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Szanowni Państwo

Przedstawiam Raport o stanie Gminy Niedrzwica Duża za 2019 rok.
Konieczność jego sporządzenia wynika z Ustawy o samorządzie gminnym
/art.28aa/. Wójt przedkłada raport radzie gminy corocznie do 31 maja. Ze
względu na szczególną sytuacje w kraju oraz pandemię termin przedstawienia
raportu w 2020 r. zmieniony został art. 15zzzzzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych: Termin przedstawienia raportu o stanie jednostki
samorządu terytorialnego … przedłuża się o 60 dni - czyli do 30 lipca. (zmiana
art. 46 pkt 35 „tarczy 3.0” Dz. U. poz. 875)
Stanowi on podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy
i funduszu sołeckiego. Zawiera szereg informacji z każdej sfery funkcjonowania
samorządu – od informacji statystycznych i działalności Urzędu Stanu
Cywilnego, poprzez budżet i podatki do realizowanych inwestycji i zadań
z zakresu zagospodarowania przestrzennego, gospodarki komunalnej, kultury,
zdrowia, sportu, współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami oraz ochrony
przeciwpożarowej. W raporcie przedstawiono również dane z zakresu oświaty,
pomocy społecznej i kultury będące domeną funkcjonowania gminnych
jednostek organizacyjnych – Szkół, Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej
Biblioteki Publicznej.
Niniejszy raport został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy.
Może stanowić podstawę do szerszej dyskusji na temat stanu
i kierunków rozwoju Gminy Niedrzwica Duża.
Serdecznie zapraszam do zapoznania się z raportem.

Z poważaniem
Ryszard Golec
Wójt Gminy Niedrzwica Duża
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1.

Gmina Niedrzwica Duża w skrócie.

Gmina Niedrzwica Duża to jedna z 16-tu gmin powiatu lubelskiego. Położona jest
w południowo-środkowej części województwa lubelskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie
stolicy województwa – Lublina. Geograficznie, zlokalizowana jest na Wyżynie Lubelskiej, na
styku Równiny Bełżyckiej i Wzniesień Urzędowskich.
Niedrzwica Duża graniczy z 7 innymi gminnymi: Konopnica, Lublin, Głusk,
Strzyżewice, Wilkołaz, Borzechów, Bełżyce. Jej długość wynosi ok. 18 km, natomiast
maksymalna szerokość ok. 10 km. Zajmuje powierzchnię 106,8 km2
Przez jej teren przechodzą ważne szlaki komunikacyjne o randze międzynarodowej
i krajowej.
 droga krajowa 19 (Kuźnica Białostocka - Lublin - Rzeszów),
 droga wojewódzka 834 (Bełżyce - Niedrzwica Duża - Bychawa - Stara Wieś III).
Przez Gminę będzie przechodziła droga ekspresowa S19, której przebieg jest niezwykle
istotny z punktu widzenia planowania strategicznego i rozwoju.
Na terenie Niedrzwicy Dużej biegnie linia kolejowa Lublin-Kraśnik-Stalowa WolaRozwadów, które posiada 5 stacji kolejowych: Krężnica Jara, Majdan, Niedrzwica,
Niedrzwica Kościelna i Leśniczówka.




Liczba mieszkańców: 11 822
Liczba sołectw/miejscowości: 22
Powierzchnia całkowita gminy: 10 750 ha
Plan budżetu gminy na 31 grudnia 2019 rok po stronie dochodowej wynosi 61 117 380,96
i zrealizowany został w wysokości 59 756 213,92 zł, co stanowi 97,93 % wykonania planu.
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2.

Działalność Rady Gminy w 2019 roku.
W 2019 Rada Gminy Niedrzwica Duża obradowała podczas 11 sesji
Podczas sesji Rada podjęła 68 uchwał (1. uchwały zostały uchylone w części).
 Komisja Budżetowa obradowała 13 razy,
 Komisja Gospodarki Komunalnej, Ładu Przestrzennego i Rolnictwa zebrała się 6 razy,
 Komisja Samorządności, Spraw Społecznych i obywatelskich obradowała 4 razy,
 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu spotkała się 7 razy,
 Komisja Rewizyjna – 5 razy oraz Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zebrała się w
ubiegłym roku 10 razy.

3.

Ludność (stan na 31 grudnia 2019 r.).
Zestawienie ilości mieszkańców w poszczególnych miejscowościach

Liczba mieszkańców gminy
na dzień 31.12.2019

Razem

Kobiety

Mężczyźni

11 822

6053

5769

Borkowizna

148

77

71

Czółna

487

246

241

Krebsówka

275

132

143

Krężnica Jara

1438

765

673

Majdan Sobieszczański

170

83

87

Marianka

230

121

109

Niedrzwica Duża

4315

2176

2139

Niedrzwica Kościelna

1477

764

713

Niedrzwica KościelnaKolonia

139

77

62

Osmolice-Kolonia

104

52

52

Radawczyk

244

121

123

Radawczyk-Kolonia Pierwsza

215

111

104

6

Sobieszczany

240

116

124

Sobieszczany-Kolonia

541

272

269

Strzeszkowice Duże

897

479

418

Strzeszkowice Małe

126

69

57

Tomaszówka

122

121

243

Trojaczkowice

94

47

47

Warszawiaki

131

68

63

Załucze

308

155

153

Ewidencja ludności - liczba zrealizowanych czynności
W roku 2019 dokonano 2254 różnych czynności:
 Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt czasowy i stały,
zgłoszenia powrotu z pobytu czasowego – 562
 Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania
cudzoziemców, rejestru dowodów osobistych – 230
 Udostępnianie danych: z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania
cudzoziemców, z rejestru dowodów osobistych – 94
 Nadanie lub zmiana numeru PESEL – 22
 Decyzje w sprawach meldunkowych – 7
 Usuwanie niezgodności – 419
Dowody osobiste – liczba zrealizowanych czynności





Wydawanie dowodów osobistych – 818
Wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych – 0
Unieważnianie dowodu osobistego – 0
Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego - 102

4. Urząd Stanu Cywilnego.

4.1 W 2019 dokonano 2350 czynności :






Migracja aktów do SRP - 539
Wydane odpisy aktów stanu cywilnego - 907
Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego - 494
Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego - 183
Akty małżeństwa – 63
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 Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń - 91
 Akty zgonu – 35
 Czynności materialno- techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie
skutkujące sporządzeniem aktu stanu cywilnego - 27
 Akty urodzeń – 11
4.2 Jubileusze małżeńskie
Dnia 10 listopada 2019 roku razem z obchodami Dnia Seniora odbyła się coroczna
uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych – Medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
Medale te przyznawane są przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które
przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Z rąk Wójta Gminy Niedrzwica Duża
otrzymało je 18 par.
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Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

Ilość podmiotów na dzień 31.12.2019 1) podmioty dla którego gmina Niedrzwica Duża jest głównym miejscem wykonywania
działalności - 1291
w tym: działalność zawieszona – 141 podmiotów
w tym działalność prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych – 29 podmiotów
AKTYWNYCH 557/ ZLIKWIDOWANO 562 podmioty
2) Podmioty dla których gmina Niedrzwica Duża jest miejscem zamieszkania przedsiębiorcy
– 1328
w tym: działalność zawieszona – 155 podmiotów
w tym działalność prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych – 29 podmiotów
AKTYWNYCH 611/ ZLIKWIDOWANO 529 podmiotów
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PODZIAŁ WG RODZAJU.
Transport drogowy towarów - 197
Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych - 197
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – 134
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności,
napojów i wyrobów tytoniowych - 73
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet - 163
Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną - 40
Wykonywanie instalacji elektrycznych – 123
Naprawa i konserwacja maszyn - 54
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne - 69
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Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydawanie zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych – 2
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 3
Wydawanie decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 4
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Plan budżetu gminy na 31 grudnia 2019 rok

Plan budżetu gminy na 31 grudnia 2019 rok po stronie dochodowej wynosi 60 744 463,46 zł
i zrealizowany został w wysokości 61 117 380,96 zł, co stanowi 100,61% wykonania planu.
Dochody
Na kwotę dochodów składają się wpływy z:
 Podatki,opłaty i udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
13 728 534,87 zł
 Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych ustawami: 17 942 764,56 zł
 Pozostałe dotacje: 8 064 873,37 zł
 Subwencja ogólna: 18 994 756,00 zł
 Dochody z majątku gminy: 104 336,57 zł
 Dochody związane z gospodarką odpadami: 1 357 036,93 zł
 Pozostałe dochody: 925 078,66 zł
9

Wydatki
Plan budżetu gminy na 31 grudnia 2019 roku po stronie wydatkowej wynosi 61 018 278,29 zł
i zrealizowany został w wysokości 59 756 213,92 zł, co stanowi 97,93% wykonania planu.
W tym wydatki na fundusz sołecki w wysokości 480 092,64 zł
Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec roku wynoszą
17 529 918,29 zł
Wolne środki na koniec roku 2019 wynosiły 1 005 353,92 zł

8

Podatki.
 ilość wydanych decyzji podatkowych 6 596,
 ilość podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości(osób fizycznych)
9 207.
Ilość decyzji wydanych w roku 2019
 Zwrot podatku akcyzowego- wydano 856 szt. na łączną kwotę 533 741,55 zł
 Upomnienia 601 szt
 Postanowienia /zawiadomienia 125 szt
 Wezwania w ramach czynności sprawdzających i postępowań 308 szt
 Tytuły wykonawcze 78 szt
 Zaświadczenia z ewidencji podatkowej nieruchomości ( w tym o niezaleganiu) 285
szt.
 Udostępnienia informacji niejawnych (KRUS,ZUS, OPS i inne uprawnione podmioty)
41 szt,
 Decyzje przyznające ulgi, zwolnienia( z tytułu nabycia gruntów, inwestycyjne)
umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty 52 szt
 Zaświadczenia o pomocy publicznej 39 szt

8.1. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny – osoby fizyczne.
Na terenie gminy w 2019 r. występowało 6460 jednostek wymiarowych, od których
w ramach zmian opodatkowania przyjęto i sprawdzono 691 informacji w sprawie podatku
rolnego, leśnego i od nieruchomości.
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Dominującą normą obszarową w 2019 r. były grunty niestanowiące gospodarstw rolnych (do
1ha) 3 477 jednostek.
Łączna liczba gospodarstw rolnych wynosiła 2 506. Są one zróżnicowane według
powierzchni i najwięcej jednostek było w przedziale
powyżej 1 do 2 ha 1139 oraz
powyżej 2 do 5 ha 928.
Kolejne przedziały:
powyżej 5 do 7 ha – stanowiło 206 jednostek;
powyżej 7 do 10 ha – 123 jednostki;
powyżej 10 do 15 ha – 69 jednostek;
natomiast powyżej 15 ha było 41 jednostek.
Odrębną grupę stanowiły lasy w ilości 477 jednostek.

W 2019 roku dokonano przypisu podatku w łącznej kwocie 2 012 399,16zł. Kwota ta stanowi
składową trzech podatków w następującym udziale procentowym: 45,15% od nieruchomości,
54,82% rolnego i 0,03% leśnego.
Na poczet w/w należności zaksięgowano 12 991 wpłat podatników na kwotę 2 068 298,79 zł,
w związku z czym saldo końcowe na koniec roku, zawierające zarówno zaległości, jak
i nadpłaty, wynosiło 551 725,40zł, z czego zaległości na kwotę 109 660,00zł zostały
zabezpieczone hipoteką przymusową.
8.2. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - osoby prawne.
Osoby prawne, jednostki organizacyjne i spółki nieposiadające osobowości prawnej mają
obowiązek złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny. Takim sposobem
objęto 137 jednostek wymiarowych, w których m.in opodatkowano:
- grunty związane/zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 306 075m2,
- grunty pozostałe 40 972m2,
- budynki związane/zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 41 821,8m2,
- budowle o wartości 63 375 325zł.
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W 2019r. w/w podmioty złożyły 170 deklaracji na podstawie których dokonano przypisu
podatków na łączną kwotę 2 321 388 zł, w której poszczególne podatki mają następujący
udział procentowy: 99,13% nieruchomości, 0,68% leśny i 0,20% rolny.
Na poczet podatków zaksięgowano 902 wpłaty

podatników w łącznej kwocie

2 289 778,73 zł, a saldo końcowe na koniec roku, zawierające zarówno zaległości, jak
i nadpłaty, wynosiło 110 134,00zł.
8.3. Podatek od środków transportowych.

W 2019 roku opodatkowaniu podlegało 207 środków transportowych,
z czego 47 stanowiły ciągniki siodłowe, 48 naczepy, a 68 samochody ciężarowe
zróżnicowane pod względem DMC oraz autobusy w ilości 44.
Podatkiem od środków transportowych na terenie tutejszej gminy objętych jest
66 podatników, od których przyjęto i sprawdzono 157 deklaracji stanowiących podstawę
przypisu podatku w kwocie 200 962,00 zł. Na poczet podatku zaksięgowano 215 wpłat na
kwotę 204 526,60zł. Saldo końcowe na koniec roku, zawierające zarówno zaległości, jak
i nadpłaty, wynosiło 102 902,18 zł.
9. Majątek Gminy:
 Grunty 127,0992 ha, wartość 47 805 972,11 zł
 Budynki: 3 210 911,14 zł (wartość księgowa netto)
 Budowle infrastruktura: 37 132 646,48 zł (wartość księgowa netto)
 (m. in.: wodociągi, kanalizacja, drogi, oświetlenie)
 Kotły i maszyny energetyczne: 1 185 278,41 zł (wartość księgowa netto)
 Urządzenia techniczne (m. in. solary): 8 487 953,09 zł(wartość księgowa netto)
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10. Zagospodarowanie przestrzenne.
Liczba czynności związanych z zagospodarowaniem przestrzennym
 Zaświadczenia z informacją o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego i objęciu obszarem rewitalizacji – 396
 Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 166
 Decyzje ustalające warunki zabudowy i zagospodarowania terenu – 9 ostatecznych
i prawomocnych decyzji
 Uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 2 –
zakończenie procedury trwającej od 2008 roku poprzez dokonanie uzgodnień planu,
przeprowadzenie wyłożenia do publicznego wglądu i dyskusji publicznej oraz
zatwierdzenie uchwałą nr XIII/62/19 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 29
października 2019 r. Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Niedrzwica Duża Etap II część IIIA i uchwała nr XIII/63/19 Rady Gminy
Niedrzwica Duża z dnia 29 października 2019 r. Zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Rejonu Turystyczno – Wypoczynkowego Krężnica
Jara Gmina Niedrzwica Duża – część IIIA.

11. Geodezja
ZADANIA

POWIERZONE

-

PROWADZENIE

EWIDENCJI

GRUNTÓW

I BUDYNKÓW
 Wprowadzanie zmian w części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków na
podstawie aktów notarialnych, orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych,
dokumentacji geodezyjnej itp. – 1187 zmian
 Wydawanie, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów oraz kopii map ewidencyjnych
- 1038
 Aktualizacja wpisów w EGiB na podstawie ksiąg wieczystych – ok. 700 zawiadomień
ZADANIA WŁASNE
 Decyzje zatwierdzające geodezyjny podział nieruchomości - 108
 Rozgraniczenia nieruchomości – 3 wnioski
 Zaświadczenia o nadaniu nowego numeru porządkowego – 66
 Zaświadczenia o nr porządkowym - 25
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 Czynny udział w czynnościach ustalenia przebiegu granic działek będących
własnością Gminy Niedrzwica Duża
 Zlecanie prac geodezyjnych w tym podziałów pod drogi
 Czynny udział w KOMISJI DO SPRAW SZACOWANIA SZKÓD W ROLNICTWIE
– 140 spraw (szacowanie strat na terenie gospodarstw, obsługa rolników, wydawanie
protokołów)
 Zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego - 55
12. Gospodarka nieruchomościami.
 Decyzje ustalające jednorazową opłatę planistyczną - 4
 Decyzje ustalające opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości - 6
 Porozumienia w sprawie wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy
praca po drogi – 21 zawartych w roku 2019

13. Ochrona środowiska.
1. Gospodarka ściekowa
W 2019 r. do Urzędu Gminy mieszkańcy zgłosili
23 przydomowych oczyszczalni ścieków.

zamiar

rozpoczęcia

pracy

2. Gospodarka odpadami
W 2019 r. od mieszkańców Gminy Niedrzwica Duża odebrano na podstawie umowy z firmą
EKOLAND Sp. z o. o. łącznie 1379,800 Mg odpadów komunalnych, z czego:
rodzaj odpadów

masa odebranych odpadów
komunalnych [Mg]

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

1 050,970

inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

190,260

opakowania ze szkła

137,850

papier i tektura

0,500

opakowania z papieru i tektury

0,220
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Do Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego
w Niedrzwicy Dużej ul. Górki 43A mieszkańcy gminy przekazali łącznie 562,000 Mg
odpadów, z czego:

rodzaj odpadów

masa zebranych
odpadów
komunalnych
[Mg]

inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

0,224

opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone

0,149

zużyte opony

14,743

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

140,180

materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

8,502

urządzenia zawierające freony

4,518

farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje
niebezpieczne

1,981

opakowania z tworzyw sztucznych

0,380

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20
01 23 zawierające niebezpieczne składniki

0,135

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01
23
i 20 01 35

11,470

odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (popiół)

76,620

odpady wielkogabarytowe

181,200

papier i tektura

3,560

odpadowa papa

0,560

baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01,
16 06 02 lub 16 06 03 oraz

0,012

niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
odpady ulegające biodegradacji

46,200

inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

5,300
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zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

55,540

opakowania ze szkła

4,080

tworzywa sztuczne

1,280

leki inne niż wymienione w 20 01 31

0,031

Na mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 150) termin składania sprawozdań dotyczących ilości
odebranych odpadów oraz sposobów ich przetwarzania składanych do Wójta Gminy przez
przedsiębiorców odbierających, przetwarzających i zbierających odpady został przesunięty
z 31 stycznia na 30 czerwca 2020 r. W związku z powyższym nie ma możliwości rzetelnego
określenia łącznej ilości odpadów odebranych z terenu Gminy, jak również poziomów
recyklingu i przygotowania do ponownego użytkowania.

3. Utrzymanie terenów zieleni
W 2019 r. w ramach nasadzeń rekompensacyjnych zostało posadzone 184 drzewa oraz
15 krzewów za łączną kwotę 3 388,16 zł finansowane ze środków własnych gminy.

4. Wnioski z ostatniego raportu z realizacji
Planowana budowa infrastruktury ochrony środowiska w gminie Niedrzwica Duża na 2019 r.

L.p.

Planowany zakres
rzeczowy

Nakłady
finansowe –
roboty
budowlane

Przewidywany
termin
realizacji

Efekt
Źródła
finansowania

(tys. zł.)
135,16

Listopad 2019

Środki własne,
dofinansowanie
z RPO

Zrealizowano

1

Docieplenie budynku
OPS o powierzchni 124
m2 w Niedrzwicy Dużej

123,79

Listopad 2019

Środki własne,
dofinansowanie
z RPO

Zrealizowano

2

Docieplenie budynku
biblioteki o powierzchni
166 m2 w Niedrzwicy

16

Dużej
Montaż instalacji
solarnej na budynku OPS
w Niedrzwicy Dużej

22,45

Listopad 2019

Środki własne,
dofinansowanie
z RPO

Zrealizowano

Listopad 2019

Środki własne,
RPO WWL
2014-2020

Nie
zrealizowano

3

4

Rozbudowa oczyszczalni
ścieków o reaktor
biologiczny o
przepustowości 250
m3/d

13. Inwestycje/zamówienia publiczne/
Infrastruktura komunalna:
1. Sieć wodociągowa
 13.06.2019 r. odbiór końcowy inwestycji p.n. „Budowa odcinka sieci wodociągowej
w miejscowości Strzeszkowice Duże” gmina Niedrzwica Duża o łącznej długości sieci
401,40 m i wartości robót budowlanych 250 940,61 zł.
 15.11.2019 r. odbiór końcowy inwestycji p.n. „Budowa węzła przesiadkowego
Niedrzwica Duża wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o łącznej długości sieci
i przyłączy wodociągowych 146,48 m i wartości robót budowlanych 88 250,83 zł.
 Budowa odcinków sieci wodociągowej: ul. Przechodnia 61 m – 12 804,32 zł,
Niedrzwica Duża (osiedle bis) 164 m – 29 047,68 zł

2. Sieć kanalizacji sanitarnej
Do wybudowanych w latach ubiegłych sieci kanalizacji sanitarnej podłączyło się 58
posesji.

3.OZE
Instalacja solarna
W listopadzie 2019 r. zamontowano instalacje solarną na budynku OPS w Niedrzwicy
Dużej składający się z 3 kolektorów o łącznej mocy 3,9 kW o łącznej wartości 26 417,58
zł. Zadanie to było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
17

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020. Koszt dofinansowania 22 454,94 zł

Termomodernizacja


W

listopadzie

2019

r.

przeprowadzono

termomodernizację

budynku

OPS

w Niedrzwicy Dużej w zakres prac wchodziło docieplenie ścian i stropu budynku
o powierzchni 124 m2 o łącznej wartości 135 163,45 zł.

Zadanie to było

współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020. Koszt dofinansowania w powyższym zakresie wyniósł 114 888,93 zł.


W listopadzie 2019 r. przeprowadzono termomodernizację budynku biblioteki
w Niedrzwicy Dużej w zakres prac wchodziło docieplenie ścian budynku
o powierzchni 166 m2 o łącznej wartości 123 790,00 zł.
Kontynuacja rozpoczętych inwestycji.

Lp.
1.

Nazwa zadania
Przebudowa drogi Niedrzwica
Kościelna ul. Legionowa

Zakres
180,49 mb

Koszty
124 292,44 – roboty budowlane
i insp. nadzoru

2.

Przebudowa drogi Niedrzwica
Kościelna ul. Stefanów

94 mb

86 203,85- roboty budowlane
i insp. nadzoru

3.

Przebudowa drogi ul.
Jesionowa

260 mb

234 442,06- roboty budowlane
i insp. nadzoru

4.

Przebudowa drogi Załucze

580 mb

364 678,04- roboty budowlane
i insp. nadzoru

5.

Przebudowa drogi Warszawiaki 540 mb

350 867,36- roboty budowlane
i insp. nadzoru

6.

Szkoła Czółna – wymian okien

34 000 - roboty budowlane

7.

Szkoła Niedrzwica Kość –
modernizacja oświetlenia sali
gimnastycznej
Rozbudowa kanalizacji
sanitarnej w aglomeracji
Niedrzwica Duża
Budowa szkoły w Niedrzwicy
Dużej
Mobilny LOF

20 000 roboty budowlane

8.

9.
10

Rozpoczęto roboty budowlane

Kontynuacja robót budowlanych
Rozpoczęto roboty budowlane
2 334 734 - roboty budowlane
i insp. nadzoru
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11.

Zagospodarowanie centrum
Niedrzwicy Dużej

12.

Przebudowa kuchni w szkole
w Niedrzwicy Dużej
Modernizacja nawierzchni
poliuretanowej boiska
szkolnego Krężnica Jara

13.

Rozpoczęto roboty budowlane
837 546 - roboty budowlane
i insp. nadzoru
575 466,10 – roboty budowlane
insp. nadzoru, projekt techniczny
78 812,25 – roboty budowlane
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Zamówienia publiczne realizowane przez Urząd Gminy w 2019 roku.

Numer przetargu

1

ZP.271.1.31.2018

Budowa odcinka sieci
wodociągowej w miejscowości
Strzeszkowice Duże

ZP.271.1.1.2019

Dowóz osób niesamodzielnych
do oraz z Dziennego Domu
Pomocy Bezpieczny Ogród
zamieszkałych na terenie Gminy
Niedrzwica Duża”.

ZP.271.1.4.2019

Dowóz osób niesamodzielnych
do oraz z Dziennego Domu
Pomocy Bezpieczny Ogród
zamieszkałych na terenie Gminy
Niedrzwica Duża

ZP.271.1.6.2019

Termomodernizacja budynku
Urzędu Gminy Niedrzwica Duża
wraz z przebudową dachu.

Unieważnienie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) ponieważ
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej
kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Termomodernizacja budynku
OPS

Unieważnienie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) ponieważ
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej
kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

2

3

4

5

ZP.271.1.7.2019

Nazwa przetargu

Wyposażenie pracowni
przyrodniczych w szkołach na
terenie Gminy Niedrzwica Duża
- cz. I

6

ZP.271.1.8.2019

Wyposażenie pracowni
przyrodniczych w szkołach na
terenie Gminy Niedrzwica Duża
- cz. II
Wyposażenie pracowni
przyrodniczych w szkołach na
terenie Gminy Niedrzwica Duża
- cz. III
Wyposażenie pracowni
przyrodniczych w szkołach na
terenie Gminy Niedrzwica Duża
- cz. IV

Cena brutto

Cena netto

Nazwa wykonawcy

Data
zawarcia
umowy

Lp.

MASTER Krzysztof Guz,
Krężnica Jara 444, 20-515 07.02.2019 r.
Lublin
Unieważnienie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) ponieważ
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej
kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
250 940,61 zł

204 016,76 zł

95 040,00 zł

77 268,29 zł

VOYAGER s. c. ul.
Sienkiewicza 61 A 23-100
Bychawa

08.03.2019 r.

19 949,01 zł

Firma Handlowa AKS
Kazimierz Szczygielski ul.
Jagiellońska 2 37-200
Przeworsk

15.05.2019 r.

1 202,00 zł

977,24 zł

Firma Handlowa AKS
Kazimierz Szczygielski ul.
Jagiellońska 2 37-200
Przeworsk

15.05.2019 r.

10 390,00 zł

8 447,15 zł

Infomiks sp. zo.o. ul.
Motycz 232A 21-030
Motycz

15.05.2019 r.

18 792,36 zł

15 278,34 zł

24 537,28 zł

Biuro-pol Zbigniew Sobień
26-600 Radom ul. 1905
15.05.2019 r.
Roku 60

7

ZP.271.1.9.2019

Przebudowa stołówki w szkole
podstawowej w Niedrzwicy
Dużej

678 960,00 zł

552 000,00 zł

Elpis Sp. z o.o., ul.
Zemborzycka 55, 20-445
Lublin

15.05.2019 r.

8

ZP.271.1.12.2019

Zaprojektowanie, wykonanie i
wdrożenie Portalu
Turystycznego

50 000,73 zł

40 651,00 zł

nFinity.pl sp. o. o.
ul. Wandy 7/4
53-320 Wrocław

13.09.2019 r.

9

ZP.271.1.14.2019

Dostawa skanerów do
digitalizacji zasobów
kulturowych

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie
art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), ponieważ w postępowaniu nie złożono
żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

20

10

17

18

19

ZP.271.1.16.2019

ZP.271.1.17.2019

ZP.2741.1.18.2019

ZP.271.1.19.2019

Kredyt do 5 mln zł
Budowa węzła przesiadkowego
Niedrzwica Duża wraz z
infrastrukturą towarzyszącą część nr 1 pn. „Budowa węzła
przesiadkowego Niedrzwica
Duża wraz z infrastrukturą
towarzyszącą”
Budowa węzła przesiadkowego
Niedrzwica Duża wraz z
infrastrukturą towarzyszącą część nr 2 pn. „Przebudowa
części mieszkalnej budynku
byłego dworca kolejowego”
Termomodernizacja budynku
OPS i budynku biblioteki
Przebudowa ul. Legionowej ,
Jaśminowej i Stefanów, Załucze,
Warszawiaki na terenie Gminy
Niedrzwica Duża - cz. 1
(przebudowa ul. Legionowej)
Przebudowa ul. Legionowej ,
Jaśminowej i Stefanów, Załucze,
Warszawiaki na terenie Gminy
Niedrzwica Duża - cz. 2
(przebudowa ul. Jesionowej)
Przebudowa ul. Legionowej ,
Jaśminowej i Stefanów, Załucze,
Warszawiaki na terenie Gminy
Niedrzwica Duża - cz. 3
(przebudowa ul. Stefanów)
Przebudowa ul. Legionowej ,
Jaśminowej i Stefanów, Załucze,
Warszawiaki na terenie Gminy
Niedrzwica Duża - cz. 4 (2255L)
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ZP.271.1.20.2019

Przebudowa ul. Legionowej ,
Jaśminowej i Stefanów, Załucze,
Warszawiaki na terenie Gminy
Niedrzwica Duża - cz. 5
(107071L; 2290L)
Termomodernizacja budynku
OPS i budynku biblioteki - cz. 1
OPS
Termomodernizacja budynku
OPS i budynku biblioteki - cz. 2
Biblioteka

638 005,82 zł

638 005,82 zł

Bank Spółdzielczy w
Niedrzwicy Dużej

26.06.2019 r.

3 885 574,62 zł

3 159 003,76 zł

STRABAG Sp. z o. o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków

30.07.2019 r.

Unieważnienie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm)
ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może
zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Unieważnienie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm)
ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może
zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

122 292,44 zł

99 424,75 zł

Przedsiębiorstwo IGORD
Jerzy Podgórski, ul.
Tatiany 4, 20-711 Lublin

09.07.2019 r.

230 992,06 zł

187 798,42 zł

Przedsiębiorstwo IGORD
Jerzy Podgórski, ul.
Tatiany 4, 20-711 Lublin

09.07.2019 r.

68 885,24 zł

P.P.H.U. s.c. STAN-LUB
L. Bujała, S. Lubomirski,
ul. Lubelska 38, 24-200
Bełżyce

09.07.2019 r.

388 678,05 zł

315 998,41 zł

P.P.H.U. s.c. STAN-LUB
L. Bujała, S. Lubomirski,
ul. Lubelska 38, 24-200
Bełżyce

09.07.2019 r.

345 492,46 zł

280 888,18 zł

337 258,00 zł

274 193,50 zł

123 790,00 zł

100 642,28 zł

84728,85

Przedsiębiorstwo IGORD
Jerzy Podgórski, ul.
Tatiany 4, 20-711 Lublin

PW Dariusz Gugała
Kawęczyn 14 24-350
Chodel
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ZP.271.1.21.2019

Zagospodarowanie Centrum
Miejscowości Niedrzwica Duża
– Etap I

4 138 950,00 zł

3 365 000,00 zł

Przedsiębiorstwo
Budowlane EKODROGPOL SP. j.
A. Markowski, M.
Markowska
ul. Partyzantów 32
23-250 Urzędów
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ZP.271.1.22.2019

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej
na terenie aglomeracji
Niedrzwica Duża

3 795 000,00 zł

3 085 365,85 zł

WOD-BUD Sp. z o. o.
ul. Piłsudskiego 12/1
23-200 Kraśnik

09.07.2019 r.

08.07.2019 r.

12.07.2019 r.

23.08.2019 r.

24.09.2019 r.

21

23

24

27

ZP.271.1.23.2019

ZP.271.1.24.2019

ZP.271.1.27.2019

Przebudowa części mieszkalnej
budynku byłego dworca
kolejowego
Odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych
położonych na terenie Gminy
Niedrzwica Duża oraz odbiór i
zagospodarowanie odpadów
komunalnych z Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów
(PSZOK) zlokalizowanego na
terenie oczyszczalni ścieków w
Niedrzwicy Dużej przy ul. Górki
43 A
Odśnieżanie dróg, będących w
zarządzie Wójta Gminy
Niedrzwica Duża, w sezonie
zimowym 2019/2020 na terenie
Gminy Niedrzwica Duża CZĘŚĆ I przedmiotu
zamówienia - odśnieżanie dróg
w OBWODZIE NR 1:
Radawczyk kol. Pierwsza,
Radawczyk Strzeszkowice Małe,
Strzeszkowice Duże
Odśnieżanie dróg, będących w
zarządzie Wójta Gminy
Niedrzwica Duża, w sezonie
zimowym 2019/2020 na terenie
Gminy Niedrzwica Duża CZĘŚĆ II przedmiotu
zamówienia - odśnieżanie dróg
w OBWODZIE NR 2:
Trojaczkowice, Krężnica Jara
Strzeszkowice Duże, Niedrzwica
Duża ul. Krzywa
Odśnieżanie dróg, będących w
zarządzie Wójta Gminy
Niedrzwica Duża, w sezonie
zimowym 2019/2020 na terenie
Gminy Niedrzwica Duża CZĘŚĆ III przedmiotu
zamówienia - odśnieżanie dróg
w OBWODZIE NR 3: Krężnica
Jara Osmolice Kolonia Marianka
Krebsówka Niedrzwica Duża ul.
Wyboista
Odśnieżanie dróg, będących w
zarządzie Wójta Gminy
Niedrzwica Duża, w sezonie
zimowym 2019/2020 na terenie
Gminy Niedrzwica Duża CZĘŚĆ IV przedmiotu
zamówienia - odśnieżanie dróg
w OBWODZIE NR 4:
Niedrzwica Duża, Tomaszówka
Odśnieżanie dróg, będących w
zarządzie Wójta Gminy
Niedrzwica Duża, w sezonie
zimowym 2019/2020 na terenie
Gminy Niedrzwica Duża CZĘŚĆ V przedmiotu
zamówienia - odśnieżanie dróg
w OBWODZIE NR 5: Czółna,
Tomaszówka, Warszawiaki,

Unieważnienie części nr III na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz.
1843), ponieważ w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej
odrzuceniu.

2 059 451,73 zł

18 720,00 zł

1 906 899,75 zł

EKOLAND sp. z o.o., ul.
Piłsudskiego 14, 23-200
Kraśnik

17.10.2019 r.

15 219,51 zł

Kółko Rolnicze w
Radawczyku, Radawczyk
76, 24-220 Niedrzwica
Duża

03.12.2019 r.

Unieważnienie części nr III na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz.
1843), ponieważ w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej
odrzuceniu.

15 840,00 zł

12 878,05 zł

Dariusz Kańczugowski,
Krężnica Jara 558, 20-515
Lublin

03.12.2019 r.

20 088,00 zł

16 331,71 zł

Renata Kozłowska, ul.
Bełżycka 13, 24-220
Niedrzwica Duża

26.11.2019 r.

20 088,00 zł

16 331,71 zł

Renata Kozłowska, ul.
Bełżycka 13, 24-220
Niedrzwica Duża

26.11.2019 r.
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Borkowizna

28

30

ZP.271.1.28.2019

ZP.271.1.30.2019

Odśnieżanie dróg, będących w
zarządzie Wójta Gminy
Niedrzwica Duża, w sezonie
zimowym 2019/2020 na terenie
Gminy Niedrzwica Duża CZĘŚĆ VI przedmiotu
zamówienia - odśnieżanie dróg
w OBWODZIE NR 6: Majdan
Sobieszczański, drogi gminne
przy stacji PKP ,,Leśniczówka”
Odśnieżanie dróg, będących w
zarządzie Wójta Gminy
Niedrzwica Duża, w sezonie
zimowym 2019/2020 na terenie
Gminy Niedrzwica Duża CZĘŚĆ VII przedmiotu
zamówienia - odśnieżanie dróg
w OBWODZIE NR 7: Załucze,
Niedrzwica Kościelna – Kolonia,
Niedrzwica Kościelna ul. Leśna,
Sobieszczany, Sobieszczany –
Kolonia
Odśnieżanie dróg, będących w
zarządzie Wójta Gminy
Niedrzwica Duża, w sezonie
zimowym 2019/2020 na terenie
Gminy Niedrzwica Duża CZĘŚĆ VIII przedmiotu
zamówienia - odśnieżanie dróg
w OBWODZIE NR 8
obejmującym obwody o
numerach: 1, 2, 3, 5 - północne
tereny Gminy
Odśnieżanie dróg, będących w
zarządzie Wójta Gminy
Niedrzwica Duża, w sezonie
zimowym 2019/2020 na terenie
Gminy Niedrzwica Duża CZĘŚĆ IX przedmiotu
zamówienia - odśnieżanie dróg
w OBWODZIE NR 9
obejmującym m. in. obwody o
numerach 4, 6, 7 oraz
Niedrzwica Duża i Niedrzwica
Kościelna – południowe tereny
Gminy.
Dowóz osób niesamodzielnych
do oraz z Dziennego Domu
Pomocy Bezpieczny Ogród
zamieszkałych na terenie Gminy
Niedrzwica Duża od 01.01.2020
do 31.08.2021 roku
Dostawa pomocy
dydaktycznych, sprzętu
elektronicznego i dodatkowego
wyposażenia szkolnego dla
Szkoły Podstawowej im. Orła
Białego w Czółnach w Gminie
Niedrzwica Duża - cz. I (dostawa
pomocy dydaktycznych)

11 200,00 zł

16 800,00 zł

9 105,69 zł

Firma HandlowoUsługowa Bakalarz
Bożena, Sobieszczany
Kolonia 26, 24-220
Niedrzwica Duża

26.11.2019 r.

13 658,54 zł

Firma HandlowoUsługowa Bakalarz
Bożena, Sobieszczany
Kolonia 26, 24-220
Niedrzwica Duża

26.11.2019 r.

Unieważnienie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) ponieważ
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej
kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Unieważnienie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) ponieważ
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej
kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

168 210,00 zł

136 756,10 zł

AR-TRANS Andrzej
Rozmuszcz, ul.
Jagiellońska 256, 23-200
Kraśnik

03.12.2019 r.

Unieważnienie części nr III na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz.
1843), ponieważ cena najkorzystniejszych ofert przekracza kwotę, którą
Zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
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Dostawa pomocy
dydaktycznych, sprzętu
elektronicznego i dodatkowego
wyposażenia szkolnego dla
Szkoły Podstawowej im. Orła
Białego w Czółnach w Gminie
Niedrzwica Duża - cz. II
(dostawa sprzętu
elektronicznego)
Dostawa pomocy
dydaktycznych, sprzętu
elektronicznego i dodatkowego
wyposażenia szkolnego dla
Szkoły Podstawowej im. Orła
Białego w Czółnach w Gminie
Niedrzwica Duża - cz. III
(dostawa dodatkowego
wyposażenia szkolnego)
Przebudowa/remont dróg
położonych na terenie gminy
Niedrzwica Duża - Część I –
Remont drogi gminnej Nr
107090L w miejscowości
Radawczyk-Kolonia Pierwsza
Przebudowa/remont dróg
położonych na terenie gminy
Niedrzwica Duża Część II –
Przebudowa drogi gminnej Nr
107089L w miejscowości
Strzeszkowice Duże wraz z
przebudową włączenia do drogi
powiatowej; długość
przebudowywanego odcinka: 2
555,36 m.
Przebudowa/remont dróg
położonych na terenie gminy
Niedrzwica Duża Część III –
Remont drogi gminnej Nr
107087L – ul. Ludwinów w
miejscowości Niedrzwica
Kościelna
Dostawa pomocy
dydaktycznych, sprzętu
elektronicznego i dodatkowego
wyposażenia szkolnego dla
Szkoły Podstawowej im. Orła
Białego w Czółnach w Gminie
Niedrzwica Duża - cz. I (dostawa
pomocy dydaktycznych)
Dostawa pomocy
dydaktycznych, sprzętu
elektronicznego i dodatkowego
wyposażenia szkolnego dla
Szkoły Podstawowej im. Orła
Białego w Czółnach w Gminie
Niedrzwica Duża - cz. II
(dostawa sprzętu
elektronicznego)
Dostawa pomocy
dydaktycznych, sprzętu
elektronicznego i dodatkowego
wyposażenia szkolnego dla
Szkoły Podstawowej im. Orła
Białego w Czółnach w Gminie
Niedrzwica Duża - cz. III
(dostawa dodatkowego
wyposażenia szkolnego)

Przedsiębiorstwo IGORD
Jerzy Podgórski, ul.
Tatiany 4, 20-711 Lublin

05.12.2019 r.

1 766 839,36 zł

WOD-BUD sp. z o.o., ul.
Piłsudskiego 12/1, 23-200
Kraśnik

04.12.2019 r.

996 782,69 zł

810 392,43 zł

WOD-BUD sp. z o.o., ul.
Piłsudskiego 12/1, 23-200
Kraśnik

05.12.2019 r.

46 381,41 zł

37 708,46 zł

1 098 599,33 zł

893 170,19 zł

2 173 212,41 zł

Przedsiębiorstwo
Zaopatrzenia Szkół
CEZAS Sp. z o.o., ul.
Łęczyńska 37, 20-309
Lublin

28 345,35 zł

23 045,00 zł

Biuro Inżynieryjne Martex
Marcin Puźniak,
Gorzeszów 19, 58-405
Krzeszów

2 335,77 zł

1 899,00 zł

ONE PLEX Katarzyna
Bendig, ul. Kamierowska
11a, 83-250 Skarszewy

11.12.2019 r.

11.12.2019 r.

16.12.2019 r.
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Odśnieżanie dróg, będących w
zarządzie Wójta Gminy
Niedrzwica Duża, w sezonie
zimowym 2019/2020 na terenie
Gminy Niedrzwica Duża - cz. I
(odśnieżanie dróg w
OBWODZIE NR 2:
Trojaczkowice, Krężnica Jara
Strzeszkowice Duże, Niedrzwica
Duża ul. Krzywa)
Odśnieżanie dróg, będących w
zarządzie Wójta Gminy
Niedrzwica Duża, w sezonie
zimowym 2019/2020 na terenie
Gminy Niedrzwica Duża - cz. II
(odśnieżanie dróg w
OBWODZIE NR 8
obejmującym obwody o
numerach: 1, 2, 3, 5 - północne
tereny Gminy)
Odśnieżanie dróg, będących w
zarządzie Wójta Gminy
Niedrzwica Duża, w sezonie
zimowym 2019/2020 na terenie
Gminy Niedrzwica Duża - cz. III
(odśnieżanie dróg w
OBWODZIE NR 9
obejmującym m. in. obwody o
numerach 4, 6, 7 oraz
Niedrzwica Duża i Niedrzwica
Kościelna – południowe tereny
Gminy)
Dostawa interaktywnych tablic
dotykowych
SUMA:

17 400,00 zł

20 000,00 zł

14 146,34 zł

Przedsiębiorstwo
Handlowo Usługowo
Transportowe KOMBITECH Mirosław Frąk,
Strzeżkowice Duże 35, 24220 Niedrzwica Duża

16 260,16 zł

Przedsiębiorstwo
Handlowo Usługowo
Transportowe KOMBITECH Mirosław Frąk,
Strzeżkowice Duże 35, 24220 Niedrzwica Duża

Unieważnienie części nr III na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz.
1843), ponieważ w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej
odrzuceniu.

Unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz.
1843), ponieważ w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej
odrzuceniu.
21 934 079,97 zł

18 184 435,99 zł

15. Ochrona przeciwpożarowa.
Na terenie gminy Niedrzwica Duża działa 8 jednostek terenowych, w skład których wchodzą:
• OSP Czółna
• OSP Krężnica Jara
• OSP Marianka
• OSP Niedrzwica Duża
• OSP Niedrzwica Kościelna
• OSP Radawczyk
• OSP Sobieszczany
• OSP Strzeszkowice Duże
Spośród wymienionych jednostek OSP wszystkie są zarejestrowane w KRS i mają nadany
NIP.
Sztandar posiada 8 jednostek OSP.
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Ćwiczenia Zgrywające Służb Ratowniczych:
W dniu 9 listopada 2019 roku w miejscowości Radawczyk, odbyły się Ćwiczenia
Zgrywające Służb Ratowniczych z udziałem jednostek OSP z terenu Gminy Niedrzwica
Duża.
Dnia 19 maja 2019 roku przeprowadzone zostały Zawody Sportowo -Pożarnicze
Ochotniczych Straży Pożarnych w Borzechowie, w których udział wzięło 12 drużyn,
w tym 8 drużyn męskich i 4 kobiece.
Powiat Lubelski reprezentowała jednostka OSP Strzeszkowice Duże, która zajęła
IV miejsce, wcześniej zajmując I miejsce w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych
OSP.
Wyposażenie jednostek OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze:
Na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych znajduje się 16 pojazdów
pożarniczych:
 Ciężkie – 1 szt.,
 Średnie – 6 szt.,
 Lekkie – 9 szt..
Wszystkie jednostki z terenu gminy pozyskały z KG PSP środki finansowe w kwocie
5 000,00 zł na działalność kulturalną, dodatkowo jednostki OSP KSRG otrzymały dodatkowe
po 5 000,00 zł
16. Pożytek Publiczny.
Współpraca o charakterze finansowym odbywała się głównie w postaci wspierania zadań
publicznych wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji
W roku 2019 Gmina Niedrzwica Duża ogłosiła 3 otwarte konkursy ofert: 2 konkursy na
działania społeczno-kulturalne i profilaktyczne i 1 konkurs na działania sportowe.
Wysokość środków przeznaczona na wspieranie zadań publicznych w roku 2019:

Nazwa zadania

Wysokość
przeznaczonych
środków

1.

Poszerzania i podnoszenia jakości oferty pomocy
psychologicznej, socjoterapeutycznej i
opiekuńczej dla dzieci z rodzin z problemami
alkoholowymi

25 000 zł

Wysokość
przyznanych
środków
0 zł
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2.

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

3.

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i
dziedzictwa narodowe o

4.

Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i
wychowanie

5.

Podtrzymywanie tradycji narodowej,
pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i
kulturowej

6.

3 000 zł

3 000 zł

20 000 zł

11 700 zł

5 000 zł

0 zł

14 000 zł

8 200 zł

Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

8 000 zł

3 620 zł

Łącznie:

75 000 zł

26 520 zł

45 000 zł

20 000 zł

200 000 zł

200 000 zł

7.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

8.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

19 100 zł

Dotacje przyznane z art. 19a
Łącznie:

320 000zł

265 620 zł

W 2019 roku organizacje pozarządowe złożyły w otwartych konkursach łącznie 27 ofert
(19 kultura, 4 profilaktyka, 4 sport), podpisanych zostało 17 umów o wsparcie realizacji zadań
publicznych (11 kultura, 3 profilaktyka, 3 sport).Podpisanych umów z art. 19a Ustawy o Pożytku
Publicznym zostało 4.
W 2019 roku kontynuowano w Gminie Niedrzwica Duża funkcjonowanie uruchomionego
w 2012 roku funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych. Fundacją „Dziupla Edukacja
i Rozwój” zwróciła otrzymaną w pożyczkę w kwocie 64 000 zł. W 2019 r. żadna nowa organizacja
nie występowała o takie środki.

17. Przedsiębiorstwo Komunalne Nałęcz.

Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ funkcjonuje od 2009 roku i zajmuje się
dostarczaniem wody a także odbieraniem i oczyszczaniem ścieków oraz wykonuje również
inne zadania, jak:
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 wykonywanie sieci wodociągowej, przyłączy wodnych i kanalizacyjnych,
 remonty dróg gminnych,
 odśnieżanie dróg,
 utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień,
 utrzymanie targowisk i boisk sportowych,
 utrzymanie czystości i porządku.
Przedsiębiorstwo Komunalne zatrudnia 12 osób, w tym:








3 osoby w administracji (biuro), Koordynator zakładów wodociągów i kanalizacji,
główna księgowa, specjalista ds. obsługi klienta. Główne zadania pracowników
biurowych to obsługa klienta w zakresie wydawania warunków technicznych,
uzgadniania projektów, wstawiania faktur za dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
obsługa kasowa, przyjmowanie zgłoszeń awarii oraz prowadzenie księgowości.
3 osoby w dziale wodociągów na stanowisku Konserwator w dziale obsługi obiektów
i sieci w zakładzie wodociągów i kanalizacji. Główne zadania pracowników to
usuwanie awarii, odczyty wodomierzy, obsługa i kontrola pracy hydroforni i sieci
wodociągowej.
3 osoby na oczyszczalni ścieków na stanowisku Operator-konserwator oczyszczalni
ścieków i sieci kanalizacyjnej. Główne zadania pracowników to obsługa i kontrola
pracy oczyszczalni ścieków, usuwanie awarii, kontrola pracy sieci kanalizacyjnejczyszczenie sieci.
3 osoby w dziale utrzymania dróg i zieleni na stanowiskach operator ciągnika
rolniczego, pomocniczy robotnik konserwacji terenów zielonych pomocniczy robotnik
drogowy, poborca opłaty targowej, pracownik administracyjno gospodarczy. Główne
zadania pracowników to remonty dróg gminnych, odśnieżanie dróg, utrzymanie
zieleni gminnej i zadrzewień, utrzymanie targowisk i boisk sportowych, utrzymanie
czystości i porządku.

Główne zadania realizowane przez PK Nałęcz w 2019 roku to kontynuacja wymiany
wodomierzy na nowe z systemem zdalnego odczytu. Wybudowanie przyłączy i odcinka ok.
300 m nowej sieci wodociągowej. Modernizacja stawu przy ul. Górki i otwarcie Gminnego
Łowiska Nałęcz.
Zużycie wody z poszczególnych hydroforni
Gminy Niedrzwica Duża w roku 2019.

Lp
.

Hydrofornia

Woda w m3

1

Marianka

21 292,60

263

80,96

2

Niedrzwica Duża

148 777,32

1 425

104,41

Liczba
odbiorców

Ilość wody w
m3/odbiorcę
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3

Niedrzwica Kościelna

123 496,45

1 268

97,39

Razem

293 566,37

2 956

99,31

W 2019 PK Nałęcz uzyskała przychody brutto w kwocie 2 373 139,68 zł.

18. Oświata.
Stan organizacji i baza lokalowa

W roku szkolnym 2018/2019 Gmina Niedrzwica Duża była organem prowadzącym
dla: 2 przedszkoli publicznych, 6 szkół podstawowych. W wyniku reformy oświaty
i likwidacji gimnazjów, dotychczasowe klasy trzecie Gimnazjum Nr 1 zostały włączone do
Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy Dużej, Gimnazjum Nr 2 do Szkoły Podstawowej
w Niedrzwicy Kościelnej, Gimnazjum Nr 3 do Szkoły Podstawowej w Krężnicy Jarej.
Zadania oświatowe realizowane były również przez 2 szkoły podstawowe, których organem
prowadzącym jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Radawczyk, 1 szkołę podstawową, której
organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Mała Szkoła - Wielkie Szanse oraz przez
Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „U Pana Kleksa”.
W Gminie Niedrzwica Duża w roku szkolnym 2018/2019 wychowanie przedszkolne
realizowane było w: 2 przedszkolach publicznych, 1 przedszkolu niepublicznym,
5 oddziałach przedszkolnych (utworzonych przy SP w Strzeszkowicach Dużych, SP
w Sobieszczanach, SP w Czółnach, SP w Krężnicy Jarej) i oddziałach przedszkolnych
działających przy szkołach podstawowych.

Wychowanie przedszkolne obejmowało dzieci w wieku 3–6 lat. Łączna liczba dzieci w wieku
przedszkolnym w gminie, która w roku szkolnym 2018/2019 uczestniczyła w różnych
formach wychowania przedszkolnego – 490, co stanowiło ok. 85% ogółu zameldowanych
w gminie dzieci w wieku przedszkolnym.

Baza do działalności oświatowej

Placówki oświatowe prowadzone przez gminę funkcjonowały w 8 budynkach
komunalnych. Stan bazy lokalowej obrazuje Tabela Nr 4.
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Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne oraz zbiorów bibliotecznych został w roku
szkolnym 2018/2019 powiększony również w związku z realizacją programów „Aktywna
tablica” – kwota otrzymanej dotacji 17 500,00 zł, „Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa” – kwota otrzymanej dotacji 38 100,00 zł.
Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne oraz zbiorów bibliotecznych w placówkach
oświatowych na terenie Gminy Niedrzwica Duża obrazuje Tabela Nr 5.
Kadra i system doskonalenia zawodowego

W roku szkolnym 2018/2019 w naszej gminie w przedszkolach publicznych, szkołach
podstawowych i gimnazjach było zatrudnionych 240 nauczycieli oraz 66 pracowników
administracji i obsługi.
W roku szkolnym 2018/2019 organ prowadzący nie przeprowadzał egzaminu na stopień
awansu zawodowego nauczycieli mianowanych.
Dwóch nauczycieli ubiegało się o
dyplomowanego:

nadanie stopnia awansu nauczyciela

 1 nauczyciel Szkoły Podstawowej w Sobieszczanach,
 1 nauczyciel Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy Kościelnej.
Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku szkolnym 2018/2019, zgodnie
z wymogami prawa i potrzebami, poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego
nauczycieli.
2018 (
wykonanie)

Plan 2019
(w zł)

19 623,36

67 581,00

Poziom nauczania

Oprócz obowiązkowych zajęć dydaktycznych wynikających z ramowych planów nauczania,
przeznaczono dodatkowe środki budżetowe na realizację zajęć na podstawie orzeczenia lub
opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej:
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nauczanie indywidualne – 10 uczniów,
zajęcia rewalidacyjne – 14 uczniów,
wczesne wspomaganie – 3 uczniów,
indywidualna forma kształcenia specjalnego - 5 uczniów.

Ponadto przyznano dodatkowe godziny :
 na realizację zajęć korekcyjno- kompensacyjnych,
 zatrudnienie nauczyciela wspomagającego.
W stosunku do roku szkolnego 2017/2018 wzrosła też liczba godzin świetlicy o 12,5 (0,48
etatu) oraz liczba godzin zajęć logopedycznych o 13 ( 0,59 etatu).
Dowożenie uczniów
Z uwagi na znaczne oddalenie od szkoły miejsca zamieszkania uczniów w roku szkolnym
2018/2019 dowożono zorganizowanym dowozem (przetarg na zakup biletów miesięcznych)
12 uczniów Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy Dużej klasy gimnazjalnej, 49 Szkoły
Podstawowej w Niedrzwicy Kościelnej , 23 uczniów klasy gimnazjalnej Szkoły Podstawowej
w Krężnicy Jarej, 8 dzieci uczęszczających do Przedszkola w Niedrzwicy Kościelnej.
Uczniowie niepełnosprawni dowożeni byli w szczególności do Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Załuczu. Ogółem na dowożenie uczniów w 2018 roku wydano kwotę
207 782,19 zł, z kolei w pierwszym półroczu 2019 roku przeznaczono na ten cel 124 842,01
zł. W roku szkolnym 2018/2019 Gmina Niedrzwica Duża zorganizowała dowóz 1 ucznia
niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnych w Lublinie.
Pomoc materialna

Zgodnie z dyspozycją art. 90b i art. 90m ustawy o systemie oświaty wspomagano uczniów
w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, a także szkół ponadgimnazjalnych, którzy
zamieszkują na terenie Gminy Niedrzwica Duża. Kryterium dochodowe uprawniające do
uzyskania pomocy określone było w kwocie 514,00 zł na członka rodziny. nie składano
wniosków na zasiłki szkolne. Na powyższe zadanie wykorzystano dotację z budżetu
Wojewody Lubelskiego oraz środków własnych w łącznej kwocie 99 926,04 zł.
Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było wsparcie w zakresie zakupu
podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”. Z tej formy pomocy
skorzystało 12 uczniów. Na realizację zadania pozyskano środki finansowe w kwocie
2 700,00 zł.
W ramach dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub
materiały ćwiczeniowe szkoły wykorzystały kwotę 136 503,21 zł.
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Subwencja oświatowa na rok 2018 wyniosła 11 707 038 ,00 zł , a na rok 2019 12 402 376,00
zł. Dotacja Wojewody Lubelskiego na realizację zadań w zakresie wychowania
przedszkolnego na rok 2018 wyniosła 496 405,80 zł, a na rok 2019 503 677,00 zł. Dopłata
gminy do realizacji zadań oświatowych wzrosła w 2018 roku w stosunku do 2017 roku o
1 971 796,85 zł, natomiast w I połowie roku 2019 w stosunku do I połowy roku 2018 wzrosła
o 505 503, 90 zł.

19. Kultura.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej w roku 2019
prowadził i organizował stałe zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
Zajęcia nieodpłatne:
 zajęcia teatralno – muzyczne z osobami niepełnosprawnymi ze Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego w Załuczu; liczba uczestników: 9,
 zajęcia teatralne dla dzieci; liczna uczestników: 9,
 zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym; liczba uczestników: 15,
 pracownia artystyczna dla dzieci i młodzieży; liczba uczestników: 9,
 zajęcia - druk 3D; liczba uczestników: 4,
 gry planszowe; liczba uczestników: 15,
 grupa zabawowa dla dzieci wieku 0 – 3 lata; 15 dzieci + 15 rodziców/opiekunów,
 zajęcia krawieckie „Kawiarenka szyciowa”; liczba uczestników: 8,
 warsztaty malarskie dla dorosłych; liczba uczestników: 16.
















Zajęcia odpłatne:
zajęcia taneczne (taniec towarzyski i nowoczesny); liczba uczestników: 120,
balet; liczba uczestników: 20,
zumba; liczba uczestników: 26,
lekcje gry na gitarze; liczba uczestników: 12,
indywidualne lekcje gry na skrzypcach; liczba uczestników: 4,
zajęcia wokalne; liczba uczestników: 6,
zajęcia modelarskie; liczba uczestników: 10,
pisanie ikon; liczba uczestników: 10,
język angielski; liczba uczestników: 20,
Klub Młodego Odkrywcy; liczba uczestników: 6,
robotyka; liczba uczestników: 13,
tenis stołowy (współpraca ze Klubem Sportowym „Heksa”); liczba uczestników: 25,
jujitsu; liczba uczestników: 12,
Klub „Papieromania”; liczba uczestników: 10,
cykliczne warsztaty kulinarne „Pełne gary”:
- 22 stycznia „Karnawał”; liczba uczestników: 6,
- 6 lutego „Sąsiedzkie ostatki”; liczba uczestników: 6,
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- 27 lutego „Pełne gary na wyjeździe” - warsztaty dla KGW Strzeszkowice; 3 godz.;
15,




cykliczne warsztaty rękodzielnicze:
- 8 lutego „Maska wenecka; liczba uczestników: 6,
- 8 marca „Domki – wieszaczki na klucze”; liczba uczestników: 5,
- 15 marca „Jajko z foamiranem, ozdoby wielkanocne”; liczba
uczestników: 7,
-17 maja „Malowanie na tkaninie”, liczba uczestników: 5,
- 24 maja „Torebka – filcowanie na mokro”, liczba uczestników: 5,
- 20 września „Minialbum i magnesy”; liczba uczestników: 8,
- 10 października „Indiańskie łapacze snów”; liczba uczestników: 10,
- 22 listopada „Wieniec adwentowy”; liczba uczestników: 4,
- 6 grudnia „Bomba patchworkowa”, liczba uczestników: 4,
- 14 grudnia „Transfer aniołów na deskę”, liczba uczestników: 9,
cykliczne sesje fotograficzne grupy FOTO Niedrzwica:
- 12 stycznia – sesja kulinarna,
- 9 lutego – sesja w kapeluszu,
- 7 marca – sesja „Maska”,
- 29 marca – sesja z instrumentem,
- 17 maja – sesja z Kawiarenką szyciową,
- lipiec – październik – 6 sesji zdjęciowych w ramach projektu „Pasjonatki czy
siłaczki”.

Organizacja i prowadzenie zajęć w czasie ferii zimowych i wakacji letnich:




Ferie zimowe w GOKSiR, 11 – 22 lutego: zajęcia plastyczne, gry i zabawy
rekreacyjne, zawody sportowe, warsztaty kulinarne, gry planszowe, zajęcia
czytelnicze, spotkanie z ornitologiem, dwie wycieczki do Lublina: do Teatru
Muzycznego oraz do Muzeum Cebularza i Teatru NN – Lubelska Trasa Podziemna;
liczba uczestników: 65.
Wakacje w GOKSiR, 24 czerwca – 12 lipca: warsztaty plastyczne, warsztaty
z zakresu muzyki ludowej – tańce i dawne zabawy ludowe, zajęcia czytelnicze,
warsztaty kulinarne, zawody sportowe, warsztaty mydlarskie, gra terenowa;
wycieczki do: Muzeum Wsi Lubelskiej i Ogrodu Botanicznego,
Muzeum
„Grodzisko Żmijowisko” i Karczmisk, „Farmy Iluzji”; liczba uczestników: 70.

Prowadzenie zespołów muzycznych i grup artystycznych
(w tym m.in. wynagrodzenie prowadzącego, udostępnianie sali, zakup akcesoriów
muzycznych,organizacja koncertów, wsparcie merytoryczne, promocja)
Zespół Śpiewaczy „Krajka” (20 osób)
Zespół Śpiewaczy ze Strzeszkowic (20 osób)
Zespół „Prosto z pola” (16 osób)
Orkiestra Dęta z Niedrzwicy Dużej / Niedrzwicka Orkiestra Koncertowa (15 osób)
Orkiestra Dęta z Niedrzwicy Kościelnej (30 osób)
Chór Gaudete (przy okazji imprez kulturalnych – koncertów, imprez plenerowych; 15
osób)
 Grupa Rekonstrukcji Historycznych Ludności Cywilnej „Irma” (30 osób)
33

 „LepiejSTUDIO” - amatorskie studio filmowe (5 osób)
 Nieformalna Grupa Graczy „Diuna” (15 osób)
 Grupa FOTO Niedrzwica (13 osób)
Realizacja projektów:
"A dawniej na wsi to..." - muzyczne tradycje z Niedrzwicy
Realizator: GOKSiR
Źródło współfinansowania: program EtnoPolska 2019, Narodowe Centrum Kultury
Kwota dotacji: 24 000, 00 zł
Wartość projektu: 26 000,00 zł
Okres realizacji: 01.06.2019 – 31.10.2019
Cel: aktywizowanie mieszkańców gminy Niedrzwica Duża i okolic do podejmowania
działań na rzecz pielęgnowania kultury ludowej (w tym przede wszystkim lokalnych
tradycji muzycznych); stworzenie adresatom projektu możliwości korzystania z oferty
kulturalnej wzbogaconej o atrakcyjne działania
z zakresu kultury ludowej;
popularyzacja lokalnego dziedzictwa kulturowego, tradycji muzycznych.
Działania: warsztaty gry na bębnach tradycyjnych, warsztaty śpiewacze (w tym emisja głosu),
warsztaty robienia ligawek i gry na ligawkach, warsztaty tańców i zabaw ludowych dla dzieci,
koncerty muzyki ludowej.
Doposażenie zespołu „Prosto z pola”
Realizator: GOKSiR
Źródło współfinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” ; Lokalna Grupa Działania na Rzecz
Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina”
Kwota dotacji: 12 744, 00 zł
Wartość projektu: 21 240,00 zł
Okres realizacji: 01.02.2019 - 01.02.2020
Cel: wsparcie zespołu ludowego „Prosto z pola” działającego przy GOKSiR w
Niedrzwicy Dużej poprzez zakup strojów i sprzętu nagłaśniającego.
Działania: zakup strojów ludowych dla członków zespołu „Prosto z pola”, zakup sprzętu
nagłaśniającego, koncerty muzyki ludowej.
„Duch kultury czy kultura ducha?”
Źródło finansowania: Program Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 ze środków
Narodowego Centrum Kultury
Kwota dotacji: 2 800,00 zł
Wartość projektu: 2 800,00 zł
Okres realizacji: 1 września 2019 – 10 października 2019
Cel: kształtowanie postawy aktywnego uczestnika kultury wśród lokalnej społeczności w
tym dzieci i młodzieży; zaangażowanie całych rodzin, poznanie własnej gminy;
upowszechnianie wśród mieszkańców kultury fizycznej.
Działania: przygotowanie i przeprowadzenie rowerowej gry terenowej dla mieszkańców
gminy.
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Imprezy plenerowe organizowane i współorganizowane przez GOKSiR








28 kwietnia – bieg charytatywny – „Biegnij dla Weroniki” - na rzecz Weroniki
Przybycień
9 czerwca – „Radośnie i bezpiecznie z rodziną – piknik rodzinny z okazji Dnia
Dziecka (współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej)
16 czerwca – inscenizacja historyczna „Przed świtem. Krężnica Jara 1939 – 1947”
w Krężnicy Jarej
22 czerwca – plenerowa sesja fotograficzna grupy FOTO Niedrzwica w Krzyżtoporze
18 sierpnia – Dożynki Gminy Niedrzwica Duża (współorganizator: Urząd Gminy
i Rada Gminy Niedrzwica Duża)
29 września – Rowerowa Gra Terenowa „Duch kultury, czy kultura ducha?
11 listopada – Charytatywny Bieg Patriotyczny dla Weroniki Przybycień i Kingi
Bartoszcze

Pozostałe imprezy organizowane i współorganizowane przez GOKSiR


















6 stycznia – występ zespołu „Prosto z pola” z koncertem kolęd w kościołach
w Niedrzwicy Dużej i Niedrzwicy Kościelnej oraz w „Organistówce” w Krężnicy
Jarej
13 stycznia – I Koncert Noworoczny w GOKSiR, z udziałem kwartetu smyczkowego
„Concerto”
26 - 27 stycznia – VI Turniej Tańca Towarzyskiego dla Par Początkujących
(współorganizator: Szkoła Podstawowa w Niedrzwicy Dużej)
24 lutego – koncert w wykonaniu „Niedrzwickich artystów” pt. „Wieczór
z gwiazdami”
24 marca – spektakl pt. „Faustyna”, Teatr Pierwszego Kontaktu z Lublina
31 marca – „Drabina do nieba” - spotkanie z poezją i pieśnią wielkopostną oraz
wernisaż ikon
17 kwietnia – Kiermasz Wielkanocny
16 maja – Święto Polskiej Niezapominajki (współpraca ze Specjalnym Ośrodkiem
Szkolno – Wychowawczym w Załuczu)
26 maja – Przegląd Pieśni Majowych (główny organizator: Stowarzyszenie Emerytów
i Rencistów „Spokojna Przystań”)
12 – 15 września – edukacyjna wystawa przyrodnicza pt. „Fascynujący świat
pająków”
28 września – Dzień Organizacji Pozarządowych Gminy Niedrzwica Duża
(współpraca z Urzędem Gminy i Radą Gminy Niedrzwica Duża)
28 września – 10 października – wystawa „Lubelskie DNA” (udostępniona przez
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Niedrzwickiej)
14 października – Dzień Edukacji Narodowej (współpraca z Urzędem Gminy)
26 października – „Muzyka z Brodą” - spotkanie z muzyką ludową, prowadzone przez
Józefa Brodę;
26 października – II edycja „Śpiewająco i z przytupem”- spotkanie z muzyką ludową
10 listopada – Gminny Dzień Seniora (współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i
Urzędem Gminy)
11 listopada – Wieczornica patriotyczna (główny organizator: Szkoła Podstawowa
w Niedrzwicy Dużej)
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17 listopada – koncert „Niedrzwickich artystów” pt. „Wielcy nieobecni”
27 listopada – Andrzejki taneczne dla uczestników zajęć tanecznych GOKSiR
29 listopada – gala finałowa projektu „Pasjonatki czy siłaczki?” połączona
z wernisażem fotografii oraz pokazem mody
15 grudnia – Kiermasz Bożonarodzeniowy
19 grudnia – gminne spotkanie opłatkowe (współpraca z Urzędem Gminy)




Udział w imprezach organizowanych przez gminne instytucje i organizacje:























19 stycznia – udział w zebraniu sprawozdawczym OSP Niedrzwica Duża
21 stycznia – udział w XVI Międzyszkolnym Konkursie „Hej, kolędy to czas...”
w Szkole Podstawowej w Niedrzwicy Dużej
25 stycznia – udział w Kolędowaniu w Szkole Podstawowej w Mariance
26 marca – udział w wieczorze wspomnień o Janinie Głąbowej w Niedrzwicy
Kościelnej
5 kwietnia – udział w komisji jury w IV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Na
zielonej łące” w przedszkolu w Niedrzwicy Kościelnej
10 maja – udział w spotkaniu podsumowującym projekt „Wehikułem czasu do
krainy dzieciństwa” w Szkole Podstawowej w Niedrzwicy Dużej
14 maja – udział w komisji jury w XII Międzyszkolnym Turnieju Wiedzy o Gminie
„Czy znasz swoją gminę?” w Krężnicy Jarej
15 maja – udział w komisji jury w konkursie plastycznym w Szkole Podstawowej
w Sobieszczanach
30 kwietnia – udział w komisji jury w Ogólnoszkolnym Konkursie Piosenki
Angielskiej w Sobieszczanach
17 maja – udział w X Diecezjalnym Konkursie Wiedzy o św. Janie Pawle II
22 maja – udział w komisji jury podczas XIV Przeglądu Pieśni Religijnej i Poezji
Śpiewanej w Szkole Podstawowej w Strzeszkowicach
30 maja – udział w VI Przeglądzie Piosenki Turystycznej w Szkole Podstawowej
w Czółnach
31 maja – udział w komisji jury w konkursie plastycznym „35 lat parafii w
Niedrzwicy Dużej”
2 czerwca – udział w Festiwalu Piosenki Religijnej podczas Jubileuszowego Festynu
„Mama – tata – ja” z okazji 35 – lecia Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w
Niedrzwicy Dużej
6 czerwca – udział w komisji jury w przedszkolnym konkursie recytatorskim Poezji
Dziecięcej w Oddziale Przedszkolnym w Czółnach
7 czerwca – występ zespołu „Prosto z pola” podczas Dnia Samorządowca
w Niedrzwicy Dużej
25 sierpnia – udział w Święcie Plonów w Strzeszkowicach
31 sierpnia – udział w „Pikniku w Skansenie” w Niedrzwicy Kościelnej
15 września – udział w Przeglądzie Pieśni Ludowych w Niedrzwicy Kościelnej,
organizowanym przez Fundację Zespół i Kapela „Swojacy”
20 października – występ zespołu „Prosto z pola” podczas Dnia Seniora w Czółnach
21 października – udział w wieczorze autorskim i spotkaniu podsumowującym
konkurs „Moja Mała Ojczyzna”
23 października – „Artystyczna Jesień” organizowana w GOKSiR przez SOSW w
Załuczu
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24 października – udział w Ślubowaniu uczniów klas I w Szkole Podstawowej w
Niedrzwicy Dużej
4 listopada – udział w komisji jury w konkursie plastycznym „Jesień w różnych
środowiskach przyrodniczych” w Przedszkolu w Niedrzwicy Dużej
16 listopada – udział w komisji jury w XVII Powiatowym Festiwalu Piosenki
Patriotycznej w Krężnicy Jarej
21 grudnia – tradycyjne spotkanie opłatkowe Koła Gospodyń Wiejskich
„Niedrzwiczanki”
27 grudnia – „Krężnickie kolędowanie” w remize OSP w Krężnicy Jarej
(organizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Tradycji „Klepisko”)

Udział w pozagminnych imprezach (w tym – w imprezach plenerowych):
(przygotowanie i prowadzenie stoisk promujących gminę, prezentacja programów
artystycznych)
 12 stycznia – występ zespołu „Prosto z pola” z koncertem kolęd w Zakładzie
Karnym w Opolu Lubelskim
 27 stycznia – koncert zespołu „Prosto z pola” w kościele garnizonowym w
Lublinie
 28 lutego – udział w komisji jury w XXXIII Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych
Kół Gospodyń Wiejskich w Jabłonnie
 14 kwietnia – udział w wojewódzkim Kiermaszu Wielkanocnym w Muzeum wsi
Lubelskiej oraz w finale wojewódzkiego konkursu na palmę i pisankę
wielkanocną
 26 maja – udział zespołu „Prosto z pola” w eliminacjach do Ogólnopolskiego
Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych, Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie
 1 września – udział zespołu „Prosto z pola” w Przeglądzie Twórczości Zespołów
Ludowych w Motyczu podczas Dożynek Gminy Konopnica
 8 września – udział w Dożynkach Powiatowych i Wojewódzkich w Radawcu;
(stoisko promocyjne, praca w komisji oceniającej wieńce dożynkowe)
 22 września – udział w kiermaszu rękodzieła podczas Święta Jesieni w
Kazimierzu Dolnym
 12 październik – udział Formacji Tanecznej „Balans” w Mistrzostwach Polski
Formacji Tanecznych (zdobycie pierwszego miejsca w kategorii do lat 12)
 25 - 27 października – udział w Lubelskich Targach Seniorów LUBSENIOR
 12 - 13 grudnia – udział Formacji Tanecznej „Balans” w Mistrzostwach Świata
Formacji tanecznych WDC AL w Krakowie (zdobycie pierwszego miejsca)
20. Koła Gospodyń Wiejskich

Do końca lat 90. funkcjonowały w gminie Koła Gospodyń Wiejskich w Niedrzwicy
Kościelnej Radawczyku i Niedrzwicy Dużej, wspierane finansowo z budżetu gminy. Jednak z
powodu małej popularności zawiesiły swą działalność.
Odrodzenie gminnych KGW nastąpiło jesienią 2019 roku. Zarejestrowane zostały trzy
nowe Koła Gospodyń Wiejskich: KGW „Kraina Sobieszczan” (46 osób), KGW Nasza
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Krężnica (52 osoby) i KGW „Niedrzwiczanki” w Niedrzwicy Dużej (14 osób), liczące
łącznie ponad 100 członków. Działa również najdłużej istniejące koło na terenie gminy
KGW w Strzeszkowicach, aktywne nieprzerwanie od 1961 roku. Mimo, że zmienił się nieco
profil działalności współczesnych KGW, wszystkie nadal kultywują tradycję lokalną poprzez
kulinaria i rękodzieło oraz angażują się w różnego rodzaju akcje charytatywne.

21. Ośrodek Pomocy Społecznej.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej
realizujący zadania z zakresu pomocy społecznej ma
siedzibę w Niedrzwicy Duże, ul. Kraśnicka 51.
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej zatrudnionych jest 19 pracowników w
tym:
 Dyrektor,
 7 pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy
 4 etaty w wydziale świadczeń rodzinnych,
 2 pracowników administracyjnych,
 1 kierowca – goniec
 1/3 etatu informatyk,
 2 opiekunki w pełnym wymiarze czasu pracy,
 1 asystent rodziny w wymiarze ½ etatu
Zatrudniono również 4 osoby na umowy cywilno-prawne, które świadczyły pomoc w formie
usług opiekuńczych w domu chorego w ramach pomocy sąsiedzkiej. Ponadto na umowy
cywilno prawne zatrudniono 8 osób w tym: 2 psychologów, instruktora terapii uzależnień,
sprzątaczkę, biegłych sądowych psychologa i psychiatrę superwizora oraz radcę prawnego.
Ogółem na płace i utrzymanie Ośrodka wydatkowano kwotę 1 194 881 zł w tym;
644 310 – ze środków Wojewody – zlecone i budżetu państwa,
550 571 z budżetu Gminy – własne.
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Świadczenia rodzinne.

Fundusz alimentacyjny
Wpłynęły: 65 wnioski
Wydano: 77 decyzji
Wypłacono: 360 740,00 zł
Kwota należności odzyskanych w 2019 r. od dłużników alimentacyjnych: 150 248,78 zł
Zasiłek dla opiekuna
Wnioski: 2 wnioski
Wydano: 6 decyzji
Wypłacono: 64 707,00 zł
Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku
Wpłynęło: 935 wniosków
Wydano: 972 decyzji
Wypłacono: 1 296 613,29 zł
Zasiłek pielęgnacyjny
Wpłynęło: 58 wniosków
Wydano: 63 decyzje
Wypłacono: 520 242 zł
Świadczenie pielęgnacyjne
Wpłynęło: 18 wniosków
Wydano: 82 decyzje
Wypłacono: 968 755,00 zł
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Wpłynęło: 52 wnioski
Wydano: 37 decyzji
Wypłacono: 151 078,00 zł
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Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe)
Wpłynęło: 105 wniosków
Wydano: 102 decyzje
Wypłacono: 99 000,00 zł
Świadczenie rodzicielskie
Wpłynęło: 31 wniosków
Wydano: 29 decyzji
Wypłacono: 290 430,73 zł

Łącznie w 2019 r. wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę: 3 922 191,21 zł

1. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Niedrzwica Duża
Poszczególne cele w 2019 roku osiągnięto dzięki podjętym działaniom planowanym
w programie. Dla zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych dziecku i rodzinie
zorganizowano pomoc finansową i rzeczową dla 263 osoby z 157 rodzin korzystających
z pomocy społecznej. Realizowano zadania zlecone i programy skierowane na rodzinę
zgodnie z obowiązującym prawem. Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 846 rodzin. Ze
świadczenia wychowawczego "500+" skorzystało 1505 rodzin. Funduszem Alimentacyjnym
objęto 61 rodziny. W 2019 roku 52 rodziny skorzystały ze stypendium szkolnego
realizowanego przez tutejszy OPS, z tej formy wsparcia skorzystało 77 dzieci z tych rodzin.
W 2019 roku w gminie aktyne Kart Dużej Rodziny były 374 rodzinach. Ze wsparcia w formie
dożywiania w szkole i przdszkolu skorzystało 121 dzieci z 54 rodzin. Na terenie gminy
zorganizowano 13 akcji charytatywnych. Akcje te organizowane były przez organizacje
pozarządowe, szkoły i przedszkola oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji.
Z uzyskanej pomocy zorganizowano wsparcie dla 29 osób w 10 rodzinach.
W zakresie podniesienia wartości rodziny i wzrostu odpowiedzialności za rodzinę
poprzez kształtowanie właściwych postaw społecznych i rodzicielskich organizowano
działania profilaktyczne i edukacyjne dla rodziców (warsztaty, pogadanki, konsultacje,
kampanie społeczne, itp.). Działań tych w 2019 roku odbyło się 28, uczestniczyło w nich
około 1325 osób.
Organizowano również imprezy okolicznościowe i inne działania ukierunkowane na rodzinę
promujące wartości, zdrowy styl życia, więzi rodzinne, itp. Takich inicjatyw zrealizowano 11,
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w których łącznie uczestniczyło około 1500 osób.

Zespół Interdyscyplinarny

W roku 2019 odbyło się 4 posiedzenia Zespołu. Podczas prac Zespołu rozmawiano na temat
zjawiska przemocy na terenie Gminy Niedrzwica Duża, omawiano akty prawne według
których podejmowane są działania na rzecz przeciwdziałania przemocy, zadania jakie
spoczywają na członkach Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych.
Do Przewodniczącego zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 37 Niebieskie Karty
w 31 rodzinach (30 wdrożone przez policję, 7 przez pomoc społeczną).
W wyniku pracy grup roboczych skierowano sprawy 11 rodzin do Gminnej Komisji
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niedrzwicy Dużej o podjęcie
działań.

Gminna Komisja ds. Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Działalność Gminnej Komisji ds. PiRPA w 2019r. koncentrowała się
na realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom w Gminie Niedrzwica
Duża na rok 2019. Zajmowano się rozpowszechnianiem informacji o możliwościach
otrzymania pomocy, realizacją programów profilaktyczno-edukacyjnych i realizacją kampanii
mających na celu zmianę świadomości społecznej w obszarze uzależnień i przeciwdziałania
przemocy.
W 2019 roku odbyło się26 posiedzeń, które swym zakresem obejmowały:
-3 kontrole w 11 punktach sprzedaży napojów alkoholowych,
-zaopiniowanie 3 wniosków dotyczących wydania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych
41

-prowadzenia działań motywujących do podjęcia leczenia wobec osób podejrzanych
o nadużywanie alkoholu oraz uzależnione od alkoholu na podstawie złożonych wniosków
(kierowanie do biegłego celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
kierowanie na leczenie odwykowe, kierowanie spraw do sądu);
-przygotowania

rocznego

harmonogramu

kontroli

punktów

sprzedaży

napojów

alkoholowych;
-opracowania projektu programu oraz uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Uzależnieniom w Gminie Niedrzwica Duża na rok 2020;
-opracowano projekt podziału środków finansowych na realizację Gminnego Programu
Przeciwdziałania Uzależnieniom w Gminie Niedrzwica Duża;
-dokonywano oceny wniosków oraz ofert programowych w zakresie profilaktyki uzależnień
dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych realizowanych na terenie gminy;
-dokonywano oceny ofert szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

22. Gminna Biblioteka Publiczna.

Sieć biblioteczna.
W skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Niedrzwicy Dużej – pełniącej funkcję biblioteki
głównej wchodzą trzy filie biblioteczne w Strzeszkowicach Dużych, Niedrzwicy
Kościelnej i Krężnicy Jarej.

Zbiory biblioteczne, czytelnictwo w 2019 roku.
W 2019 roku do biblioteki i filii bibliotecznych zakupiono 1216 książek na kwotę
28 062,34 zł w tym:
 Z budżetu biblioteki 870 książek na kwotę 19 030,34 zł
 Z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 – Zakup nowości
wydawniczych do bibliotek publicznych” – 346 książek na kwotę 9 032,00 zł.
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Wszystkie placówki przeprowadziły selekcję zbiorów – usunięto 2119 książek
nieczytanych,

zniszczonych

i

zdezaktualizowanych.

W

bibliotece

głównej

przeprowadzono skontrum (inwentaryzację) księgozbioru.
W ciągu roku zarejestrowano ogółem 1999 czytelników. Wypożyczono na zewnątrz ogółem
34 257 woluminów i 4 193 udostępniono na miejscu. Wypożyczono na zewnątrz 6710, a na
miejscu udostępniono 627 czasopism.
Liczba odwiedzin w bibliotekach w 2019 roku wynosi 17 451.
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