanie i monitorowanie zachowań problemowych w rodzinie,
kierowanie osób uzależnionych oraz członków ich rodzin do instytucji
pomocowych,
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 kierowanie na badania i finansowanie opinii biegłych orzekających
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
 podejmowanie procedur ograniczających zjawisko przemocy w rodzinie;
Efekty realizacji powyższych zadań to m.in. większa liczba osób poszukujących pomocy
i zmotywowanych do zmian, większa liczba osób podejmujących dobrowolne leczenie,
większa liczba sprawców przemocy zmotywowanych do podjęcia działań
terapeutycznych.
picie alkoholu przez dzieci i młodzież oraz brak odpowiednich form spędzania wolnego
czasu, a także niska świadomość społeczna dotycząca zagrożeń związanych
z uzależnieniami:
Zadania m.in.:
 prowadzenie działań edukacyjnych dla rodziców w zakresie szkód wynikających
z picia alkoholu i zażywania środków psychoaktywnych przez dzieci i młodzież
oraz przygotowania ich do podejmowania świadomych odpowiedzialnych
decyzji,
 dofinansowanie obozów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym oraz słabiej sytuowanych,
 organizowanie i finansowanie imprez okolicznościowych i integracyjnych dla
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
Efekty realizacji powyższych zadań to m.in. zmniejszenie liczby młodzieży pijącej
alkohol, zwiększenie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży oraz
całych rodzin, przeciwdziałanie powielaniu przez młodzież niepożądanych postaw
społecznych,
duża dostępność alkoholu oraz przypadki naruszenia prawa z tym związane:
Zadania m.in.:
 opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie
z uchwałą Rady Gminy i ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi,
 podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do przedsiębiorców
zajmujących się sprzedażą alkoholu,
 kontynuowanie współpracy z policją w celu zwiększenia liczby kontroli
kierowców pod względem trzeźwości,
Efekt realizacji powyższych zadań to m.in. mniejsza liczba przypadków naruszenia
prawa związana ze sprzedażą alkoholu;
zbyt mała wiedza młodzieży na temat instytucji udzielających wsparcia osobom
uzależnionym:
Zadania m.in.:
 udzielanie informacji o instytucjach działających na terenie gminy w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom,
 wspieranie działań świetlic wiejskich w zakresie realizacji zadań profilaktyki
uzależnień,
Efekty realizacji powyższych zadań to m.in. większa wiedza dzieci i młodzieży
o instytucjach pomocowych działających na terenie gminy, poznanie źródeł
finansowania realizowanych programów.
W celu wyeliminowania niekorzystnego wpływu uzależnień na społeczność gminy, konieczne
jest prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym oraz różnych form promocji zdrowego
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stylu życia. Ważną rolę odgrywają w tym procesie działania podejmowane przez Gminną
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w ramach przysługujących jej uprawnień. Można do niej składać wnioski dotyczące skierowania
na leczenie odwykowe osób uzależnionych. W 2016 roku do pracy w Komisji Zarządzeniem
Wójta Gminy Końskowola zostało powołanych 7 osób, są to przedstawiciele: Ośrodka Pomocy
Społecznej w Końskowoli, Placówek oświatowo-wychowawczych, Policji i Rady Gminy.
Realizacja zadań programu finansowana jest głównie ze środków pozyskanych z
wydanie zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do
w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. Łącznie w 2019 roku na działania w
przeciwdziałania alkoholizmowi Gmina Końskowola wydała 60 697,97 zł, a w
przeciwdziałania narkomanii 10 000,00 zł.

opłat za
spożycia
zakresie
zakresie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w 2019 r. była inicjatorem, koordynatorem lub wykonawcą m.in. następujących działań:
zapoznanie podmiotów realizujących zadania z zakresu profilaktyki z wynikami badań
dotyczących problemów uzależnień w celu podjęcia działań naprawczych,
wspieranie i finansowanie działań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom dzieci,
sfinansowanie realizacji szkolnych programów profilaktycznych dotyczących zachowań
problemowych (m.in. dotyczących agresji, przemocy, uzależnień),
koordynowanie i finansowanie warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień od
środków psychoaktywnych przeprowadzanych przez specjalistów z poradni MONAR
skierowanych dla nauczycieli, uczniów a także dla rodziców,
podejmowanie odpowiednich procedur zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu
wobec osoby uzależnionej od alkoholu poddania się leczeniu odwykowemu – wpłynęło
17 wniosków o podjęcie działań wobec osób podejrzanych o nadużywanie alkoholu,
opiniowanie i wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie
z uchwałą Rady Gminy i ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi,
finansowanie działalności Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób z problemem
alkoholowym i ich rodzin,
wizytacje punktów sprzedaży napojów alkoholowych dotyczące przestrzegania zasad
i warunków korzystania z zezwolenia ze szczególnym uwzględnieniem zakazu
podawania napojów alkoholowych młodzieży poniżej 18 roku życia.
zakup pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych oraz czasopism z zakresu
uzależnień „Świat Problemów”, „Trzeźwymi Bądźcie”, „Terapia Uzależnienia
i Współuzależnienia”.

5.14. ROCZNY

PROGRAM WSPÓŁPRACY

GMINY KOŃSKOWOLA

Z ORGANIZACJAMI

POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY

2003 ROKU
WOLONTARIACIE NA 2019 ROK

Z DNIA
IO

24

KWIETNIA

O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Roczny program współpracy Gminy Końskowola z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
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pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok został przyjęty Uchwałą nr III/20/2018 Rady
Gminy Końskowola z dnia 20 grudnia 2018 r. Dokument ten określa w perspektywie rocznej
cele, zasady, przedmiot i formy współpracy, a także obszary oraz priorytetowe zadania
publiczne realizowane w ramach współpracy Gminy Końskowola z organizacjami
pozarządowymi na jej terenie lub na rzecz jej mieszkańców. Program jest istotnym elementem
lokalnej polityki społecznej i finansowej Gminy.
Do priorytetowych zadań Gminy Końskowola w sferze pożytku publicznego należy:
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – rozwijanie działań edukacyjnych
poprzez integrację społeczeństwa z osobami niepełnosprawnymi,
podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
wspieranie obszaru ratownictwa i ochrony ludności,
działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
wspieranie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
wspieranie turystyki i krajoznawstwa,
wypoczynek dzieci i młodzieży.
Wysokość środków finansowych zaplanowanych na realizację Programu w 2019 roku
wyniosła 265 000 zł, w tym:
na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 208 000 zł (w tym 170 000 zł –
piłka nożna, 18 000 zł – piłka siatkowa, 20 000 zł – nauka i doskonalenie nauki
pływania),
rozwijanie działań edukacyjnych poprzez integrację społeczeństwa z osobami
niepełnosprawnymi – 9 000 zł,
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – 20 000 zł,
działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – 10 000 zł,
wypoczynek dzieci i młodzieży – 18 000 zł.
Powyższy budżet został prawie w całości wydany na powyższe cele – wydatkowana kwota
to dokładnie 251 895,42 zł.
W ramach Programu Gmina Końskowola zrealizowała
z 5 organizacjami pozarządowymi.

7

projektów

współpracując

5.15. STRATEGIA MARKI GOSPODARCZEJ GMINY KOŃSKOWOLA NA LATA 2015-2020
Gmina Końskowola zrealizowała projekt współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi
Priorytetowej II: Infrastruktura ekonomiczna, Działania 2.4: Marketing
gospodarczy – Schemat B pn. Budowa i wdrożenie marki gospodarczej
Gminy Końskowola. Projekt obejmował szereg działań, w tym m.in.:
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opracowanie Strategii Marki Gospodarczej Gminy Końskowola na lata 2015-2020, Księgi
Znaku 2014 oraz Systemu Identyfikacji Wizualnej,
przygotowanie informacyjnego portalu gospodarczego (http://markakonskowola.pl/),
opracowanie wielojęzycznego filmu promującego walory gospodarcze gminy,
emisję internetowo-radiowej kampanii promocyjnej i artykułów sponsorowanych,
przygotowanie i wysyłkę prezentacji do stu kluczowych inwestorów zagranicznych.
Działania
w
w szczególności
inwestorów.

ramach
projektu
skierowane
były
do przedsiębiorców i potencjalnych

Nadrzędnym celem projektu było umocnienie wizerunku
Gminy Końskowola jako zagłębia różanego i szkółkarskiego,
wyróżniającego się wysoką jakością oferowanych
produktów, o czym świadczy ich eksport na rynki
zagraniczne.
Na opracowanym w ramach projektu portalu można znaleźć
szczegółowe informacje na temat 10 terenów inwestycyjnych funkcjonujących na obszarze
Gminy oraz atutów i potencjału Gminy, w tym o systemie ulg i zachęt dla inwestorów.
Oferowane przez Gminę ulgi i zwolnienia mają dwojaki charakter:
1.

2.

Pomoc regionalna – zasady przyznawania zwolnień z podatku od nieruchomości,
stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców realizujących inwestycje
początkowe lub tworzących nowe miejsca pracy związane z inwestycją początkową na
terenie Gminy Końskowola reguluje uchwała nr VIII/42/2015 Rady Gminy Końskowola
z dnia 29 maja 2015 roku. W 2019 roku nie udzielono pomocy na podstawie powyższej
uchwały.
Pomoc de minimis – uchwała nr IV/12/2014 Rady Gminy Końskowola z dnia 30 grudnia
2014 roku wprowadza zwolnienie z podatku od nieruchomości budowli i budynków lub ich
części oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, na których
dokonano nowych inwestycji i utworzono nowe miejsca pracy w związku z tą inwestycją.
W 2019 roku nie udzielono pomocy na podstawie powyższej uchwały.
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6. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY
W 2019 roku odbyło się 10 sesji Rady Gminy. W ramach sesji w 2019 roku Rada Gminy
Końskowola podjęła 79 uchwał, które dotyczyły głównie:
gospodarowania nieruchomościami należącymi do Gminy (dzierżawa, zamiana,
sprzedaż),
budżetu Gminy (uchwała budżetowa, wieloletnia prognoza finansowa),
pracy Rady Gminy (plan pracy),
przekazania pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Puławskiemu (w szczególności
na budowę/modernizację dróg i chodników),
wyboru ławników na kadencję w latach 2020 – 2023,
pomocy socjalnej (w tym dla uczniów),
wygaszenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Końskowoli,
zmiany Statut Gminy Końskowola,
ustalenia diet dla sołtysów,
zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych,
powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Końskowoli.
Wojewoda Lubelski stwierdził nieważność całkowitą lub częściową 6 uchwał:
Uchwały unieważnione w całości:
Uchwała zmieniająca uchwałę dotyczącą podziału Gminy Końskowola na okręgi
wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu,
Uchwałą dotycząca zmiany uchwały dotyczącej podziału gminy Końskowola na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych,
Uchwała dotycząca określenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw
uchwałodawczych,
Uchwały unieważnione w części:
Uchwała dotycząca ustalenia diet sołtysów gminy Końskowola,
Uchwała dotycząca zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Końskowoli za
rok 2018,
Uchwała dotycząca zmiany Statutu Gminy Końskowola.

Szczegółowe zestawienie uchwał podjętych przez Radę Gminy Końskowola w 2019 roku
znajduje się w Załączniku nr 2. do Raportu o stanie Gminy Końskowola w roku 2019.
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7. WSPÓŁPRACA

Z

INNYMI

SPOŁECZNOŚCIAMI

SAMORZĄDOWYMI
Zadaniem Samorządu jest ograniczanie zewnętrznych barier w rozwoju gminy oraz jednoczesne
wykorzystanie tkwiących w niej potencjałów i możliwości, dlatego należy działać ponadlokalnie.
Zadanie to realizowane jest dzięki szerokiej współpracy partnerskiej z innymi gminami,
przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.
Gminy, z którymi Końskowola nawiązała współpracę to:
Chrzypsko Wielkie – w celu zbliżenia ludzi i wymiany doświadczeń Gmina
Końskowola nawiązała współpracę z Gminą Chrzypsko Wielkie (gmina
wiejska w województwie wielkopolskim). W ramach nawiązanej
współpracy ma miejsce wzajemna integracja lokalnych środowisk m.in
dwustronna wymiana uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy z obu gmin,
czy przedstawicieli lokalnych organizacji działających w obszarach kultury i edukacji.
Celem współpracy jest m.in. wymiana doświadczeń pomiędzy samorządami, a także
wzajemna promocja obu samorządów m.in. w zakresie turystyki, kultury oraz
współpracy gospodarczej. Dodatkową korzyścią płynącą ze współpracy są również nowe
kontakty biznesowe nawiązane pomiędzy przedsiębiorcami działającymi na terenie obu
gmin.
Iwanicze – Gmina Końskowola nawiązała współpracę z Gminą Iwanicze
(stolica rejonu iwanickiego w obwodzie wołyńskim). Celem nawiązanej
współpracy jest m.in. promocja gospodarcza gminy, jej walorów
turystycznych, kulturalnych oraz potencjału gminy związanego z
kluczową rolą w kraju w zakresie produkcji drzew i krzewów ozdobnych.
W ramach tej współpracy odbywają się dwustronne wizyty, m.in.
delegacja z Ukrainy odwiedza Końskowolę podczas dorocznego Święta Róż. Ponadto
Ochotnicza Straż Pożarna Pożóg przekazała w formie darowizny dla Państwowej Straży
Pożarnej w Iwaniczach bojowy wóz strażacki Jelcz.
Kutno i Łask – Gminę Końskowola z gminą miejską Kutno
i miejsko-wiejską Łask z województwa łódzkiego łączy m.in.
wspólna pasja mieszkańców związana z uprawą róż. We
wszystkich tych samorządach obchodzone jest Święto Róż. W
trakcie tych wydarzeń dochodzi do wzajemnych wizyt przedstawicieli samorządów,
lokalnych środowisk m.in. producentów róż oraz organizacji pozarządowych. Dzięki tym
spotkaniom nawiązywane są nowe kontakty handlowe, gminy promują swoje walory
kulturalne i krajobrazowe. Ważnym aspektem współpracy jest również promocja
gospodarcza oraz wymiana doświadczeń w zakresie pozyskiwania nowych inwestorów.
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Gmina Końskowola jest członkiem Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej oraz należy
do Związku Gmin Lubelszczyzny, w którym Wójt Stanisław Gołębiowski pełni funkcję członka
zarządu.
Ponadto Gmina Końskowola współpracuje i jest członkiem organizacji społecznych związanych
z rozwojem regionu oraz wspieraniem działań na rzecz grup społecznych m.in.: Lokalnej
Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów” oraz Lokalnej Grupy Działania „Zielony
Pierścień”.
W ramach wspólnych działań wzmacnia się spójność terytorialna, społeczna, kulturowa
i gospodarcza obszarów objętych współpracą.
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8. EFEKTY DZIAŁAŃ PROWADZONYCH W 2019 ROKU – CZĘŚĆ
ANALITYCZNA
8.1.

ŁAD PRZESTRZENNY

Gmina Końskowola posiada stosunkowo aktualne, opracowane w 2016 roku, Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, które jest podstawą do
sporządzania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.
Gmina jest w 100% pokryta Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego.
Dzięki ciągłej aktualizacji dokumentów planistycznych planowanie przestrzenne w Gminie
Końskowola jest na wysokim poziomie. Nie ma konieczności wydawania decyzji
administracyjnych o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu obejmujących
pojedyncze działki, w celu udzielenia pozwolenia na budowę. Taka postawa świadczy
o odpowiedzialnym podejściu Władz Gminy do planowania przestrzennego i wyznaczania
przestrzennych kierunków jej rozwoju.

8.2.

FINANSE

Wynik operacyjny Gminy Końskowola w 2019 roku wyniósł 2 118 796,47 zł, co oznacza, że
dochody przewyższyły poniesione wydatki.
Na obszarze Gminy Końskowola realizowane są liczne inwestycje, poprawiające infrastrukturę
i przyczyniające się do podniesienia jakości życia mieszkańców. Na wiele z nich udało się
uzyskać dofinansowanie z funduszy europejskich i krajowych.
W 2019 roku Gmina realizowała następujące projekty:
Rozwój zintegrowanych usług społecznych w gminach wiejskich powiatu puławskiegoGmina Końskowola,
Budowa drogi gminnej nr 112819L w miejscowości Skowieszyn – Puławy (ul. Puławska),
Przebudowa drogi gminnej nr 107701L w miejscowości Sielce,
Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich,
Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 124004L
w miejscowości Skowieszyn na odcinkach od km 0+570,00 do km 1+045,00 oraz od km
1+500,00 do km 1+640,00 od km 1+710,00 do km 1+870,00,
Przebudowa ulicy Lipowej w Starej Wsi na odcinku 360 mb,
Utwardzenie placu na działce gminnej w miejscowości Stara Wieś przy budynku Ośrodka
Wsparcia Dziennego,
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Przebudowa drogi gminnej – ulicy Słonecznej na odcinku od km 0+010,15 do km 0+109,50
w Końskowoli,
Termomodernizacja budynku Przedszkola w Końskowoli,
Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Opoce,
Dostawa komputerów i sprzętu multimedialnego w celu realizacji projektu pn. „Akademia
kompetencji kluczowych”.

8.3.

GOSPODARKA

MIESZKANIOWA I LOKALAMI UŻYTKOWYMI ORAZ MIENIE

KOMUNALNE
W 2019 roku wykonano remont w lokalu mieszkalnym będącym własnością Gminy Końskowola
położonym w miejscowości Stary Pożóg.
W roku sprawozdawczym na stan mienia komunalnego Gminy Końskowola przybyło 3,5309 ha:
grunty przejęte pod drogi w miejscowościach: Skowieszyn, Stara Wieś,
Końskowola, Stary Pożóg, Rudy, Witowice,
działki nr 265/1, 266/11 o pow. 0,21 ha położone w miejscowości Pulki zostały nabyte
w drodze przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności,
działka nr 81/3 o pow. 1,0905 ha położona w miejscowości Pulki nabyta w celu budowy
świetlicy wiejskiej,
działka nr 427 o pow. 0,0318 ha położona w miejscowości Końskowola nabyta w drodze
zamiany.
Ze stanu mienia ubyło 0,5886 ha:
działka nr 884/4 o pow. 0,0450 ha położona w miejscowości Wronów,
działka nr 792/5 o pow. 0,0606 ha położona w miejscowości Las Stocki,
działka nr 424/1 o pow. 0,0318 ha położona w miejscowości Końskowola,
działka nr 634/1 o pow. 0,0907 ha położona w miejscowości Witowice,
działki nr 944/1, 945/3, 857/11, 858/1, 859/2, 861/4 o pow. 0,4285 ha położone
w miejscowości Stara Wieś.

8.4.

OŚWIATA I EDUKACJA

Na obszarze Gminy Końskowola edukację dzieci i młodzieży zapewniają następujące placówki:
Szkoła Podstawowa w Końskowoli,
Zespół Placówek Oświatowych w Starym Pożogu,
Szkoła Podstawowa w Chrząchowie,
Gminne Przedszkole w Końskowoli.
Według danych Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Końskowoli liczba
dzieci korzystających z placówek szkolnych na terenie Gminy Końskowola w roku
szkolnym 2019/2020 wynosiła 900, w tym: 165 dzieci w przedszkolach (Gminne Przedszkole
w Końskowoli, Przedszkole przy Zespole Placówek Oświatowych w Starym Pożogu), 99 dzieci
w oddziałach przedszkolnych (Szkoła Podstawowa w Końskowoli, Szkoła Podstawowa
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w Chrząchowie), 636 dzieci w szkołach podstawowych (Końskowola, Stary Pożóg oraz
Chrząchów).
W 2019 roku Gmina Końskowola wraz z partnerami zakończyła realizację projektu pn. Świat
przedszkolaka, polegającego na utworzeniu 2 nowych oddziałów przedszkolnych przy Szkole
Podstawowej w Końskowoli oraz rozszerzeniu oferty edukacyjnej o zajęcia realizowane w celu
wyrównania stwierdzonych deficytów oraz dodatkowe zajęcia, które pozwolą na zwiększenie
kompetencji społecznych.
Ponadto w 2019 roku Gmina była w trakcie realizacji 3 innych projektów skierowanych do
dzieci i młodzieży oraz poprawiających dostępność do placówek wczesnej opieki nad dziećmi
oraz jakość edukacji:
Wspieramy mamy,
Akademia kompetencji kluczowych,
Rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży gmin wiejskich powiatu
puławskiego.
Nazwa projektu

Wspieramy mamy

Nazwa beneficjenta

Gmina Żyrzyn

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa

9. Rynek pracy

Działanie

9.4. Godzenie życia zawodowego i prywatnego

Wartość projektu

3 224 475,34

Dofinansowanie UE

2 740 804,03

Okres realizacji

01.07.2017 r. – 30.09.2019 r.

W Gminie Końskowola projekt obejmuje następujące zadania:
utworzenie 15 nowych miejsc w żłobku w miejscowości Skowieszyn,
aktywizacja zawodowa mam (doradztwo zawodowe, szkolenia podnoszące umiejętności,
kompetencje i kwalifikacje, staże i pośrednictwo pracy).

Nazwa projektu

Akademia kompetencji kluczowych

Nazwa beneficjenta

Gmina Końskowola

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa

12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Działanie

12.2. Kształcenie ogólne

Wartość projektu

1 980 951,99 zł

Dofinansowanie UE

1 880 951,99 zł

Okres realizacji

01.09.2017 r. – 30.12.2019 r.
Projekt obejmuje następujące zadania w 4 szkołach wiejskich:
organizacja zajęć rozwijających kompetencje kluczowe na rynku pracy (ICT, matematycznoprzyrodnicze, języki obce) z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw (kreatywność,
innowacyjność, praca zespołowa),
podnoszenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie
korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu,
doradztwo zawodowe i pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
wyposażenie 4 pracowni ICT we wszystkich 4 szkołach, w których odbywać się będzie
nauka programowania.
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Nazwa projektu

Rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży gmin wiejskich powiatu
puławskiego

Nazwa beneficjenta

Gmina Żyrzyn

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa

11. Włączenie społeczne

Działanie

11.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Wartość projektu

1 990 246,00 zł

Dofinansowanie UE

1 839 046,00 zł

Okres realizacji

01.06.2017 r. – 31.12.2020 r.
Projekt obejmuje następujące zadania:
utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Końskowoli,
utworzenie trzech Ognisk wychowawczych w miejscowościach Końskowola, Chrząchów
i Pożóg,
utworzenie Międzygminnego punktu konsultacyjno-doradczego.

Wszystkie placówki na obszarze Gminy Końskowola prowadzą liczne działania na rzecz rodzin
i dzieci. W 2019 roku zrealizowano m.in. następujące działania:
pomoc materialna w formie refundowanych obiadów dla uczniów,
organizacja badań diagnostycznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
organizacja kształcenia specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnościami,
organizacja zajęć rozwijających zainteresowania,
zapewnienie rodzinom dostępu do pomocy pedagogicznej, psychologicznej, prawnej
i medycznej,
organizacja zajęć rewalidacyjnych, opracowanie Indywidualnych Programów
Edukacyjno-Terapeutycznych,
współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie diagnozowania i pomocy
rodzinom dzieci, gdzie istnieją problemy materialne i inne,
prowadzenie punktu konsultacyjnego dla rodziców, opiekunów dzieci zgłaszających
trudności i oczekujących pomocy.
Szkoła Podstawowa w Chrząchowie realizuje projekt ,, Kompetentni nauczyciele – zmotywowani
uczniowie”. Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2019 – 31.08.2020. Wartość – 36 426.32 zł,
finansowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ( PO WER) z EFS.

8.5.

POLITYKA SPOŁECZNA

Jednostką realizującą zadania pomocy społecznej w Gminie Końskowola jest Ośrodek Pomocy
Społecznej. OPS ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji
życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości
i uprawnienia.
W roku 2019 pomocą społeczną objętych zostało 188 rodzin. W rodzinach tych było 385
osób, co stanowi 4,3% ogółu ludności Gminy Końskowola.
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Na realizację działań z zakresu pomocy społecznej, w ramach zadań własnych, w 2019
roku wydano 857 953 zł czyli o 3% mniej niż w 2018 r. Największa kwota została
przeznaczona na zasiłki stałe (248 650 zł) i na zasiłki celowe i w naturze (248 456 zł).
Główne powody przyznania pomocy w 2019 roku to ubóstwo (82 rodzin, 156 osób
w rodzinach), długotrwała choroba (95 rodzin, 179 osoby w rodzinach), niepełnosprawność (81
rodzin, 144 osób w rodzinach) oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego (47 rodzin, 161 osób w rodzinach).
Asystent rodziny w 2019 r. pracował z 16 rodzinami z terenu Gminy. Ponadto Ośrodek Pomocy
Społecznej ponosił odpłatność za 9 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

8.6.

KULTURA

Działalnością kulturalną na obszarze Gminy Końskowola zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury
im. K. Walczak oraz działająca w jego strukturach Gminna Biblioteka Publiczna.
W 2019 roku GOK zorganizował 11 zajęć stałych dla dzieci i młodzieży. Ponadto w ramach GOK
działa 6 zespołów muzycznych: Orkiestra Dęta (40 osób), Kapela Ludowa (10 osób), Kapela
podwórkowa „Końskowolskie Chłopaki” (5 osób), Zespół muzyczny „Cygańska brać” (4 osoby),
„Śpiewający Seniorzy” (17 osób), młodzieżowa grupa folkowa „Folkrose” (7 osób). Prowadzona
jest również indywidualna nauka gry na instrumentach, w której bierze udział 10 uczniów.
W 2019 roku GOK zorganizował wiele imprez, koncertów i konkursów m.in.:

Przegląd kolęd, pastorałek, jasełek
kultywowanie tradycji kolędowania,
przegląd połączony jest ze zbiórką na
rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy (150 wykonawców, ok. 300
widzów)

Wspólne kolędowanie
odbywa się corocznie w okresie
poświątecznym, akompaniament
muzyczny zapewnia instruktor
Tadeusz Salamandra oraz lokalni
instrumentaliści (ok. 30 widzów)

Ferie zimowe i wakacje w GOK
przez 4 godziny dziennie dzieci
mogą bezpiecznie i ciekawie
spędzić czas podczas zajęć
ruchowych, plastycznych,
ogólnorozwojowych (60
uczestników)

Smaki Końskowoli
konkurs kulinarny, towarzyszący
kiermaszom świątecznym, impreza ma
na celu promowanie lokalnych smaków,
oraz zdrowego żywienia (13
uczestników)

Wiosna ach to ty
konkurs w kategorii literackiej,
plastycznej i teatralnej, skierowany
wyłącznie do dzieci i młodzieży
( udział ok. 150 osób)

Dzień Kobiet
spektakl dedykowany kobietom
zaprezentowany przez teatr
z Lublina oraz Koncert Orkiestry
Dętej Gminy Końskowola (ok. 150
widzów)
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Żołnierze wyklęci
Dzień Żołnierzy Wyklętych
upamiętnienie Żołnierzy Niezłomnych,
którzy walczyli najpierw z okupantem
hitlerowskim a potem z sowieckim
(ok. 100 widzów)

Kiermasze
dwa razy w roku, przed świętami
Bożego Narodzenia
i Wielkanocnymi rodzimi twórcy
wystawiają swoje prace związane
z obrzędem, tradycją i wystrojem
tych świąt
( ok. 300 uczestników)

11 listopada – koncert galowy
z okazji 101 Rocznicy Odzyskania
Niepodległości
w wykonaniu artystów scen
warszawskich i łódzkich oraz
młodzieży ze SP w Końskowoli
(ok. 150 widzów)

Wystawa Twórczości Rodzimych
Artystów
wystawa zbiorowa skupiająca artystów
profesjonalnych i amatorów z terenu
gminy oraz sympatyków
(ok.20 uczestników, ok. 300 widzów)

Noc Świętojańska
widowisko obrzędowe
przypominające tradycję rzucania
wianków oraz koncert grupy
młodzieżowej, ok. 200 uczestników

Wystawy plastyczne i wernisaże
20 szt. średnio 30 osób na
wernisażu; szacowana liczba osób
odwiedzających wystawy w roku
2019 – 1 500 osób

Święto Róż
największe plenerowe święto gminy
Końskowola, promujące tradycje
uprawy róż oraz roślin ozdobnych
(85 artystów występujących na scenie,
23 wystawców)

Letni festiwal organowy
w sierpniu 2019 r. odbyły się cztery
koncerty organowe dla
mieszkańców Końskowoli
(ok. 250 widzów)

Dzień Podziemnego Państwa
Polskiego
rocznica utworzenia Polskiego
Państwa Podziemnego we wrześniu
(ok. 50 widzów)

Konkurs poezji Zuzanny Spasówki
dla dzieci i młodzieży, wzięło udział 110
osób, widownia: 200 osób

Zaduszki literackie
Zorganizowane w listopadzie 2019
r., poświęcone zmarłym
mieszkańcom Końskowoli różnych
wyznań: żydowskiej, ewangelickiej
oraz katolickiej
(ok. 80 widzów)

Sprzątanie zabytkowego
cmentarza ewangelickiego
sprzątanie cmentarza
ewangelickiego jest wydarzeniem
odbywającym się co roku przed
świętami Wszystkich Świętych
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Cykliczne wystawy
zmieniane co miesiąc, mają miejsce
w sali konferencyjnej na parterze,
w „Galerii Na Dole” w piwnicach
i w holu na parterze

Cykliczne wyjazdy do teatru
5 wyjazdów do Lublina i Radomia,
w których uczestniczyło 300 osób

Końskowolska Noc Kultury
przypomnienie postaci i faktów
historycznych z przeszłości
Końskowoli, współorganizatorem
wydarzenia jest GOK
(ok. 500 widzów)

W 2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Końskowoli zanotowała wzrost liczby czytelników
w stosunku do 2018 r. o 29 osób, wyniosła ona 1047 czytelników oraz wzrost wypożyczeni
o 2437 ogółem. W 2019 r. było łącznie 23 630 wypożyczeń na zewnątrz i 2 024 udostępnień
zbiorów na miejscu. Biblioteka posiada w użytkowaniu 12 komputerów w tym 6 tabletów
z dostępem do internetu. W 2019 r. łącznie z internetu korzystało 340 użytkowników w tym 151
młodzieży i 89 dorośli. Biblioteka organizuje liczne wydarzenia dla mieszkańców m.in.: Ferie
w Bibliotece, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Tydzień Bibliotek, Mikołajki oraz
spotkania autorskie z pisarzami (3 w roku). W 2019 r. zorganizowała Warsztaty Szydełkowania,
Teatr dla dzieci, dwa projekty czytelnicze: „Mała książka wielki człowiek”, „Wielcy ludzie czytali
książki”. Ponadto Biblioteka realizowała projekty: „Zimowy klub czytelnika” oraz „Kodowanie
w bibliotece”.

8.7.

ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM TURYSTYKA SPORT I REKREACJA

Gmina Końskowola to lokalne centrum handlowo-usługowe, zagłębie hodowli krzewów
ozdobnych, głównie róż, a także drzew i krzewów owocowych. Mieści się tu siedziba
Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Położenie geograficzne i komunikacyjne Gminy sprawia, że jest to dogodne miejsce dla
inwestycji. Do dyspozycji inwestorów jest 10 terenów inwestycyjnych, będących obecnie
w większości własnością prywatną:
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Teren inwestycyjny Końskowola 11
Dostępna powierzchnia w jednym kawałku: ok. 70 ha (400 działek)
Właściciel/właściciele: prywatny
Aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: tak
Przeznaczenie w MPZP: tereny zabudowy przemysłowej, składów,
magazynów, teren zabudowy usługowej, stacje paliw, myjnie, warsztaty
samochodowe oraz obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży do 2000
m2
Obecne użytkowanie: rolnicze, nieużytki
Droga dojazdowa: powiatowa, utwardzona
Elektryczność: tak
Gaz: nie
Woda: tak
Kanalizacja: nie

Teren inwestycyjny Końskowola 2
Dostępna powierzchnia w jednym kawałku: 1,6346 ha
Właściciel/właściciele: prywatny
Aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: tak
Przeznaczenie w MPZP: teren zabudowy przemysłowej, składów,
magazynów, stacje paliw, warsztaty samochodowe, teren zabudowy
usługowej
Obecne użytkowanie: obiekty poprodukcyjne
Droga dojazdowa: powiatowa
Elektryczność: tak
Gaz: tak
Woda: tak
Kanalizacja: tak
Teren inwestycyjny Końskowola 4
Dostępna powierzchnia w jednym kawałku: 1,1041 ha
Właściciel/właściciele: prywatny
Aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: tak
Przeznaczenie w MPZP: teren zabudowy przemysłowej, składów,
magazynów, stacje paliw, warsztaty samochodowe, teren zabudowy
usługowej
Obecne użytkowanie: obiekty poprodukcyjne
Droga dojazdowa: powiatowa
Elektryczność: tak
Gaz: tak
Woda: tak
Kanalizacja: tak
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Teren inwestycyjny Wronów 10
Dostępna powierzchnia w jednym kawałku: ok. 21 ha (39 działek)
Właściciel/właściciele: prywatny
Aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: tak
Przeznaczenie w MPZP: P, US – przemysł, usługi sportowe
Obecne użytkowanie: rolnicze, nieużytki
Droga dojazdowa: powiatowa, nieutwardzona, wojewódzka nr 824 (ok.
500 m)
Elektryczność: nie
Gaz: tak
Woda: nie
Kanalizacja: nie

Teren inwestycyjny Witowice 12
Dostępna powierzchnia w jednym kawałku: 7,40 ha
Właściciel/właściciele: prywatny
Aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: tak
Przeznaczenie w MPZP: usługi turystyczne
Obecne użytkowanie: tereny rolne, nieużytki
Droga dojazdowa: powiatowa, gruntowa
Elektryczność: nie
Gaz: nie
Woda: nie
Kanalizacja: nie

Teren inwestycyjny Końskowola 9
Dostępna powierzchnia w jednym kawałku: 2,4 ha
Właściciel/właściciele: prywatny
Aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: tak
Przeznaczenie w MPZP: R/U – obsługa produkcji w gospodarstwach
rolnych, przetwórstwo rolno-spożywcze, specjalistyczne gospodarstwa
rolne
Obecne użytkowanie: uprawy rolne, nieużytki
Droga dojazdowa: powiatowa
Elektryczność: tak
Gaz: tak
Woda: tak
Kanalizacja: tak
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Teren inwestycyjny Młynki 8
Dostępna powierzchnia w jednym kawałku: 6,0880 ha (1 działka)
Właściciel/właściciele: Skarb Państwa
Aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: tak
Przeznaczenie w MPZP: P – przemysł, składy, bazy
Obecne użytkowanie: budynki biurowe i baza Przedsiębiorstwa Robót
Drogowych, nieużytki
Droga dojazdowa: droga asfaltowa
Elektryczność: tak
Gaz: tak
Woda: tak
Kanalizacja: tak

Teren inwestycyjny Chrząchówek 7
Dostępna powierzchnia w jednym kawałku: ok. 0,78 ha (2 działki)
Właściciel/właściciele: prywatny
Aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: tak
Przeznaczenie w MPZP: teren zabudowy przemysłowej, składów,
magazynów, warsztaty samochodowe, teren zabudowy usługowej
Obecne użytkowanie: rolnicze, nieużytki
Droga dojazdowa: droga asfaltowa (dawna droga krajowa nr 17) i droga
gruntowa
Elektryczność: tak
Gaz: nie
Woda: tak
Kanalizacja: tak

Teren inwestycyjny Końskowola 5
Dostępna powierzchnia w jednym kawałku: 1,3451 ha
Właściciel/właściciele: prywatny
Aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: tak
Przeznaczenie w MPZP: usługi komercyjne
Obecne użytkowanie: tereny rolne
Droga dojazdowa: krajowa nr 12
Elektryczność: nie
Gaz: nie
Woda: nie
Kanalizacja: nie
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Teren inwestycyjny Sielce 6
Dostępna powierzchnia w jednym kawałku: ok. 1,40 ha (6 działek)
Właściciel/właściciele: prywatny
Aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: tak
Przeznaczenie w MPZP: P – przemysł, RP – uprawy polowe w pozostałej
części
Obecne użytkowanie: rolnicze, nieużytki
Droga dojazdowa: droga asfaltowa (dawna droga krajowa nr 17)
Elektryczność: nie
Gaz: nie
Woda: nie
Kanalizacja: nie

Gmina Końskowola nie jest gminą typowo turystyczną, jednak posiada kilka atrakcji, które
zadowolą przyjezdne osoby takie jak: Kościół parafialny w Końskowoli, Dwór Tęczyńskich
w Końskowoli, Folwark Tęczyńskich i Ratusz w Końskowoli. Liczne w Gminie Końskowola
wąwozy Płaskowyżu Nałęczowskiego, zapraszają do wędrówek. Przez teren Gminy przebiegają
trzy szlaki nordic walking oraz dwa szlaki rowerowe.
Gmina Końskowola posiada rozwiniętą bazę sportową. Funkcjonuje tu klub
sportowy „KS Powiślak”, w którym działają 2 sekcje sportowe – piłki nożnej
i piłki siatkowej. Drużyny w obu sekcjach odnoszą sukcesy na szczeblu
regionalnym i krajowym.
Piłka nożna – rozgrywki ligowe w sezonie 2018/2019:
•
•
•
•

drużyna seniorów zajęła 6. miejsce w tabeli IV ligi. Zespół uczestniczył również w
rozgrywkach Pucharu Polski LZPN (10 powiatów) kończąc je na ćwierćfinale,
drużyna rezerw seniorów uczestniczyła w rozgrywkach klasy B kończąc je na 2. miejscu
w tabeli. Do awansu do klasy A zabrakło zaledwie dwóch punktów,
drużyna Młodzików Starszych uczestniczyła w rozgrywkach Lubelskiej Ligi Młodzików
Starszych, na zakończenie rozgrywek zajęła 5. miejsce w tabeli,
drużyna Młodzików Młodszych uczestniczyła w rozgrywkach Lubelskiej Ligi Młodzików
Młodszych, na zakończenie rozgrywek zajęła 7. miejsce w tabeli.

Piłka nożna – rozgrywki ligowe w sezonie 2019/2020 (runda jesienna):
•
•
•
•

drużyna seniorów zajęła 6. miejsce w tabeli IV ligi. Zespół uczestniczył również
w rozgrywkach Pucharu Polski LZPN (10 powiatów) kończąc je na ćwierćfinale,
drużyna Trampkarzy Młodszych uczestniczyła w rozgrywkach Lubelskiej Ligi
Trampkarzy Młodszych, zajęła 5. miejsce w tabeli,
drużyna Młodzików Młodszych uczestniczyła w rozgrywkach Lubelskiej Ligi Młodzików
Młodszych, zajęła 2. miejsce w tabeli,
drużyna Orlików Młodszych uczestniczyła w rozgrywkach Lubelskiej Ligi Orlików
Młodszych, zajęła 4. miejsce w tabeli.
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Piłka siatkowa – drużyna seniorów rywalizowała w rozgrywkach III ligi. W sezonie 2018/2019
zdobyła 4. miejsce w tabeli ligowej oraz obroniła Puchar Polski na terenie Lubelszczyzny.
W sezonie 2019/2020 brała udział w rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblu centralnym
kończąc je po pierwszym meczu przeciwko SMS PZPS SPAŁA.

Klub jest dofinansowywany przez Gminę Końskowola. W 2019 roku dofinansowanie wyniosło
170 000 zł na piłkę nożną oraz 18 000 zł na piłkę siatkową.

8.8.

AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA

Gmina Końskowola może się poszczycić bardzo wysoką aktywnością mieszkańców. Na jej
obszarze jest zarejestrowanych 26 organizacji pozarządowych (dane Urzędu Gminy):
11 Ochotniczych Straży Pożarnych: w Pożogu, Skowieszynie, Młynkach, Chrząchowie,
Końskowoli, Sielcach, Opoce, Stoku, Witowicach, Chrząchówku i w Rudach,
Klub Sportowy Powiślak w Końskowoli,
Uczniowski klub sportowy OLIMP,
Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Kulturowego „Fara Końskowolska” w Końskowoli,
Końskowolskie Towarzystwo Społeczno-Regionalne w Końskowoli,
Ośrodek Wsparcia Środowiskowego „Nadzieja” w Końskowoli,
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Opiekunów i Przyjaciół „Radość”
w Końskowoli,
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących „Pogodne Życie” w Skowieszynie,
Zrzeszenie Producentów Materiału Szkółkarskiego „Końskowola” w Starym Pożogu,
Stowarzyszenie Handlowców Artykułami do Produkcji Rolno-Ogrodniczej z siedzibą
w Końskowoli,
Lubelska Fundacja Rozwoju Obszarów Wiejskich w Nowym Pożogu,
Fundacja „Turystyczna Lubelszczyzna” w Rudach,
Stowarzyszenie „Aktywna Wieś Witowice”,
Stowarzyszenie Kobiet Gminy Końskowola – „Róża” w Końskowoli,
Stowarzyszenie „Akademia Rozwoju Kobiet Aktywnych Arka” w Sielcach,
Stowarzyszenie Zielone Powiśle w Końskowoli.
Organizacje pozarządowe aktywnie udzielają się w życiu Gminy, we współpracy
z Środowiskowym Domem Samopomocy, Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Gminnym
Ośrodkiem Kultury wspierają osoby potrzebujące pomocy, jak również uczestniczą w organizacji
wielu imprez integracyjnych dla mieszkańców.
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9. PODSUMOWANIE I WYZWANIA W KOLEJNYCH LATACH
Rok 2019 przyniósł Gminie Końskowola wiele sukcesów, zarówno pod względem liczby
zrealizowanych inwestycji infrastrukturalnych, jak i podjętych działań społecznych. Pracując na
rzecz mieszkańców Władze Samorządowe zdobyły odpowiednie doświadczenie pozwalające na
zbudowanie spójnej i realnej wizji rozwoju Gminy, jako miejsca przyjaznego mieszkańcom
i inwestorom, ze sprawną administracją lokalną. Wizja ta jest konsekwentnie realizowana
poprzez wyznaczanie kolejnych niezbędnych zadań do realizacji:
DLA MIESZKAŃCÓW I TURYSTÓW:
inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie szkół,
prowadzenie działań wspierających seniorów,
wspieranie rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
rewitalizacja obszarów zdegradowanych i przywrócenie ich mieszkańcom,
działania z zakresu kultury, w tym remont GOK i zabytków,
wspieranie aktywności mieszkańców w różnych dziedzinach i podejmowanych przez
nich inicjatyw,
tworzenie infrastruktury rekreacji i miejsc wypoczynku, w tym zagospodarowanie rzeki
Kurówki.
DLA INWESTORÓW:
udostępnienie nowych uzbrojonych terenów inwestycyjnych,
prowadzenie aktywnej polityki przyciągania nowych inwestorów poprzez ułatwienie
prowadzenia działalności gospodarczej (ulgi podatkowe),
pomoc informacyjna dla przedsiębiorców w Urzędzie Gminy,
współpraca międzygminna dla rozwoju potencjału inwestycyjnego.
DLA WSZYSTKICH:
utrzymanie stabilnego budżetu Gminy,
kontynuowanie pozyskiwania środków unijnych w perspektywie finansowej UE na lata
2014-2020 oraz środków krajowych,
wzmacnianie pozycji Gminy Końskowola wśród sąsiednich gmin i w powiecie,
wspieranie rozwoju e-administracji oraz wykorzystywanie nowoczesnych technologii do
komunikacji z mieszkańcami, turystami, potencjalnymi inwestorami,
rozwój komunikacji w gminie m.in. poprzez działania i inwestycje służące poprawie
stanu dróg gminnych,
ciągłe rozwijanie infrastruktury komunalnej.
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10. ZAŁĄCZNIKI
10.1. STAN REALIZACJI ZADAŃ WYZNACZONYCH W STRATEGII ROZWOJU GMINY
KOŃSKOWOLA NA LATA 2009-2020 (ZAŁĄCZNIK NR 1)
10.2. ZESTAWIENIE UCHWAŁ PODJĘTYCH W 2019 R. (ZAŁĄCZNIK NR 2)
10.3. WYCIĄG Z WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ (ZAŁĄCZNIK NR 3)
10.4. ZESTAWIENIE

PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

I ŚRODKÓW KRAJOWYCH OD 2014 ROKU (ZAŁĄCZNIK NR 4)

10.5. ZESTAWIENIE INWESTYCJI REALIZOWANYCH W 2019 ROKU (ZAŁĄCZNIK NR 5)
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Stan realizacji

W ciągłej realizacji
W ciągłej realizacji

Informatyzacja Urzędu Gminy Końskowola

Budowa „farmy wiatrakowej” (przy wykorzystaniu niekonwencjonalnych zasobów odnawialnych)

Zwiększenie dostępu do usług teleinformatycznych dla mieszkańców Gminy

Budowa remizy OSP w Końskowoli

Pozyskiwanie gruntów

Przygotowanie i/lub aktualizacja dokumentacji projektowej

Budowa infrastruktury technicznej na terenach przeznaczonych pod inwestycje

Pobudzanie przedsiębiorczości wśród mieszkańców poprzez współpracę z instytucjami otoczenia biznesu i wspieranie
ich rozwoju

Opracowanie planu promocji i systemu zachęt inwestycyjnych dla zewnętrznych inwestorów

Promocja i wsparcie rozwoju przedsiębiorstw ekonomii społecznej

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Budowa drogi gminnej nr 0110 KG Końskowola – Stara Wieś ( ul. Głęboka)

Budowa drogi gminnej nr 107715L (do drogi krajowej nr 12 do Nowego Pożoga)

Budowa drogi łączącej ul. Kurowską z ul. Lubelską – Witowice

Budowa drogi w ramach uzbrojenia terenu w m. Rudy

Budowa drogi w m. Witowice /na tzw. „Zapłociu”/

Budowa drogi Sielce – Chrząchówek

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Częściowo zrealizowane

W trakcie realizacji ( FDS)

W trakcie realizacji ( FDS)

Częściowo zrealizowane

Zrealizowane

Zrealizowane (RPO WL 2007-2013)

Cel strategiczny w obszarze II. Osiągnięcie poziomu infrastruktury technicznej w stopniu zadowalającym mieszkańców Gminy Końskowola

W ciągłej realizacji

Zrealizowane

Częściowo zrealizowane

W ciągłej realizacji

Zrealizowane

Zrealizowane (PO IG 2007-2013, RPO WL 20072013), w trakcie realizacji (PO PC 2014-2020)

Nie zrealizowane

Zrealizowane (RPO WL 2007-2013)

Zrealizowane

Budowa mieszkań socjalnych

2.

Zrealizowane (RPO WL 2007-2013)

Rozbudowa/remont budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w
Końskowoli

Cel strategiczny w obszarze I. Zapewnienie mieszkańcom Gminy wysokiej jakości usług publicznych oraz poprawa warunków socjalnobytowych

Zadanie

1.

Lp.

1

Załącznik nr 1
Stan realizacji zadań wyznaczonych w Strategii Rozwoju Gminy Końskowola na lata 2009-2020
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Budowa drogi - Pulki majątek

Budowa drogi Skowieszyn - ul. Puławska

Budowa drogi w m. Stary Pożóg /kol. Kozłówka/

9.

10.

11.

Modernizacja drogi gminnej nr 107940L w m. Nowy Pożóg /do skrzyżowania z drogą powiatową „Końskowola –
Celejów”/

Modernizacja drogi gminnej nr 107712L Końskowola – Stara Wieś ( ul. Głęboka, ul. Różana)

Modernizacja drogi w m. Stok

Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej Rudy, Sielce, Opoka, Stok, Wronów

Zabezpieczenie dna wąwozów lessowych w ciągach dróg gminnych

Utwardzenie dróg gruntowych

Wykonanie pętli autobusowej w miejscowości Chrząchów

Oświetlenie przy drogach gminnych i rozbudowa oświetlenia wsi

Systemy monitoringu w centrum Końskowoli

Budowa chodników wzdłuż wsi Stara Wieś

Budowa chodników wzdłuż wsi Rudy

Budowa chodników przy drodze gminnej nr 107712L (droga w miejscowości Końskowola ul. Różana)

Budowa chodnika wzdłuż wsi Zakierzki (kier. remiza OSP) – Stok

Utwardzenie placu przed remizą w Zakierzkach

Utwardzenie placu przy remizie OSP Chrząchówek

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

– Opoka – Końskowola /Brzezinki/

– Nowy Pożóg – Klementowice

– Sielce – Wronów

– Pożóg – Skowieszyn

13.

12.

Budowa drogi w ramach uzbrojenia terenu w m. Stara Wieś – równoległa do ul. Różanej

8.

Budowa dróg łącznikowych:
– Młynki – Rudy – Puławy

Budowa ulic w m. Końskowola: ul. Bema, ul. Lipowa, ul. Słoneczna, ul. Dąbrowskiego, ul. Doły, ul. Brzezinki,

7.

Częściowo zrealizowane

Zrealizowane

Zrealizowane

Częściowo zrealizowane

Częściowo zrealizowane

Zrealizowane

Częściowo zrealizowane - monitoring w rynku
(RPO WL 2014-2020)

Zrealizowane (RPO WL 2014-2020)

Nie zrealizowane

Częściowo zrealizowane

Zrealizowane

Częściowo zrealizowane – Opoka, Stok, Sielce

Zrealizowane

Zrealizowane (RPO WL 2007-2013)

Zrealizowane

Częściowo zrealizowane

Zrealizowane

W trakcie realizacji ( FDS)

Zrealizowane

W trakcie realizacji

Częściowo zrealizowane
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Zrealizowane

Budowa ujęcia i stacji uzdatniania w m. Końskowola / połączenie wodociągów Końskowola - Puławy

Budowa wodociągu w ramach uzbrojenia terenu w m. Rudy

Budowa wodociągów w ramach uzbrojenia nowych terenów budowlanych

Podłączenie do wodociągu wielorodzinnego budynku mieszkalnego w m. Wronów

6.

7.

8.

9.

Budowa kanalizacji w m. Pulki

Budowa kanalizacji w ramach uzbrojenia nowych terenów budowlanych ( ul. Puławska w Skowieszynie)

Wspieranie budowy oczyszczalni przydomowych

12.

13.

14.

Nie zrealizowane

Zrealizowane

Nie zrealizowane

W trakcie realizacji - etap opracowania dokumentacji
projektowej

Zrealizowane – wariant I (PO IŚ 2007-2013)
i wariant II (RPO WL 2014-2020)

Zrealizowane (RPO WL 2014-2020)

Częściowo zrealizowane (RPO WL 2014-2020)

Nie zrealizowane

W trakcie realizacji (RPO WL 2014-2020)

Promocja sfery życia kulturalnego poprzez działania statutowe instytucji kultury na terenie gminy

Remont zabytkowego ratusza w Końskowoli oraz przywrócenie Rynkowi znaczenia centrum miejscowości

1.

2.

3

W trakcie realizacji (2 projekty RPO WL 2014-2020)

W ciągłej realizacji

Cel strategiczny w obszarze IV. Rozwój i promocja Gminy poprzez otoczenie kulturowe, sportowe i turystyczne

Budowa kanalizacji w m. Sielce

– II wariant – w ramach projektu własnego „Rozbudowa systemu wodno-ściekowego Gminy Końskowola”

– I wariant – w ramach projektu "Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach Aglomeracji Puławy”,

11.

10.

Budowa wodociągu w m. Pulki

5.

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Młynki, Wronów, Witowice, Opoka, Chrząchów - realizacja możliwa w
dwóch wariantach:

Zrealizowane (PROW 2007-2013)

Budowa wodociągu w m. Stary Pożóg, Stary Pożóg – Nowy Świat, Nowy Pożóg (Kozłówka) oraz przebudowa
wodociągu w m. Nowy Pożóg i Stary Pożóg

4.

Zrealizowane (RPO WL 2007-2013)

Zrealizowane (RPO WL 2007-2013)

Budowa wodociągu w m. Las Stocki

3.

Zrealizowane (RPO WL 2007-2013)

Zrealizowane – wariant I (PO IŚ 2007-2013)
i wariant II (RPO WL 2007-2013 i 2014-2020)

Budowa sieci wodociągowej w m. Sielce

– II wariant – w ramach projektu własnego „Rozbudowa systemu wodno-ściekowego gminy Końskowola”

– I wariant – w ramach projektu "Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach Aglomeracji Puławy”,

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Młynki, Witowice, Opoka, Chrząchów, Chrząchówek i Końskowola (ul.
Lubelska) – realizacja możliwa w dwóch wariantach:

2.

1.

Modernizacja ul. Rudzkiej w Końskowoli

29.

Nie zrealizowane

Cel strategiczny w obszarze III. Ograniczenie wpływu funkcjonowania Gminy na środowisko naturalne i poprawa jego stanu

Pogłębienie rowów od Skowieszyna w kier. Rud - Stara Wieś

28.
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W trakcie realizacji
W trakcie realizacji (RPO WL 2014-2020)

W trakcie realizacji
W trakcie realizacji

W ciągłej realizacji
W ciągłej realizacji

Budowa, modernizacja i wyposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalne

Utworzenie muzeum, w szczególności we współpracy jednostek samorządu terytorialnego, kościelnych osób prawnych
lub organizacji pozarządowych

Zagospodarowanie zbiorników wodnych i terenów przyległych w m. Stara Wieś

Budowa zbiornika (zalewu) rekreacyjnego Witowice-Chrząchów

Rozwój publicznej infrastruktury służącej promocji aktywnych form wypoczynku

Budowa boiska wielofunkcyjnego (Końskowola ul. Zakładowa – Stara Wieś)

Doposażenie obiektów sportowych

Budowa, rozbudowa i/lub modernizacja obiektów sportowych, w tym m.in. sal gimnastycznych, basenu, boisk
sportowych

Modernizacja boiska sportowego w Końskowoli (ul. Pożowska)

Budowa boiska sportowego w miejscowości Młynki, Wronów

Budowa ośrodka rekreacyjnego w oparciu o źródła geotermalne

Adaptacja i modernizacja istniejącej bazy noclegowej

Współpraca gospodarstw agroturystycznych i kwaterodawców ze stowarzyszeniami agroturystycznymi i samorządem
lokalnym

Wytyczenie szlaków turystycznych promujących atrakcje gminy w powiązaniu z gminami sąsiednimi („szlak różany”)

Opracowanie materiałów promocyjnych

Organizacja i promocja imprez sportowych i kulturalnych

Zwiększenie estetyki gminy – rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Końskowola

Budowa centrum targowego w Końskowoli, służącego promocji produkcji szkółkarskiej

Organizacja jesiennych targów róż

Wytyczenie ścieżek rowerowych

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Zrealizowane (RPO WL 2007-2013)

W ciągłej realizacji przez LODR w Końskowoli
(organizacja targów szkółkarskich)

Nie zrealizowane

W trakcie realizacji (RPO WL 2014-2020)

W ciągłej realizacji

W ciągłej realizacji

Zrealizowane

Nie zrealizowane

Częściowo zrealizowane – Wronów

Nie zrealizowane

Zrealizowane

W ciągłej realizacji

W trakcie przygotowania do realizacji

Zrealizowane (PROW 2007-2013)

W ciągłej realizacji

Ochrona lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

4.

Nie zrealizowane

Remont i adaptacja na cele publiczne obiektów należących do parafii pw. Znalezienia Krzyża Św. w Końskowoli

3.

4
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Zagospodarowanie skwerku przy Szkole Podstawowej Końskowoli i przy sali gimnastycznej (od ul. Zakładowej)

Docieplenie budynku szkoły i budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej w Skowieszynie i Chrząchowie

Wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku szkoły – ułożenie chodnika w miejscowości Skowieszyn

Budowa nowego/rozbudowa istniejącego lub adaptacja istniejącego budynku na cele edukacji przedszkolnej

1.

2.

3.

4.

W ciągłej realizacji

Częściowo zrealizowane

W trakcie realizacji

Zrealizowane

Cel strategiczny w obszarze V. Rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury szkolnej Gminy w celu poprawy warunków edukacyjnych
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6 lutego 2019 r.

IV

Numer sesji
Rady Gminy
i data

IV/29/2019

IV/30/2019

4.

5.

10.

9.

8.

Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia
zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie i realizację projektu pn. „Strategia rozwoju
elektromobilności Gminy Końskowola” w ramach programu priorytetowego „GEPARD IItransport niskoemisyjny. (Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”.

Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2019 r.

IV/34/2019

IV/35/2019

–

–

1

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNII.4131.172.2019
Wojewody
Lubelskiego z dnia 11 marca 2019 r.

Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych.

–

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNII.4131.171.2019
Wojewody
Lubelskiego z dnia 11 marca 2019 r.

Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie podjęcia
uchwały zmieniającej Uchwałę nr XLVIII/245/2018 Rady Gminy Końskowola w sprawie podziału
Gminy Końskowola na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNII.4131.170.2019
Wojewody
Lubelskiego z dnia 11 marca 2019 r.

–

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNII.4131.161.2019
Wojewody
Lubelskiego z dnia 11 marca 2019 r.

–

Stwierdzenie nieważności
uchwały

Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 6 lutego 2019 r. Zmieniającą uchwałę w
sprawie podziały gminy Końskowola na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę
radnych wybieranych w każdym okręgu.

Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany
uchwały nr V/33/2015 Rady Gminy Końskowola w sprawie określenia trybu powoływania
członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia diet
dla sołtysów Gminy Końskowola.

Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2019 r.

Uchwała nr IV/26/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała

IV/33/2019

IV/32/2019

IV/28/2019

3.

7.

IV/27/2019

2.

IV/31/2019

IV/26/2019

1.

6.

Numer
uchwały

Lp.

Załącznik nr 2
Zestawienie uchwał podjętych w 2019 roku
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V

22 maja 2019 r.

VIII

10 kwietnia 2019
r.

VII

27 marca 2019 r.

VI

13 lutego 2019 r.

VI/38/2019

13.

24.

23.

22.

21.

VIII/49/2019

VIII/48/2019

VIII/47/2019

VIII/46/2019

Uchwała Nr VIII/49/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia

Uchwała Nr VIII/48/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie nadania
nazwy ulicy w miejscowości Wronów.

Uchwała Nr VIII/47/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie nadania
nazwy ulicy w miejscowości Stara Wieś.

Uchwała Nr VIII/46/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie
zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Końskowoli.

–

-

-

–

-

Uchwała Nr VIII/45/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Końskowola.

20.

VIII/45/2019

19.

-

VII/43/2019

18.

Uchwała Nr VIII/44/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zasad
usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Końskowola.

–

VIII/44/2019

Uchwała Nr VII/42/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2019 r.

–

VII/42/2019

17.

–

–

–

–

Uchwała VI/37/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie funduszu
sołeckiego.

Uchwała VI/38/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany
uchwały nr V/33/2015 Rady Gminy Końskowola w sprawie określenia trybu powoływania
członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Uchwała VI/39/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powołania
Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Końskowoli i zwołania jej pierwszego posiedzenia.
Uchwała VI/40/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie własności nieruchomości.
Uchwała VI/41/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy
Końskowola.

–

Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu.

Uchwała Nr VII/43/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie
wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic obrębów ewidencyjnych Stara Wieś
i Skowieszyn w jednostce ewidencyjnej Końskowola.

VI/41/2019

VI/40/2019

16.

15.

VI/39/2019

VI/37/2019

12.

14.

V/36/2019

11.
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IX
26 czerwca 2019
r.

IX/59/2019

IX/60/2019

34.

35.

IX/57/2019

32.

IX/58/2019

IX/56/2019

31.

33.

IX/55/2019

VIII/54/2019

VIII/53/2019

VIII/52/2019

VIII/51/2019

VIII/50/2019

30.

29.

28.

27.

26.

25.

-

-

Uchwała Nr IX/60/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Końskowola na rok 2019.

-

Uchwała Nr IX/57/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest
Gmina Końskowola.

Uchwała Nr IX/59/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie
określenia warunków udzielania bonifikat od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych
gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.

-

Uchwała Nr IX/56/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia
planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Końskowola oraz
określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.

-

–

Uchwała Nr IX/55/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Końskowoli.

Uchwała Nr IX/58/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach oraz
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Końskowola.

–

–

-

–

–

Uchwała Nr VIII/54/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej
w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wsparcie
dla poszkodowanej gminy Wojciechów.

Uchwała Nr VIII/53/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej
w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wsparcie
dla poszkodowanej gminy Konopnica.

Uchwała Nr VIII/52/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany
uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu.

Uchwała Nr VIII/51/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż nieruchomości.

Uchwała Nr VIII/50/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.

zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
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X

25 września
2019 r.

IX/61/2019

IX/62/2019

IX/63/2019

IX/64/2019

IX/65/2019

IX/66/2019

IX/67/2019

IX/68/2019

X/69/2019

X/70/2019

X/71/2019

X/72/2019

X/73/2019

X/74/2019

X/75/2019

X/76/2019

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

–
–
–
–
–
–

Uchwała Nr IX/62/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia
dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr IX/63/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie
nieudzielenia Wójtowi Gminy Końskowola wotum zaufania.

Uchwała Nr IX/64/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawdzeniem z wykonania budżetu na 2018
rok.

Uchwała Nr IX/65/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy Końskowola absolutorium za 2018 rok.

Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała Nr IX/67/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2019 r.

Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie
powołania doraźnej komisji do spraw zmiany Statutu Gminy Końskowola

Uchwała Nr X/69/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2019 r.

–
–
–
-

Uchwała Nr X/71/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 25 września 2019 r. w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Uchwała Nr X/72/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 25 września 2019 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr X/73/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 25 września 2019 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Końskowola.

Uchwała Nr X/74/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 25 września 2019 r. w sprawie
powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

Uchwała Nr X/75/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia
regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.

Uchwała Nr X/76/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia
regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych

Uchwała Nr X/70/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

–

Uchwała Nr IX/61/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchylenia
uchwały.
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13 listopada
2019 r.

XII

30 października
2019 r.

XI

XII/91/2019

66.

XII/88/2019

63.

XII/90/2019

XI/87/2019

62.

65.

XI/86/2019

61.

XII/89/2019

XI/85/2019

60.

64.

XI/84/2019

59.

XI/81/2019

56.

XI/83/2019

XI/80/2019

55.

58.

XI/79/2019

54.

XI/82/2019

XI/78/2019

53.

57.

XI/77/2019

52.

–
–
–
Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFII.4131.525.2019
Wojewody
Lubelskiego z dnia 13 grudni 2019 r.
–

Uchwała Nr XI/86/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 30 października 2019 r. w sprawie
przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020. Wronów 2

Uchwała Nr XI/87/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 30 października 2019 r. w sprawie
przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020. Wronów 3

Uchwała Nr XII/88/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Pulkach.

Uchwała Nr XII/89/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie
zmiany Statutu Gminy Końskowola.

Uchwała Nr XII/90/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Skowieszynie

5

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-

-

Uchwała Nr XI/85/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 30 października 2019 r. w sprawie
przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020. Wronów 1

Uchwała Nr XII/91/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie

–

Uchwała Nr XI/84/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 30 października 2019 r. w sprawie
przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020. Nowy Pożóg

-

Uchwała Nr XI/81/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 30 października 2019 r. w sprawie
określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Końskowola.

–

-

Uchwała Nr XI/80/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 30 października 2019 r. w sprawie
obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok.

Uchwała Nr XI/83/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 30 października 2019 r. w sprawie
przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020. Stary Pożóg

–

Uchwała Nr XI/79/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 30 października 2019 r. w sprawie
wyboru ławników na kadencje w latach 2020-2023.

-

–

Uchwała Nr XI/78/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 30 października 2019 r. w sprawie
stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Końskowoli przy Szkole
im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli.

Uchwała Nr XI/82/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 30 października 2019 r. w sprawie
określanie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na
terenie gminy Końskowola.

–

Uchwała Nr XI/77/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 30 października 2019 r. w sprawie
rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Końskowola

prowadzonych przez Gminę Końskowola.

RAPORT O STANIE GMINY KOŃSKOWOLA W ROKU 2019

XIII
18 i 22 grudnia
2019 r.

XIII/100/2019

XIII/101/2019

XIII/102/2019

XIII/103/2019

XIII/104/2019

76.

77.

78.

79.

XIII/97/2019

72.

75.

XIII/96/2019

71.

XIII/99/2019

XIII/95/2019

70.

74.

XIII/94/2019

69.

XIII/98/2019

XIII/93/2019

68.

73.

XII/92/2019

67.

Uchwała Nr XIII/94/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Końskowola na 2020 rok.
Uchwała Nr XIII/95/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie
przystąpienia Gminy Końskowola do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Uchwała Nr XIII/96/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Puławskiemu.
Uchwała Nr XIII/97/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie
wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Końskowola- Wólka Nowodworska
Uchwała Nr XIII/98/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie
wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Końskowola- Stary Pożóg.
Uchwała Nr XIII/99/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie
wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Końskowola.
Uchwała Nr XIII/100/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany
uchwały powołującej składy osobowe Rady Gminy Końskowola.
Uchwała Nr XIII/101/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej.
Uchwała Nr XIII/102/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2019 r.
Uchwała Nr XIII/103/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 22 grudnia 2019 r. w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej.
Uchwała Nr XIII/104/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 22 grudnia 2019 r. w sprawie
uchwały budżetowej na 2020 r.

Uchwała Nr XIII/93/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie
uchwalenia planu pracy Rady Gminy Końskowola na 2020 rok.

Uchwała Nr XII/92/2019 Rady Gminy Końskowola z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie
Rocznego Programu Współpracy Gminy Końskowola z Organizacjami Pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego
i wolontariacie na 2020 rok.

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki
Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Końskowoli za rok 2018.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

-
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Wojewody
Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2019
r.
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754 800,00

2 595 911,32

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z
programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):

- wydatki bieżące

1.1

1.1.1

2019

Kompetentni nauczyciele- zmotywowani uczniowie - podwyższenie Sz. P. w
Chrząchowie
kwalifikacji zawodowych nauczycieli

1.1.1.2

1.1.1.3

- wydatki majątkowe

2018

UG w
Końskowoli

Rozwój zintegrowanych usług społecznych w gminach wiejskich
powiatu puławskiego Gmina Końskowola - Wzrost dostępności do
usług społecznych i zdrowotnych dla mieszkańców. Utworzenie
dziennego domu pobytu wraz z wypożyczalnią sprzętu
rehabilitacyjnego, utworzenie punktu porad i konsultacji, utworzenie
klubu seniora

1.1.2

2017

Rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży gmin
wiejskich powiatu puławskiego - Wzrost dostępności wysokiej jakości
1.1.1.1
usług społecznych użyteczności publicznej osób wykluczonych lub
SAPO
zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy do końca 2020
r.

2020

2021

2020

0,00
2 928 049,05

10 980 423,80

571 768,00

36 426,32

1 833 960,00

183 032,00

3 682 849,05

13 576 335,12

- wydatki majątkowe

1.b

725 525,00

754 800,00
2 928 049,05

2 595 911,32
15 796 622,31

3 682 849,05

18 392 533,63

- wydatki bieżące

Do

1.a

Od

Przedsięwzięcia razem

Plan na
1.01.2019 r.

Nakłady

1

Jednostka

Nazwa i cel

Lp.

Planowany okres
realizacji

3 829 509,49

29 141,06

800 948,00

250 586,13

1 080 675,19

4 910 184,68

5 529 509,49

1 080 675,19

6 610 184,68

Plan po
zmianach na
31.12.2019 r.

3 723 531,02

28 321,09

459 348,41

162 530,16

650 199,66

4 373 730,68

5 401 987,51

650 199,66

6 052 187,17

Wykonanie

97,23%

97,19%

57,35%

64,86%

60,17%

89,07%

97,69%

60,17%

91,56%

Stopień
realizacji
w 2019 r.

1

9 914 192,10

36 426,32

1 753 628,00

473 069,47

2 263 123,79

12 177 315,89

14 714 192,10

2 263 123,79

16 977 315,89

Limit
zobowiązań
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- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż
wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe

2

1.2.1

1.2.2

1.3

1.3.1

1.3.2

Budowa drogi gminnej Nr 112819L Skowieszyn-Puławy - poprawa UG w
Końskowoli
ciągu komunikacyjnego z miastem Puławy

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami
partnerstwa publiczno-prywatnego:

1.1.2.4

1.3.2.1

Rozwój zintegrowanych usług społecznych w gminach wiejskich
powiatu puławskiego Gmina Końskowola - Wzrost dostępności do
usług społecznych i zdrowotnych dla mieszkańców. Utworzenie
dziennego domu pobytu wraz z wypożyczalnią sprzętu
rehabilitacyjnego, utworzenie punktu porad i konsultacji, utworzenie
klubu seniora
UG w
Końskowoli

2018

2018

2017

1.1.2.2

Uporządkowanie wraz z zagospodarowaniem Rynku w Końskowoli
UG w
1.1.2.3 i jego otoczenia - Poprawa wizerunku Rynku w m. Końskowola oraz
Końskowoli
zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych

2017

2016

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w
Gminie Końskowola - redukcja zużycia energii finalnej poprzez
podniesienie efektywności energetycznej w budynkach: Szkoły
Podstawowej w
Chrząchowie, Przedszkolu w Końskowoli i OSP Opoka

Rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w m.
Końskowola ul.
UG w
Żyrzyńska - poprawa jakości zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Końskowoli
Końskowola

UG w
Końskowoli

1.1.2.1

2020

2021

2020

2020

2020

0,00

0,00

4 816 198,51
4 816 198,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 816 198,51

0,00

0,00

2 000 000,00

650 000,00

278 049,05

0,00

20 000,00

5 871 058,00

1 542 895,00

3 546 470,80

1 700 000,00

1 700 000,00

0,00

1 700 000,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

3 049 438,69

713 600,00

46 470,80

1 678 456,49

1 678 456,49

0,00

1 678 456,49

0,00

0,00

0,00

0,00

2 999 650,01

709 695,83

14 185,18

98,73%

98,73%

0,00%

98,73%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

98,37%

99,45%

30,52%

2

4 800 000,00

4 800 000,00

0,00

4 800 000,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

4 844 121,30

1 503 600,00

3 546 470,80
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11.2. Usługi
społeczne
i zdrowotne
12.2.
Kształcenie
ogólne
13.4.
Rewitalizacja
obszarów
wiejskich
7.1. Dziedzictwo
kulturowe
i naturalne

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020
„100 km dróg na stulecie
niepodległości” za pośrednictwem
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubelskiego w Lublinie

Rozwój zintegrowanych usług społecznych
w gminach wiejskich powiatu puławskiegoGmina Końskowola

Akademia kompetencji kluczowych

Uporządkowanie wraz z zagospodarowaniem
Rynku w Końskowoli i jego otoczenia (wraz
z parkingiem)

Dostosowanie zabytkowego ratusza
w Końskowoli wraz z otoczeniem na cele
kultury oraz promocji tradycji szkółkarskich

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości
Stary Pożóg – Nowy Pożóg

4.

5.

6.

7.

8.

-

6.4. Gospodarka
wodnościekowa

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020

Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego
na terenie Gminy Końskowola

3.

239 000,00

5 155 499,27

5 375 028,27

1 980 951,99

1 952 760,00

1 903 845,65

1 586 859,99

5.5. Promocja
niskoemisyjnośc
i

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020

Modernizacja istniejącego oświetlenia
ulicznego na terenie Gminy Końskowola

2.

1 572 903,81

Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej w Gminie Końskowola

1.

5.2.
Efektywność
energetyczna
sektora
publicznego

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020

Program

Wartość
projektu (zł)

Tytuł projektu

Lp.

Działanie

Tabela 1. Projekty realizowane wyłącznie przez Gminę Końskowola

239 000,00

4 184 430,30

2 762 946,30

1 980 951,99

1 952 760,00

880 073,08

1 137 829,96

1 056 134,80

Wydatki
kwalifikowaln
e (zł)

BP: 90 000,00

UE: 3 556 765,75

UE: 2 348 504,35
BP: 276 294,62

UE: 1 683 809,19

UE: 1 659 846,00

UE: 748 062,08

UE: 967 155,46

UE: 897 714,52
BP: 21 077,92

Wartość
dofinansowania
unijnego
i krajowego (zł)

05.07.2018

01.09.2017

08.11.2017

01.09.2017

01.09.2018

10.11.2015

21.09.2016

01.09.2016

Data
rozpoczęcia
realizacji
projektu

27.08.2018

30.06.2020

31.12.2020

30.09.2019

31.08.2021

30.09.2018

30.11.2018

30.11.2020

1

Data
zakończenia
realizacji
projektu
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Zestawienie projektów dofinansowanych z funduszy europejskich i środków krajowych od 2014 roku
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1.

Lp.

Świat przedszkolaka

Tytuł projektu

-

Rezerwa celowa budżetu państwa na
usuwanie skutków erozji dna
wąwozów lessowych wypłacana za
pośrednictwem Wojewody
Lubelskiego

Partnerzy

Miasto Puławy
i Gmina Żyrzyn

Gmina
Końskowola

Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na
lata 2014-2020

Program

12.1. Edukacja
przedszkolna

Działanie

6.4 Gospodarka
wodnościekowa

-

PFRON oraz Lubelski Urząd
Wojewódzki

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020

-

-

-

Fundusz Dróg Samorządowych

Fundusz Dróg Samorządowych

Rezerwa celowa budżetu państwa na
usuwanie skutków erozji dna
wąwozów lessowych wypłacana za
pośrednictwem Wojewody
Lubelskiego

Beneficjent

Tabela 2. Projekty partnerskie Gminy Końskowola

15.

14.

13.

12.

11

10.

9.

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu
lessowego w ciągu drogi gminnej nr 124006L
od km 0+210,00 do km 0+650,00 oraz od km
0+685,00 do km 0+785,00 w miejscowości
Stary Pożóg
Strategia elektromobilności Gminy
Końskowola
Budowa drogi gminnej nr 112819L w
miejscowości Skowieszyn – Puławy (ul.
Puławska)
Przebudowa drogi gminnej nr 107701L w
miejscowości Sielce
Zakup mikrobusu do przewozu osób
niepełnosprawnych, w tym na wózkach
inwalidzkich
Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu
lessowego w ciągu drogi gminnej nr 124004L
w miejscowości Skowieszyn na odcinkach od
km 0+570,00 do km 1+045,00 oraz od km
1+500,00 do km 1+640,00 od km 1+710,00
do km 1+870,00
Rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją
uzdatniania w miejscowości Końskowola,
ulica Żyrzyńska

1 844 568,00

Wartość
projektu (zł)

3 375 294,75

189 200,06

131 000,00

647 437,52

4 393 894,86

50 000,00

147 518,82

1 844 568,00

Wydatki
kwalifikowalne
(zł)

2 551 796,75

189 200,06

131 000,00

647 437,52

4 393 894,86

50 000,00

147 518,82

UE: 1 567 882,80

Wartość
dofinansowania
unijnego (zł)

UE: 2 169 027,22

BP: 136 087,00

PFRON: 78.600,00
LUW: 20 000,00

BP: 453 206,00

BP: 3 075 726,00

BP: 50 000,00

BP: 118 015,05

01.08.2016

Data
rozpoczęcia
realizacji
projektu

10.01.2017

12.06.2019

12.08.2019

14.10.2019

14.11.2018

27.09.2019

28.05.2018

31.03.2018

2

Data
zakończenia
realizacji
projektu

30.11.2020

14.08.2019

21.11.2019

06.12.2019

15.11.2019

30.09.2020

07.08.2018
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Miasto
Puławy

43 jednostki
samorządu
terytorialnego z
Oddział
terenu
Wojewódzki
województwa
ZOSP RP
lubelskiego w tym
Gmina
Końskowola

Rozwój placówek wsparcia
dziennego dla dzieci i
młodzieży gmin wiejskich
powiatu puławskiego

Utworzenie placówek
świadczących pomoc osobom
wykluczonym lub zagrożonym
wykluczeniem społecznym na
terenie Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Miasta Puławy

Zabezpieczenie
przeciwpożarowe i
przeciwpowodziowe
Województwa Lubelskiego
poprzez zakup samochodu
ratowniczo-gaśniczego

4.

5.

6.

Gmina
Końskowola
i Gmina Żyrzyn

Gmina
Końskowola

Gmina
Żyrzyn

Wspieramy mamy

3.

Gmina
Końskowola
i Gmina Puławy

Gmina
Żyrzyn

Miasto
Puławy

Rozwój zrównoważonego
transportu łączącego Puławy
i jego obszar funkcjonalny

2.

Gminy wchodzące
w skład
Miejskiego
Obszaru
Funkcjonalnego
Miasta Puławy

Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na
lata 2014-2020

Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na
lata 2014-2020

Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na
lata 2014-2020
Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na
lata 2014-2020
Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Lubelskiego na
lata 2014-2020

6.1
Bezpieczeńst
wo
ekologiczne

13.2.
Infrastruktura
usług
społecznych

11.2. Usługi
społeczne
i zdrowotne

32 626 531,76

18 050 584,92

2 000 046,00

30 957 548,83

18 050 584,92

1 990 246,00

3 224 475,34

9.4. Godzenie
życia
zawodowego
i prywatnego
3 224 475,34

20 495 573,68

5.4. Transport
25 426 343,75
niskoemisyjny

UE: 18 574 529,06

UE: 15 342 997,14

UE: 1 691 709,10

UE: 2 740 804,03

UE: 14016433,87

01.07.2016

29.04.2016

01.06.2017

01.07.2017

03.09.2014

15.01.2018

30.09.2019

31.12.2020

30.09.2019

30.06.2020

3
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Ochotnicza Straż Pożarna
w Stoku

Stowarzyszenie Akademia
Rozwoju Kobiet
Aktywnych „ARKA”

Budowa boiska sportowego
wielofunkcyjnego w miejscowości
Sielce

2.

Beneficjent

1.

Tytuł projektu

Przebudowa budynku OSP w Stoku
w celu szerzenia działalności
kulturalnej oraz dziedzictwa
lokalnego

Lp.

Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
2014-2020

Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
2014-2020

Program
19.2. Wsparcie na
wdrożenie operacji
w ramach strategii
rozwoju lokalnego
kierowanego przez
społeczność
19.2. Wsparcie na
wdrożenie operacji
w ramach strategii
rozwoju lokalnego
kierowanego przez
społeczność

Poddziałanie

Tabela 3. Projekty realizowane przez inne jednostki przy wsparciu Urzędu Gminy Końskowola

148 243,02

1 445 00,00

Wartość
projektu (zł)

148 234,02

95 410,00

Wydatki
kwalifikowalne
(zł)

UE: 142 500,00

UE: 92 547,00

Wartość
dofinansowania
unijnego (zł)

06.04.2017

24.08.2018

Data
rozpoczęcia
realizacji
projektu

28.02.2018

30.06.2019

4

Data
zakończenia
realizacji
projektu
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Załącznik nr 5
Zestawienie inwestycji/ zadań realizowanych w 2019 roku
Tabela 1. Projekty realizowane przez Gminę Końskowola w 2019 roku (samodzielnie oraz w partnerstwie)

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

Nazwa inwestycji/ zadania

Finansowanie (Program)

Dofinansowanie Narodowego
Strategia elektromobilności Gminy
Funduszu Ochrony Środowiska
Końskowola
i Gospodarki Wodnej
Utwardzenie dna i odwodnienie
wąwozu lessowego w ciągu drogi
gminnej nr 124004L w
miejscowości Skowieszyn na
odcinkach od km 0+570,00 do km
1+045,00 oraz od km 1+500,00 do
km 1+640,00 od km 1+710,00 do
km 1+870,00
Przebudowanie oświetlenia
drogowego w pasie drogi
powiatowej Nr 2532L
Końskowola-Celejów, tj. ul.
Pożowska w m. Końskowola
Oświetlenie drogowe w
miejscowości Końskowola na
ulicach Żyrzyńska, Poprzeczna i
Wąska
Modernizacja drogi powiatowej nr
2505L na odcinku od
skrzyżowania z drogą powiatową
nr 2501L w Młynkach do węzła
„Puławy-Wschód”.
Przebudowa drogi gminnej- ulicy
Słonecznej w Końskowoli na
odcinku od km 0+010,15 do km
0+109,50
Utwardzenie placu na działce
gminnej w m. Stara Wieś przy
budynku Ośrodka Wsparcia
Dziennego
Przebudowa ul. Lipowej w Starej
Wsi na odcinku 360 mb
Budowa drogi gminnej nr 112819L
w miejscowości Skowieszyn –
Puławy (ul. Puławska)
Przebudowa drogi gminnej nr
107710L w miejscowości Sielce

11.

Zakup mikrobusu do przewozu
osób niepełnosprawnych, w tym
na wózkach inwalidzkich

12

Organizacja zajęć pozalekcyjnych
na obiekcie „Moje Boisko – ORLIK”

13.

Utwardzenie drogi gminnej nr
107715L na odcinku od drogi
powiatowej nr 2532L do Nowego
Pożoga

Wartość
projektu
(zł)

Data
Data
rozpoczęcia zakończenia
realizacji
realizacji
projektu
projektu

50 000,00

27.09.2019

30.09.2020

Rezerwa celowa budżetu
państwa na usuwanie skutków
erozji dna wąwozów lessowych
wypłacana za pośrednictwem
Wojewody Lubelskiego

189 200,06

12.06.2019

14.08.2019

Budżet Gminy

95 000,00

27.06.2019

30.08.2019

Budżet Gminy

61 583,00

07.10.2019

21.10.2019

575 218,78 –
wkład
Gminy
Końskowola

07.10.2019

29.11.2019

Budżet Gminy

87 221,39

11.07.2019

13.09.2019

Budżet Gminy

106 043,67

23.07.2019

10.09.2019

Budżet Gminy

31 438,80

23.07.2019

10.09.2019

Fundusz Dróg Samorządowych 4 445 916,02

14.11.2018

15.11.2019

Fundusz Dróg Samorządowych

647 437,52

14.10.2019

06.12.2019

131 000,00

12.08.2019

21.11.2019

10 800,00

01.03.2019

30.11.2019

-

07.05.2019

31.12.2020

Pomoc finansowa udzielona
Powiatowi Puławskiemu w
wysokości 50 % wartości
inwestycji

Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych,
Lubelski Urząd Wojewódzki
Program „Lokalny Animator
Sportu”
Inwestycja wykonana przez
firmę BUDIMEX S. A. w związku
z modernizacją linii kolejowej
nr 7 na podstawie
porozumienia zawartego z
Gminą Końskowola

1

