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I.

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 30a ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym t.j.
Dz.U. z 2019 poz. 511 o samorządzie powiatowym (dalej u.s.p.) zarząd powiatu co roku do
dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje
podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim. Raport został przygotowany
w oparciu o wytyczne wskazane w ustawie.
Raport za okres od 1 stycznia – 31 grudnia 2020 r. zawiera najważniejsze informacje z
działalności Zarządu Powiatu Janowskiego w obszarach określonych w art. 4 ust. 1 u.s.p.
Poszczególne obszary są opisane w pkt. VI raportu i zawierają: informację o tym czy dla
danego zadania opracowano strategię, program lub politykę, informację o jednostce
organizacyjnej realizującej zadanie, najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania
oraz opisane są inwestycje w danym obszarze. Szczegółowe informacje nt. realizacji zadań
powiatu zawarte są w odrębnych sprawozdaniach za rok 2020, tj.: w sprawozdaniu z
wykonania budżetu powiatu za rok 2020, informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w
Powiecie Janowskim w roku szkolnym 2019/2020, sprawozdaniu z działalności Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim za 2020 rok oraz ocenie zasobów pomocy
społecznej Powiatu Janowskiego, informacji o sytuacji na janowskim rynku pracy za 2020
rok, rocznym sprawozdaniu finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim za rok 2020, sprawozdaniu z realizacji programu
restrukturyzacji SPZZOZ w Janowie Lubelskim - stan na 31 grudnia 2020 roku,
sprawozdaniu Starosty Janowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok
2020, informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Janowskiego za rok 2020,
informacji o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok
2020, sprawozdaniu z działalności Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim za
2020 rok, sprawozdaniu z „Rocznego programu współpracy Powiatu Janowskiego z
organizacjami pozarządowymi” za rok 2020, które to dokumenty były w br. przedstawione
Radzie Powiatu Janowskiego.
W okresie objętym sprawozdaniem funkcję członków Zarządu Powiatu sprawowali
Władysław Sowa, Józef Wieleba, Zenon Zyśko, Michał Komacki – Wicestarosta oraz Artur
Pizoń Starosta Janowski.
W roku 2020 Zarząd Powiatu obradował na 68 posiedzeniach, na których podjął 270 uchwał.
II.

Podstawowe dane dotyczące powiatu

1. Liczba mieszkańców, krótki opis sytuacji demograficznej
Dane GUS na 30.06.2020 r. (aktualnie dostępne w GUS)

Ludność wg miejsca zamieszkania i płci w podziale na miasto i wieś
ogółem

45 503

ogółem; mężczyźni

22 568
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ogółem; kobiety

22 935

w miastach; ogółem

13 295

w miastach; mężczyźni

6 470

w miastach; kobiety

6 825

na wsi; ogółem

32 208

na wsi; mężczyźni

16 098

na wsi; kobiety

16 110

MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE
migracje wewnętrzne na pobyt stały - napływ

123

migracje zagraniczne na pobyt stały - imigracja

1

migracje wewnętrzne na pobyt stały - odpływ

225

saldo migracji wewnętrznych

-102

saldo migracji zagranicznych

1

URODZENIA I ZGONY
I półrocze; urodzenia żywe; ogółem

-

171

I półrocze; urodzenia żywe; na 1000 ludności

-

7,50

I półrocze; zgony; ogółem

-

276

I półrocze; zgony; na 1000 ludności

-

12,11

I półrocze; przyrost naturalny; ogółem

-

-105

I półrocze; przyrost naturalny; na 1000 ludności

-

-4,61

2. Podział administracyjny
Gmina Batorz, Gmina Chrzanów, Gmina Dzwola, Gmina Godziszów, Gmina Janów Lubelski,
Gmina Modliborzyce, Gmina Potok Wielki

Powierzchnia

875 km2
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III.

Podstawowe dane finansowe

W dniu 30 grudnia 2019 roku Rada Powiatu w Janowie Lubelskim Uchwałą Nr IV/126/2019
uchwaliła budżet powiatu na rok 2020 w którym to ,
dochody budżetu powiatu zaplanowano na kwotę 67.583.024,07 zł
w tym:
dochody bieżące na kwotę 53.061.532,16 zł
dochody majątkowe wynosiły kwotę 14.521.491,91zł
dochody związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami na kwotę 7.961.518,00 zł,
dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 9.048,26 zł,
dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków w kwocie 29.006,00 zł,
dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych
w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 43.200,00 zł,
dochody na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.844.044,27 zł.
wydatki budżetu powiatu kształtowały się na poziomie 80.255.041,18 zł
w tym:
wydatki bieżące na poziomie 50.063.519,00 zł
wydatki majątkowe na poziomie 30.191.522,18 zł
wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
w kwocie 7.961.518,00 zł,
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane
w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 54.200,00 zł,
wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 90.879,35 zł,
wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 11.048,26 zł,
oraz wydatki na utrzymanie przystanków kwota 29.006,00 zł.
Planowane przychody budżetu powiatu kształtowały się na poziomie
16.794.346,43 zł natomiast rozchody budżetu powiatu kształtowały się na poziomie
4.122.329,32 zł.
W roku 2020 w trakcie wykonywania budżetu powiatu w wyniku zmian wysokości dotacji ,
subwencji , dochodów własnych , wydatków, przychodów oraz rozchodów Rada Powiatu
zmieniała budżet 10 razy natomiast Zarząd Powiatu zmieniał budżet
9 razy .
W wyniku w/w zmian planowane dochody budżetu powiatu wzrosły o kwotę 2.107.542,09
zł i po zmianach wyniosły 69.690.566,16 zł w tym :
planowane dochody bieżące wzrosły o kwotę 2.054.912,61 zł i po zmianach wyniosły
55.116.444,77 zł natomiast
planowane dochody majątkowe wzrosły o kwotę 52.629,48 zł i po zmianach stanowiły
kwotę 14.574.121,39 zł.
Planowane wydatki budżetu powiatu wzrosły o kwotę 126.440,77 zł i po zmianach stanowiły
sumę 80.381.481,95 zł w tym:
wydatki bieżące budżetu powiatu wzrosły o kwotę 1.898.563,55 zł gdzie po zmianach
wyniosły kwotę 51.962.082,55 zł ,
Planowane wydatki majątkowe budżetu powiatu zmalały o kwotę 1.772.122,78 zł i po
zmianach wyniosły 28.419.399,40 zł
Planowane przychody budżetu powiatu zmalały o kwotę 1.053.732,14 zł i po zmianach
wyniosły kwotę 15.740.614,29 zł .
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Planowane rozchody budżetu powiatu wzrosły o kwotę 927.369,18 zł więc po zmianach
stanowiły sumę 5.049.698,50 zł.
Na dzień 31 grudnia 2020 roku budżet powiatu ukształtował się na poziomie w którym to :
- planowane dochody budżetu powiatu w kwocie 69.690.566,16 zł zostały zrealizowane w
113,72 % tj. na sumę 79.249.297,14 zł w tym:
- planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych ustawami wyniosły 9.179.905,82 zł
i zostały zrealizowane w 98,65 % tj. na kwotę 9.055.984,68 zł,
planowane dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej wyniosły
83.430,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie 67.767,45 zł tj. 81,23 % ,
- planowane dochody na zadania wykonywane na mocy porozumień z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego wyniosły 4.609.036,44 zł i zostały zrealizowane w kwocie
4.638.858,61 zł tj. 100,65 %.
- planowane dochody z tytułu opłat i kar za przemysłowe korzystanie ze
środowiska wynosiły 9.792,63 zł i zostały zrealizowane w 100,00 % tj.
-

w kwocie 9.792,63 zł
-

planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków wynosiły
17.112,99 zł i zostały zrealizowane w 82,49 % tj. w kwocie 14.116,98 zł.

Natomiast na dzień 31 grudnia 2020 roku zaplanowano wydatki budżetu powiatu
na kwotę 80.381.481,95 zł, które zrealizowano w 96,37% tj. na sumę
77.459.841,92 zł w tym:
-

wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 51.962.082,55 zł zostały zrealizowane
na sumę 49.633.551,81 zł tj. 95,52 %,
- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 28.419.399,40 zł zostały zrealizowane na
sumę 27.826.290,11 zł tj. 97,91 %.
W ogół wydatków budżetu powiatu wchodzą;
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami w kwocie 9.179.905,82 zł, zostały zrealizowane w 98,65 % tj.
na sumę 9.055.984,68 zł,
- wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 93.369,78 zł zostały
zrealizowane w kwocie 89.031,49 zł tj.: 95,35 % ,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie
114.430,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 67.767,45 zł tj.95,35 % ,
- wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 9.792,63 zł
nie zostały zrealizowane w związku z pandemią COVID -19.
- wydatki na utrzymanie przystanków w kwocie 17.112,99 zł nie zostały zrealizowane
w związku z pandemią COVID-19.
Na dzień 31 grudnia 2020 roku zaplanowano przychody w kwocie 15.740.614,29 zł
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które zrealizowano w 109,11 % na kwotę 17.174.610,84 zł z tytułu :
-

-

zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 5.200.000,00 zł na okres spłaty 14
lat tj. w latach 2021 – 2034 w Banku Spółdzielczym w Janowie Lubelskim .
Oprocentowanie wyniosło 3MWIBOR zmienny + 0,97 % marża banku stała .
wolnych środków z lat poprzednich, które pozostały na rachunku bankowym budżetu
powiatu w kwocie 1.598.825,48 zł,
spłaty pożyczek przez szpital kwocie 4.444.030,72 zł .
niewykorzystanych środków pieniężnych , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o
finansach publicznych w kwocie 5.931.754,64 zł
Na dzień 31 grudnia 2020 roku zaplanowano rozchody w wysokości

5.049.698,50 zł, które zostały zrealizowane w 100 %tj. w kwocie 5.049.698,50 zł na
które złożyły się :
spłaty rat n/w kredytów i pożyczek w kwocie 1.022.329,32 zł w tym:
1. Kredyt zaciągnięty w 2007 w kwocie 2.000.000,00 zł. W 2020 roku spłacona została
kwota 133.333,32 zł. Pozostała kwota do spłaty 266.666,84 zł.
2. Kredyt zaciągnięty w 2008 roku w kwocie 3.500.000,00 zł. W 2020 roku spłacona została
kwota 175.000,00 zł. Pozostała kwota do spłaty
1.400.000,00 zł.
3. Kredyt zaciągnięty w 2014 roku w kwocie 1.000.000,00 zł. W 2020 roku została
spłacona kwota 100.000,00 zł. Pozostała kwota do spłaty 400.000,00 zł.
4. Kredyt zaciągnięty w 2010 roku w kwocie 8.000.000,00 zł.
W 2020 roku została spłacana kwota 399.996,00 zł, pozostała kwota do spłaty
4.000.040,00 zł.
5. Kredyt zaciągnięty w 2017 roku w kwocie 2.500.000,00 zł. W 2019 roku spłacona
została kwota 50.000,00 zł, pozostała kwota do spłaty 2.350.000,00 zł .
6. Pożyczka zaciągnięta w 2013 roku w Narodowym Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 586.286,00 zł. W 2019 roku
spłacona została kwota 64.000,00 zł. Pozostała kwota do spłaty 154.286,00 zł.
7. Kredyt zaciągnięty w 2018 roku w kwocie 3.300.000,00 zł. W 2020 roku spłacona
została kwota 50.000,00 zł, pozostała kwota do spłaty 3.200.000,00 zł .
8. Kredyt zaciągnięty w 2019 roku w kwocie 4.500.000,00 zł. W 2020 roku spłacona
została kwota 50.000,00 zł, pozostała kwota do spłaty 4.450.000,00 zł .
- Zarząd Powiatu udzielił sześć pożyczek SPZZOZ w Janowie Lubelskim w łącznej
kwocie 4.027.369,18 zł na wydatki bieżące i wydatki majątkowe szpitala .
Na dzień 31 grudnia 2020 roku zobowiązania powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i
pożyczek wyniosły 21.420.992,84 zł oraz zobowiązania w kwocie 10.974.633,83 zł z tytułu
poręczenia kredytów dla SP ZZOZ w Janowie Lubelskim
i dla Lokalnej Grupy Działania „Leśny Krąg w Janowie Lubelskim .
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Natomiast zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 5.426.983,01 zł dotyczą : dostaw
towarów i usług, dodatkowego wynagrodzenia rocznego , składek
z ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy , wydatków inwestycyjnych
Należności powiatu z tytułu dochodów budżetowych i pozabudżetowych wynoszą
156.471,52 zł natomiast należności wymagalne z tytułu dochodów budżetowych i
pozabudżetowych wynoszą 69.376,12 zł
Na dzień 31 grudnia 2020 roku powiat posiada należności w Samodzielnym Publicznym
Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim
z tytułu udzielonych w 2016 i w 2020 roku pożyczek długoterminowych w łącznej
wysokości 478.776,06 zł .
W 2020 roku Zarząd Powiatu umorzył szpitalowi dwie pożyczki krótkoterminowe :
pierwsza w kwocie 200.000,00 zł , która została przeznaczona na wydatki związane z
pandemią COVID-19 ,
druga – w kwocie 500.000,00 zł , która przeznaczona została na remont tomografu oraz
wydatki szpitala związane z pandemią COVID-19.
W wyniku realizacji budżetu w 2020 roku budżet powiatu zamknął się nadwyżką
w kwocie +1.789.455,22 zł .
W wyniku oszczędnego gospodarowania środkami budżetowymi, na koniec 2020 roku
pozostały wolne środki na rachunku bankowym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w
kwocie 4.428.482,67 zł.
Wolne środki, które pozostały na rachunku bankowym wynikają z oszczędnego
i racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi w zakresie wydatków majątkowych i
wydatków bieżących, które w 100 % nie zostały wykorzystane .
Niektóre wydatki zostały niezrealizowane w związku z oszczędnościami wynikającymi z
przeprowadzonych procedur przetargowych, niektóre zadania zostały przesunięte do realizacji
na rok przyszły ze względu na pandemię COVID-19 .
Wolne środki powstały również w związku z realizacją ponadplanowych dochodów
budżetowych w zakresie : opłat geodezyjnych , opłat komunikacyjnych , wpływu środków z
jednostek oświatowych z rachunku dochodów , udziałów w podatkach PIT i CIT, dochodów
z funduszu pracy oraz innych bieżących dochodów własnych . Wolne środki powstały także
w związku z naliczonymi karami wykonawcy zadania geodezyjnego na terenie gminy Potok
Wielki w ramach projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób województwa lubelskiego „.
Na koniec 2020 roku na rachunku bankowym pozostały środki finansowe wynikające z
rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych i dotacji
na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w
kwocie 2.235.597,15 zł:
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-w/w środki finansowe pochodzą z tytułu przekazanych do budżetu powiatu w 2019 roku
dochodów w ramach projektu pn” Podnosimy kompetencje zawodowe poprzez mobilności
międzynarodowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Rozwój (POWER). „ Projekt
realizowany był w 2020 roku przez Zespół Szkół w Janowie Lubelskim ale ze względu na
pandemię COVID-19 został przesunięty na rok 2021 . Na rachunku bankowym w ramach
projektu pozostały środki finansowe w wysokości 441.577,15 zł ,
- w/w środki kwocie 1.794.020,00 zł pochodzą również z przekazanych do budżetu powiatu
środków finansowych w ramach projektu „Rozwój kształcenia zawodowego w ZST w
Janowie Lubelskim „ realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim
.
Na koniec 2020 roku na rachunku bieżącym budżetu pozostały niewykorzystane środki
finansowe wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych
ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi
w odrębnych ustawach w kwocie 7.250.287,74 zł :
-w/w środki finansowe pochodzą z tytułu dochodów przekazanych w 2020 roku do budżetu
powiatu z Funduszu Dróg Samorządowych kwota 944.193,40 zł wraz z odsetkami oraz z
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych transza pierwsza kwota 2.747.621,32 zł wraz z
odsetkami oraz transza druga w kwocie
3.550.019,40 zł wraz z odsetkami oraz środki z Funduszu Pracy przyznane dla Powiatowego
Urzędu Pracy w związku z obsługą świadczeń dla przedsiębiorców związanych z pandemią
COVID-19 w kwocie 8.453,62 zł .
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Analiza wykonania budżetu powiatu rok 2020

Wyszczególnienie
dochody ogółem:
w tym:
- dochody bieżące
z tego:
- na programy
finansowane z udziałem
środków UE
- subwencja oświatowa

Wykonanie
roku 2019

Wykonanie
roku 2020

68.775.648,69

79.249.297,14

49.914.200,14

56.985.022,52

851.175,80

2.691.744,17

14.937.796,0

17.448.378,00

39.361.126,67

45.145.403,81

18.861.448,55

22.264.274,62

5.333.994,92

6.965.604,28

3.357.986,07

4.442.317,35

190.067,22

199.252,27

9.339.273,63

2.958.816,00

wydatki na wynagrodzenia i
pochodne od wynagrodzeń

33.210.419,65

37.665.638,58

Wydatki bieżące

45.057.851,47

49.633.551,81

Wydatki majątkowe

21.227.968,56

27.826.290,11

2.392.487,43

3.332.997,00

359.405,68

302.870,38

+2.489.828,66

+1.789.455,22

Przychody ogółem

8.108.518,38

17.174.610,84

Rozchody ogółem

3.067.766,92

5.049.698,50

Dopłata do oświaty =bieżące
wydatki +orlik w dz.801 i
dz.854-d.oświatowe

1.530.745,93

1.111.959,17

Nadwyżka operacyjna

4.856.348,67

7.336.239,02

- dochody własne
dochody majątkowe
z tego:
- na programy
finansowane z udziałem
środków UE
- pomoc finansowa gmin
- dochody na inwestycje
oświatowe
- dochody na inwestycje
drogowe

udzielone dotacje
wydatki związane z obsługą
długu
Nadwyżka + / Deficyt -
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Łączna kwota długu
(Kredyty i pożyczki )
Wskaźnik obsługi długu
Wskaźnik zadłużenia
Zobowiązania wynikające z
RB28S(krótkoterminowe)
Zobowiązania wynikające z
RB28S –zadania własne
Udzielone poręczenia
Wolne środki
Środki z tyt.art.5ust.1pkt2
ustawy o fp
Środki z tytułu doch. i wydatk.
szczególne zasady
wykonywania budżetu

17.243.322,16

21.420.992,84

3,38

1,67

43,80

47,45

5.870.546,59

5.426.983,01

2.814.367,33

4.696.154,02

12.438.967,37

10.974.633,83

1.598.825,48

4.428.482,67

509.015,34

2.235.597,15

5.422.739,30

7.250.287,74

Powyższa tabela stanowi porównanie wykonania budżetu powiatu za rok 2020 w
stosunku do wykonania budżetu powiatu za rok 2019.

IV.

Wykonanie uchwał Rady Powiatu – uchwały podjęte w 2020 r.

Lp.

Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot)

Informacja o wykonaniu

1.

Nr. XV/151/2020 z dnia 20 lutego 2020r. W sprawie zmian
wieloletniej prognozy finansowej

Uchwałę wykonano

2.

Nr. XV/152/2020 z dnia 20 lutego 2020r. W sprawie zmian
budżetu i w budżecie

Uchwałę wykonano

Nr. XV/153/2020 z dnia 20 lutego 2020r. W sprawie
wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie
3. projektu pt. "Budowa ogólnodostępnego terenu
rekreacyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym im.
Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim".

Uchwałę wykonano

Nr. XV/154/2020 z dnia 20 lutego 2020r. W sprawie
4. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Janowskiego

Uchwałę wykonano

Nr. XV/155/2020 z dnia 20 lutego 2020r. W sprawie
wyrażenia zgody na zwiększenie zabezpieczenia wkładu
5.
własnego oraz kosztów niekwalifikowanych SPZZOZ
niezbędnych w projekcie pt. "Budowa lądowiska dla

Uchwałę wykonano
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śmigłowców przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w
Janowie Lubelskim''.
Nr. XV/156/2020 z dnia 20 lutego 2020r. W sprawie
wyrażenia zgody na zwiększenie zabezpieczenia wkładu
6. własnego SPZZOZ niezbędnego w projekcie pn. "Zdrowie
SPZZOZ w Janowie Lubelskim-zakup sprzętu i
wyposarzenia na potrzeby szpitala"
Nr. XV/157/2020 z dnia 20 lutego 2020r. W sprawie
ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa
7.
drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest
Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim
8.

Nr. XV/158/2020 z dnia 20 lutego 2020r. W sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Janów Lubelski

Nr. XV/159/2020 z dnia 20 lutego 2020r. W sprawie
wyrażenia zgody na przystapienie przez Środowiskowy
Dom Samopomocy w Janowie Lubelskim do realizacji
9.
projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego- działanie 11.2. Usługi
społeczne i zdrowotne

Uchwałę wykonano

Uchwałę wykonano

Uchwałę wykonano

Uchwałę wykonano

10.

Nr. XV/160/2020 z dnia 20 lutego 2020r. W sprawie
przystapienia do stowarzyszenia Euroregion "Roztocze"

Uchwałę wykonano

11.

Nr. XVI/161/2020 z dnia 24 kwietnia 2020r. W sprawie
zmian wieloletniej prognozy finansowej

Uchwałę wykonano

12.

Nr. XVI/162/2020 z dnia 24 kwietnia 2020r. W sprawie
zmian budżetu i w budżecie

Uchwałę wykonano

13.

Nr. XVI/163/2020 z dnia 24 kwietnia 2020r. W sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Batorz

Uchwałę wykonano

Nr. XVI/164/2020 z dnia 24 kwietnia 2020r. W sprawie
podziału środków Państwowego Funduszu Rechabilitacji
14. osób Niepełnosprawnych przydzielonych dla Powiatu
Janowskiego zadań rehabilitacji zawodowej społecznej
osób niepełnosprawnych w 2020 roku.
Nr. XVII/165/2020 z dnia 28 maja 2020r. W sprawie
15. upoważnienia Zarządu Powiatu do podpisania weksla in
blanco wraz z deklaracja wekslową

Uchwałę wykonano

Uchwałę wykonano

Nr. XVII/166/2020 z dnia 28 maja 2020r. W sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie
16.
bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Janowskiego na okres dłuższy niż 3 lata

Uchwałę wykonano

17.

Nr. XVII/167/2020 z dnia 28 maja 2020r. W sprawie
zmian wieloletniej prognozy finansowej

Uchwałę wykonano

18.

Nr. XVII/168/2020 z dnia 28 maja 2020r. W sprawie
zmian budżetu i w budżecie

Uchwałę wykonano
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19.

Nr. XVIII/169/2020 z dnia 18 czerwca 2020r. W sprawie
zmian wieloletniej prognozy finansowej

Uchwałę wykonano

20.

Nr. XVIII/170/2020 z dnia 18 czerwca 2020r w sprawie
zmian budżetu i w budżecie

Uchwałę wykonano

Nr. XVIII/171/2020 z dnia 18 czerwca 2020r. W sprawie
przekształcenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
21. "Promyk" w Janowie Lubelskim poprzez wydzielenie z
niej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Słoneczny
Dom" w Janowie Lubelskim

Uchwałę wykonano

Nr. XVIII/172/2020 z dnia 18 czerwca 2020r. W sprawie
22. nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej
"Promyk" w Janowie Lubelskim

Uchwałę wykonano

Nr. XVIII/173/2020 z dnia 18 czerwca 2020r. W sprawie
23. nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej
"Słoneczny Dom" w Janowie Lubelskim

Uchwałę wykonano

Nr. XVIII/174/2020 z dnia 18 czerwca 2020r. W sprawie
przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej
24.
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Janowie Lubelskim

Uchwałę wykonano

Nr. XVIII/175/2020 z dnia 18 czerwca 2020r. W sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za
25. 2019r. Oraz przeznaczenia zysku Samodzielnego
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w
Janowie Lubelskim

Uchwałę wykonano

Nr. XVIII/176/2020 z dnia 18 czerwca 2020r. W sprawie
26. upoważnienia Zarządu Powiatu do podpisania weksla
niezupełnego in blanco wraz z deklaracja wekslową

Uchwałę wykonano

Nr. XVIII/177/2020 z dnia 18 czerwca 2020r. W sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umowy o korzystanie z
27.
nieruchomości poprzez umieszczenie infrastruktury
telekomunikacyjnej

Uchwałę wykonano

Nr. XVIII/178/2020 z dnia 18 czerwca 2020r. W sprawie
28. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Janowskiego

Uchwałę wykonano

Nr. XIX/179/2020 z dnia 14 lipca 2020r. W sprawie
29. udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Janowie
Lubelskim

Uchwałę wykonano

Nr. XIX/180/2020 z dnia 14 lipca 2020r. W sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
30.
wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatuw Janowie
Lubelskim z wykonania budżetu za 2019r.

Uchwałę wykonano

Nr. XIX/181/2020 z dnia 14 lipca 2020r. W sprawie
31. udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Janowie
Lubelskim z tytułu wykonania budżetu za 2019r.

Uchwałe wykonano
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Nr. XIX/182/2020 z dnia 14 lipca 2020r. W sprawie
32. przyjęcia aktualizacji "Strategii Rozwoju Powiatu
Janowskiego na lata 2007-2020"

Uchwałę wykonano

Nr. XIX/183/2020 z dnia 14 lipca 2020r. W sprawie
wyrażenia zgody na przystąpienia Powiatu Janowskiego do
wspólpracy partnerskiej oraz wspólnej realizacji projektu
33.
pn. "Budowa nowej linii kolejowej Szastarka-Janów
Lubelski-Biłgoraj wraz z poprawą dostępności do
transportu kolejowego w mieście Kraśnik"

Uchwałę wykonano

Nr. XIX/184/2020 z dnia 14 lipca 2020r. W sprawie zmian
budżetu i w budżecie

Uchwałę wykonano

34.

Nr. XIX/185/2020 z dnia 14 lipca 2020r. W sprawie
uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendium
35.
Starosty Janowskiego za szczególne osiagnięcia
artystyczne, naukowe i sportowe

Stwierdzono nieważność

Nr. XIX/186/2020 z dnia 14 lipca 2020r. W sprawie
36. likwidacji Technikum usług Fryzjerskich wchodzącego w
skład Zespołu szkół Technicznych w Janowie Lubelskim

Uchwałę wykonano

Nr. XIX/187/2020 z dnia 14 lipca 2020r. W sprawie
37. likwidacji Technikum Przemysłu Mody wchodzącgo w
skład Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim

Uchwałę wykonano

Nr. XIX/188/2020 z dnia 14 lipca 2020r. W sprawie
38. likwidacji Technikum Budowlanego wchodzącego w skład
Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim

Uchwałę wykonano

Nr. XIX/189/2020 z dnia 14 lipca 2020r. W sprawie
39. likwidacji Technikum Informatycznego wchodzącego w
skład Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim

Uchwałę wykonano

Nr. XIX/190/2020 z dnia 14 lipca 2020r. W sprawie
40. likwidacji Technikum Samochodowego wchodzącego w
skład Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim

Uchwałę wykonano

Nr. XIX/191/2020 z dnia 14 lipca 2020r. W sprawie
41. likwidacji Technikum Przemysłu Drzewnego wchodzącego
w skład Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim

Uchwałę wykonano

Nr. XIX/192/2020 z dnia 14 lipca 2020r. W sprawie
42. likwidacji Technikum Mechanicznego wchodzącego w
skład Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim

Uchwałę wykonano

Nr. XIX/193/2020 z dnia 14 lipca 2020r. W sprawie
43. likwidacji Technikum Ekonomicznego wchodzącego w
skład Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim

Uchwałę wykonano

Nr. XIX/194/2020 z dnia 14 lipca 2020r. W sprawie
przeniesienia kształcenia z Technikum Ekonomicznego
44.
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w
Janowie Lubelskim

Uchwałę wykonano
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Nr. XIX/195/2020 z dnia 14 lipca 2020r. W sprawie
przeniesienia kształcenia z Technikum Przemysłu
45.
Drzewnego wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Technicznych w Janowie Lubelskim

Uchwałe wykonano

Nr. XIX/196/2020 z dnia 14 lipca 2020r. W sprawie
przeniesienia kształcenia z Technikum Mechanicznego
46.
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w
Janowie Lubelskim

Uchwałę wykonano

Nr. XIX/197/2020 z dnia 14 lipca 2020r. W sprawie
przeniesienia kształcenia z Technikum Budowlanego
47.
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w
Janowie Lubelskim

Uchwałę wykonano

Nr. XIX/198/2020 z dnia 14 lipca 2020r. W sprawie
przeniesienia kształcenia z Technikum Informatycznego
48.
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w
Janowie Lubelskim

Uchwałę wykonano

Nr. XIX/199/2020 z dnia 14 lipca 2020r. W sprawie
przeniesienia kształcenia z Technikum Przemysłu Mody
49.
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w
Janowie Lubelskim

Uchwałę wykonano

Nr. XIX/200/2020 z dnia 14 lipca 2020r. W sprawie
przeniesienia kształcenia z Technikum Usług Fryzjerskich
50.
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w
Janowie Lubelskim

Uchwałe wykonano

Nr. XIX/201/2020 z dnia 14 lipca 2020r. W sprawie
przeniesienia kształcenia z Technikum Samochodowego
51.
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w
Janowie Lubelskim

Uchwałę wykonano

Nr. XIX/202/2020 z dnia 14 lipca 2020r. W sprawie
utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Janowie
52.
Lubelskim i włączenia jej do Zespołu Szkół Technicznych
w Janowie Lubelskim

Uchwałę wykonano

53.

Nr. XX/203/2020 z dnia 06 sierpnia 2020r. W sprawie
zmian wieloletniej prognozy finansowej

Uchwałę wykonano

54.

Nr. XX/204/2020 z dnia 06 sierpnia 2020r. W sprawie
zmian budżetu i w budżecie

Uchwałę wykonano

Nr. XX/205/2020 z dnia 06 sierpnia 2020r. W sprawie
przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego
55.
"Przebudowa drogi powiatowej nr 2304L Stara WieśWojdat-Stawce-Zdziłowice
Nr. XX/206/2020 z dnia 06 sierpnia 2020r. W sprawie
przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego
56.
"Przebudowa dróg powiatowych nr 2814L w gminach
Potok Wielki i Modliborzyce" dofinansowanego z

Uchwałę wykonano

Uchwałe wykonano
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Funduszu Dróg Samorządowych
Nr. XX/207/2020 z dnia 06 sierpnia 2020r. W sprawie
przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego
"Przebudowa drogi powiatowej nr 2819L Janów Lubelski
57.
ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza w lokalizacji od km
0+043 do km 2+053" dofinansowanego z Funduszu Dróg
Samorządowych

Uchwałę wykonano

58.

Nr. XX/208/2020 z dnia 06 sierpnia 2020r. W sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Janów Lubelski

Uchwałę wykonano

59.

Nr. XXI/209/2020 z dnia 29 września 2020r. W sprawie
zmian wieloletniej prognozy finansowej

Uchwałę wykonano

60.

Nr. XXI/210/2020 z dnia 29 września 2020r. W sprawie
zmian budżetu i w budżecie

Uchwałę wykonano

Nr. XXI/211/2020 z dnia 29 września 2020r. W sprawie
61. obsługi Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Słoneczny
Dom" w Janowie Lubelskim

Uchwałę wykonano

62.

Nr. XXI/212/2020 z dnia 29 września 2020r. W sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Dzwola

Uchwałę wykonano

63.

Nr. XXI/213/2020 z dnia 29 września 2020r. W sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Potok Wielki

Uchwałę wykonano

Nr. XXI/214/2020 z dnia 29 września 2020r. W sprawie
64. upoważnienia Zarządu Powiatu do podpisania weksla in
blanco wraz z deklaracją wekslową

Uchwałę wykonano

65.

Nr. XXII/215/2020 z dnia 29 października 2020r. W
sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

Uchwaę wykonano

66.

Nr. XXII/216/2020 z dnia 29 października 2020r. W
sprawie zmian budżetu i w budżecie

Uchwałę wykonano

Nr. XXII/217/2020 z dnia 29 października 2020r. W
sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia przez
Powiat Janowski zobowiązania z tytułu zobowiązania
67.
bankowego zaciągniętego przez Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania "Leśny Krąg" z siedzibą w Janowie
Lubelskim

Uchwałę wykonano

Nr. XXII/218/2020 z dnia 29 października 2020r.
Zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki
67.
długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwałę wykonano

69.

Nr. XXIII/219/2020 z dnia 26 listopada 2020r. W sprawie
zmian wieloletniej prognozy finansowej

Uchwałę wykonano

70.

Nr. XXIII/220/2020 z dnia 26 listopada 2020r. W sprawie
zmian budżetu i w budżecie

Uchwałę wykonano

71.

Nr. XXIII/221/2020 z dnia 26 listopada 2020r. W sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy

Uchwałę wykonano
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Nr. XXIII/222/2020 z dnia 26 listopada 2020r. W sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w
72.
zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach
komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej

Uchwałę wykonano

Nr. XXIII/223/2020 z dnia 26 listopada 2020r. W sprawie
73. określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
na terenie powiatu janowskiego w 2021 roku

Uchwałę wykonano

Nr. XXIII/224/2020 z dnia 26 listopada 2020r. W sprawie
74. zatwierdzenia planu pracy (kontroli) Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu w Janowie Lubelskim

Uchwałę wykonano

75.

Nr. XXIV/225/2020 z dnia 29 grudnia 2020r. W sprawie
zmian wieloletniej prognozy finansowej

Uchwałę wykonano

76.

Nr. XXIV/226/2020 z dnia 29 grudnia 2020r. W sprawie
zmian budżetu i w budżecie

Uchwałe wykonano

77.

Nr. XXIV/227/2020 z dnia 29 grudnia 2020r. W sprawie
wieloletniej prognozy finansowej

Uchwałę wykonano

78.

Nr. XXIV/228/2020 z dnia 29 grudnia 2020r. W sprawie
uchwały budżetowej na rok 2021

Uchwałę wykonano

Nr. XXIV/229/2020 z dnia 29 grudnia 2020r. W sprawie
zmiany uchwały Nr XXIV/141/2016 Rady Powiatu w
Janowie Lubelskim z dnia 25 sierpnia 2016 r. W sprawie
79.
organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych
Powiatu Janowskiego zaliczanych do sektora finansów
publicznych

Uchwałę wykonano

Nr. XXIV/230/2020 z dnia 29 grudnia 2020r. W sprawie
ustalenia planu sieci publicznych szkół
ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na
80. obszarze Powiatu Janowskiego, od dnia 1 września 2020
roku z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i
specjalnych prowadzonych przez inne organy niż Powiat
Janowski

Uchwałe wykonano

Nr. XXIV/231/2020 z dnia 29 grudnia 2020r. W sprawie
uchwalenia "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji
81. Uzdolnionej Młodzieży uczącej się w szkołach
ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie powiatu
janowskiego".

Uchwałe wykonano

Nr. XXIV/232/2020 z dnia 29 grudnia 2020r. W sprawie
82. przyjęcia do realizacji programu rozwoju pieczy
zastępczej dla powiatu janowskiego na lata 2021-2023

Uchwałę wykonano

Nr. XXIV/233/2020 z dnia 29 grudnia 2020r. W sprawie
83. zatwierdzenia Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Powiecie Janowskim na lata 2021-2028

Uchwałę wykonano

Nr. XXIV/234/2020 z dnia 29 grudnia 2020r. W sprawie
uchwalenia "Rocznego programu współpracy powiatu

Uchwałe wykonano

84.
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janowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021
rok".
Nr. XXIV/235/2020 z dnia 29 grudnia 2020r. W sprawie
uchylenia uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za
85. korzystanie przez operatora lub przewoźnika z
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Powiat Janowski

Uchwałę wykonano

Nr. XXIV/236/2020 z dnia 29 grudnia 2020r. W sprawie
ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i
86. jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz
wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia
od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2021 roku

Uchwałe wykonano

Nr. XXIV/237/2020 z dnia 29 grudnia 2020r. W sprawie
przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Janowie Lubelskim

Uchwałe wykonano

Nr. XXIV/238/2020 z dnia 29 grudnia 2020r. W sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Infrastruktury
88.
Technicznej i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w
Janowie Lubelskim

Uchwałe wykonano

Nr. XXIV/239/2020 z dnia 29 grudnia 2020r. W sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony
89.
Środowiska i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Janowie
Lubelskim

Uchwałę wykonano

Nr. XXIV/240/2020 z dnia 29 grudnia 2020r. W sprawie
90 zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty,
Kultury i Sportu Rady Powiatu w Janowie Lubelskim

Uchwałe wykonano

87.

V.

Wykonanie Strategii Rozwoju Powiatu Janowskiego na lata
2007 – 2020

Rada Powiatu Janowskiego w dniu 30 października 2014 r. uchwałą Nr LII/308/14
przyjęła aktualizację „Strategii Rozwoju Powiatu Janowskiego na lata 2007 – 2020”
Pierwotna Strategii na ten okres została przyjęta przez Radę Powiatu w dniu 28 marca 2008 r.
uchwałą Nr XX/119/08. Główną przesłanką aktualizacji strategii była konieczność
przeprowadzenia ewaluacji wdrażania strategii od 2008 roku oraz dokonania stosownych
zmian i uzupełnień do treści obowiązującego dokumentu strategii. Istotnym powodem
aktualizacji była również konieczność dostosowania zapisów strategii do nowego modelu
polityki regionalnej w Polsce, zakładającego m.in. większą koncentrację działań
rozwojowych w miejskich obszarach funkcjonalnych jako tzw. biegunów wzrostu;
specjalizację regionalnej i lokalnej gospodarki, wieloszczeblowy poziom zarządzania
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i współdziałania w zakresie realizacji wspólnych projektów. Ważną kwestią było również
zapewnienie spójności pomiędzy strategią rozwoju powiatu z dokumentami strategicznymi na
poziomie wspólnotowym, krajowym i regionalnym, w tym w szczególności z celami
zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
(z perspektywą do 2030 r.). Zasadniczym argumentem przemawiającym za aktualizacją
strategii rozwoju powiatu była również konieczność dostosowania jej celów i działań do
nowej polityki spójności Unii Europejskiej oraz wynikających z tej polityki celów
tematycznych wdrażanych za pomocą krajowych i regionalnych programów operacyjnych
finansowanych z perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Cele i priorytety
zaktualizowanej strategii wpisują się w szeroki kontekst dokumentów strategicznych
wdrażanych na poziomie Unii Europejskiej, kraju i regionu. Na poziomie unijnym strategia
nawiązuje do Europy 2020 – Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju
sprzyjającemu włączeniu społecznemu. Zaś na poziomie krajowym dokument strategii
wpisuje się w obszary strategiczne Strategii Rozwoju Kraju 2020 (Aktywne społeczeństwo,
konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo), a także powiązana jest z tematyką zawartą w
Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie
oraz w innych zintegrowanych strategiach rozwoju przyjętych przez Radę Ministrów do
realizacji do roku 2020.
Głównym dokumentem, do którego odnosi się strategia na poziomie regionalnym, jest
Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego (SRWL) na lata 2014-2020 (z perspektywą do
roku 2030). Strategia wpisuję się w realizację większości celów strategicznych SRWL, w
tym w szczególności: Celu 1. Wzmacnianie urbanizacji regionu (m.in. poprzez rozwój
ponadlokalnych funkcji Janowa Lubelskiego jako miasta powiatowego); Celu 2.
Restrukturyzacja rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich (m.in. poprzez poprawę
konkurencyjności i towarowości gospodarstw rolnych na terenie powiatu, rozwój
przetwórstwa rolno-spożywczego, wspieranie przedsiębiorczości pozarolniczej na wsi, lepsze
wyposażenie obszarów wiejskich w infrastrukturę techniczną); Celu 4. Funkcjonalna,
przestrzenna, społeczna i kulturowa integracja regionu (m.in. poprzez lepsza dostępność
komunikacyjną powiatu, włączenie społeczne osób wykluczonych, rozwijanie współpracy
powiatu w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych, racjonalne wykorzystywanie zasobów
przyrodniczych w powiecie).Strategia rozwoju powiatu janowskiego przyczynia się również
do realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do roku 2020.
Misją powiatu janowskiego, określoną w strategii jest stworzenie lepszych warunków
życia mieszkańców poprzez poprawę sytuacji materialnej, podniesienie poziomu oświaty
i ochrony zdrowia, a także zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i ograniczanie
negatywnych zjawisk wykluczenia społecznego. Wypełniając swoją misję samorząd
powiatowy kieruje się zasadami partnerstwa i współpracy, dążąc jednocześnie do
zaspokajania potrzeb lokalnej społeczności. Wizja rozwoju powiatu jest realizowana poprzez
podjęcie szeregu działań operacyjnych w priorytetowych obszarach rozwoju:
1. Zrównoważony rozwój gospodarki powiatu; 2. Wykształcone, aktywne i zintegrowane
społeczeństwo; 3. Otwarta i sprawna administracja. Opis zrealizowanych działań
operacyjnych jest zawarta poniżej w pkt. VI raportu – Realizacja zadań powiatu. Realizacja
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działań operacyjnych w poszczególnych latach uzależniona jest od dostępności zewnętrznych
źródeł dofinansowywania zadań takich jak: Regionalny Program Operacyjny Województwa
Lubelskiego, środki budżetu państwa, NFOŚiGW.

VI.

Realizacja zadań powiatu, wraz z informacją o
realizacji polityk, programów i strategii dotyczących
tych zadań

Nazwa zadania

Edukacja publiczna

I. Dla zadania została opracowana polityka/ strategia/program:
W strategii Rozwoju Powiatu są odniesienia do realizacji zadania Misją prowadzonej przez Powiat Janowski polityki oświatowej jest zapewnienie wysokiej jakości
edukacji dostosowanej do potrzeb rynku pracy poprzez stworzenie sprzyjających warunków i
skutecznych narzędzi do rozwoju lokalnych szkół i placówek. Jej realizacja odbywa się poprzez
główne działania strategiczne określone priorytetami oświatowymi:
-podniesienia efektywności kształcenia,
-wyrównania szans edukacyjnych, dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb dzieci i młodzieży
szczególnej troski,
-poprawę jakości i efektywności zarządzania oświata,
-dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i aspiracji młodzieży,
-aktywny udział w realizacji programów Unii Europejskiej oraz programów innych instytucji na
rzecz rozwoju edukacji.

II. Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące
zadanie:
Powiat Janowski jest organem prowadzącym dla pięciu szkół i placówek oświatowych:
- I Liceum Ogólnokształcącego im. Boh. Port. Wzgórza ul. Jana Pawła II 1,
- Zespołu Szkół ul. Zamoyskiego 68,
- Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Ogrodowa 20,
- Poradni Psychologiczno– Pedagogicznej siedzibę przy ul. Zamoyskiego 77.
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- Ośrodka Rewalidacyjno– Wychowawczego w Janowie Lubelskim mających siedzibę przy
ul. Zamoyskiego 77.
Wszystkie jednostki obsługiwane są w ramach wspólnej obsługi przez Wydział Edukacji i
Finansów Oświaty Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.

KADRA PEDAGOGICZNA
W roku szkolnym 2020/2021 w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Janowski
pracuje 209 nauczycieli, w tym 157 nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy i
52 w niepełnym wymiarze.
Ruch kadrowy występuje głównie w szkołach zawodowych i dotyczy zatrudnienia nauczycieli
przedmiotów zawodowych. We wszystkich szkołach przybyło 6 nauczycieli: w ZS-3, w ZST-2, w
I LO – 1, a w OR-W i PPP nie został zatrudniony żaden nowy nauczyciel.
III. Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 r.
1. Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna
Głównym celem działania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej jest udzielanie
wielospecjalistycznej, profesjonalnej pomocy diagnostycznej, terapeutycznej i konsultacyjnodoradczej dzieciom i młodzieży, a także udzielanie wsparcia rodzicom, nauczycielom i
wychowawcom innych placówek na terenie powiatu janowskiego w pełnieniu funkcji
opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych.
W ramach współpracy z innymi placówkami poradnia zajmuje się organizacją warsztatów
psychoedukacyjnych i profilaktycznych, a także prelekcji i wykładów zarówno w szkołach jak i na
terenie poradni. Tematyka, w której specjalizują się pracownicy poradni dotyczy osób z
trudnościami edukacyjnymi, emocjonalnymi oraz wynikających z nieprawidłowego rozwoju
psychofizycznego, a także osób, które potrzebują wskazówek w wyborze kierunku kształcenia i
zawodu. Programy i scenariusze zajęć grupowych są starannie dobierane do indywidualnych
potrzeb dostosowanych do odbiorców z podziałem na wiek dzieci i młodzieży oraz w odniesieniu
do rodziców, nauczycieli i wychowawców.
Poradnia zajmuje się:
 wspomaganiem wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży
 podnoszeniem efektywności ich uczenia się,
 terapią zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,
 pomocą w nabywaniu i rozwijaniu przez dzieci i młodzież umiejętności z zakresu
komunikacji społecznej,
 pomocą uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia , zawodu, planowania
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kariery zawodowej,
 pomocą nauczycielom i rodzicom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych
możliwości i mocnych stron uczniów,
 prowadzeniem edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
 wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły,
 profilaktyką uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
 udzielaniem pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka,
 opiniowaniem i orzecznictwem.
Zadania poradni realizowane są poprzez:












diagnozę,
konsultacje,
porady,
terapię,
psychoedukację,
rehabilitację (w zakresie logopedii),
doradztwo,
mediacje,
interwencje w środowisku ucznia,
działalność profilaktyczną,
działalność informacyjną.

2. Ośrodek Rewalidacyjno -Wychowawczy
Wychowankowie
Ośrodka
Rewalidacyjno-Wychowawczego
to
dzieci
z
niepełnosprawnością
intelektualną
w
stopniu
głębokim
oraz
dzieci
z
niepełnosprawnością
intelektualną
w
stopniu
umiarkowanym
i znacznym ze sprzężeniem. Sprzężenia występujące u wychowanków OR-W: ruchowe,
niedosłuch, niedowidzenie, autyzm. W roku szkolnym 2019/2020 do ORW uczęszczało 38
wychowanków z tego siedmiu wychowanków dojeżdżało z powiatu kraśnickiego.
W Ośrodku w roku szk. 2019/2020 funkcjonowało 9 grup wychowawczych:
- 3 Grupy Rewalidacyjno - Wychowawcze
- 6 Grup Edukacyjno – Terapeutyczne.
W roku szkolnym 2020/2021 liczba grup nie uległa zmianie.
Pod opieką placówki pozostawaje:
Rok 2020/2021
- 37 wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz z
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niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniem.
Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim mają
możliwość uczestniczenia w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych grupowych - 20 godzin
tygodniowo. Wszystkie dzieci uczestniczą w zajęciach z religii w wymiarze jednej godziny
tygodniowo. Zajęcia grupowe prowadzone są przez nauczycieli-wychowawców oraz logopedę i
psychologa. Przy OR-W organizowane są zajęcia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla dzieci,
które posiadają opinię o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju. Zajęcia mają za zadnie pobudzenie
psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu
podjęcia nauki w szkole. W roku szkolnym 2020/2021 zajęciami z Wczesnego Wspomagania
Rozwoju było objętych 22 dzieci.
3. I Liceum Ogólnokształcące
Liceum ogólnokształcące kształci w pięciu następujących profilach:
- biologiczno – chemiczny,
- humanistycznym, medyczno-prawnym,
- matematyczno-geograficzny,
- matematyczno-fizyczny,
-medialno-językowym,

4. Zespół Szkół
Zespół Szkół kształci w następujących zawodach:
a) Liceum ogólnokształcące-klasa mundurowa,
b)Technikum zawodowe:
- logistyczne,
- hotelarskie,
- żywienia i usług gastronomicznych,
- leśne,
- geodezyjne,
- teleinformatyk,
c) Szkoła Policealna.

5. Zespół Szkół Technicznych
Zespół Szkół Technicznych kształci w następujących zawodach:
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a) Branżowa Szkoła I stopnia:
fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, cukiernik, murarz-tynkarz, sprzedawca, monter sieci,
instalacji i urządzeń sanitarnych, monter-elektronik, wędliniarz, kucharz,
kierowca –mechanik, ślusarz, stolarz, lakiernik samochodowy.
b) Technikum:
- ekonomiczne,
- mechaniczne,
- budowlane (technik budownictwa, technik budowy dróg),
- pojazdów samochodowych,

- informatyczne,(technik informatyk, technik teleinformatyk),
- przemysłu drzewnego,
- usług fryzjerskich,
- przemysłu mody.
Zespół Szkół Technicznych posiada również internat. W trakcie roku szkolnego 2019/20 w Internacie
mieszkało 114 uczniów ze wszystkich janowskich szkół ponadpodstawowych. W roku szkolnym 2020/21
wg stanu na 30.09.2020 w internacie zameldowanych jest 105 uczniów, najwięcej z Zespołu Szkół
Technicznych oraz z Zespołu Szkół.
Przy Zespole Szkół Technicznych działa również Schronisko młodzieżowe , w roku 2019 uzyskało
przychody w kwocie 95 088,53zł Subwencja, którą otrzymał Powiat na działalność schroniska to 83 797,92
zł. Wydatki na działalność schroniska w roku 2019 wyniosły 50 047,97 zł.

REKRUTACJA UCZNIÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH.
W roku szkolnym 2019/2020 przyjęto do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych 792 uczniów. Jest
to o 403 uczniów więcej niż w roku 2018/2019. W bieżącym roku szkolnym liczba uczniów klas
pierwszych wg stanu SIO na 30.09.2020 r. wyniosła 339, czyli o 453 uczniów mniej niż w roku
poprzednim. Spadek liczby uczniów w szkołach średnich spowodowany jest pojedynczym rocznikiem
absolwentów klas VIII szkół podstawowych.

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO
Zdawalność egzaminu maturalnego w województwie lubelskim wyniosła w roku 2020 - 80%(wg OKE w
Krakowie). Zdawalność absolwentów liceów wyniosła w skali województwa - 86%, natomiast
absolwentów technikum - 67%.
Zdawalność

w

I

Liceum

Ogólnokształcącym

przekracza

średnią

Strona 23 z 108

Raport o stanie Powiatu Janowskiego
w województwie, natomiast w Zespole Szkół i Zespole Szkół Technicznych zdawalność jest niższa.
Zdawalność egzaminu maturalnego w szkołach dla młodzieży 2020.
Lp.
Nazwa placówki
Zdawalność
Zdawalność
2019
2020
1.
Liceum
95,7%
92,7%
Ogólnokształcące
2.
Zespół Szkół
59%
49,5%
3.

Zespół Szkół
Technicznych

41%

52%

źródło: opracowanie własne na podstawie informacji ze szkół

Jak wynika z powyższej tabeli w roku szkolnym 2019/2020 możemy zaobserwować spadek zdawalności
egzaminu maturalnego. W I Liceum Ogólnokształcącym zdawalność egzaminu maturalnego spadła o 3pp,
natomiast w Zespole Szkół spadek wyniósł 9,5pp. W Zespole Szkół Technicznych miał miejsce wzrost
zdawalności egzaminu maturalnego o 11pp.

FINANSOWANIE OŚWIATY
Najważniejszym źródłem finansowania oświaty jest część oświatowa subwencji ogólnej, zwana w skrócie
subwencją oświatową. Wysokość subwencji oświatowej jest uzależniona od: ilości uczniów
uczęszczających do szkół prowadzonych przez powiat janowski, liczebności etatów nauczycielskich w
poszczególnych stopniach awansu zawodowego, od typu i rodzaju szkoły. Dla szkół prowadzących
kształcenie zawodowe subwencja jest wyższa niż dla liceów ogólnokształcących. Istotny wpływ na
wysokość subwencji oświatowej ma liczba uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności. W zależności od
stopnia niepełnosprawności określonego na podstawie wagi kwoty te są zróżnicowane.
Subwencja a wydatki oświatowe.
2019

2020

Subwencja oświatowa
Subwencja na jednego
ucznia
Wydatki na oświatę
2020rok
Wydatki na inwestycje

14 925 816,00
8 713,26

17 359 878,00
10 470,37

16 534 645,00

18 759 955,75

93 423,00

1 193 550,30

Wydatki razem

16 628 068,00

19 953 506,05

Różnica między wydatkami
a subwencją2020 rok

1 608 829,00

1 400 077,75

Różnica między wydatkami
a subwencją na 1 ucznia
2020 rok

939,19

817,32

Subwencja oświatowa przeznaczona jest na finansowanie zadań oświatowych między innymi na:
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finansowanie wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi) szkół i
placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego,
 finansowanie zadań z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 finansowanie wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem,
 dofinansowanie wydatków związanych z wypłacaniem odpraw nauczycielom zwalnianych na
podstawie art. 20 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela,
 finansowanie skutków udzielonych urlopów dla poratowania zdrowia nauczycieli,
 finansowanie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci,
 finansowanie
odpisu
na
ZFŚS
dla
nauczycieli
emerytów
i rencistów,
 finansowanie
wynagrodzeń
nauczycieli
biorących
udział
w przeprowadzeniu części ustnej egzaminu maturalnego.
Wydatki inwestycyjne nie są pokrywane z kwoty subwencji oświatowej lecz finansowane z budżetu
powiatu.


IV. Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy) w roku
sprawozdawczym:
1. Przedsięwzięcie: ,,Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Janowie Lubelskim”
Całkowity koszt inwestycji: 7 577 889,00 zł
dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
ramach Programu Priorytetowego ,,Poprawa jakości powietrza. Część 5) Budynki użyteczności
publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności.”
Forma dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej: dotacja oraz pożyczka
wysokość dotacji: 1 591 706,00 zł
wysokość pożyczki: 1 591 706,00 zł
Zadanie inwestycyjne pt. ,,Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Janowie Lubelskim”
dofinansowane również przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej w ramach Programu ,,Sportowa Polska-Program rozwoju lokalnej infrastruktury
sportowej”.
Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 3 782 400,00 zł
Dofinansowanie z Gminy Janów Lubelski: 500 000,00 zł

2. ,,Modernizacja pracowni/warsztatów w Zespole Szkół Technicznych w Janowie
Lubelskim,
ul. Ogrodowa 20, 23-300 Janów Lubelski w ramach projektu „Poprawa infrastruktury kształcenia
zawodowego w szkołach Powiatu Janowskiego”.
Miejsce realizacji: Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim, ul. Ogrodowa 20, 23-300
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Janów Lubelski.
Wartość zadania brutto: 2 678 079,00 zł.

3. ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZST W JANOWIE LUBELSKIM

Okres realizacji: 01.09.2020 r. – 31.12.2022 r.;
Wartość projektu: 4 731 106,70 zł; Dofinansowanie z UE: 4 021 440,69 zł
Krajowe środki publiczne: 709 666,01 zł, w tym:
- budżet państwa: 236 555,34 zł
- wkład własny: 473 110,67 zł
Cel projektu:
Celem głównym projektu jest wzrost potencjału zawodowego u 410 uczniów i 20 nauczycieli
kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim, dostosowanego do
wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy, poprzez nabycie kwalifikacji, kompetencji i
doświadczenia zawodowego oraz wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych.
Zakres przedsięwzięcia:
1. Zajęcia dodatkowe dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim.
2. Szkolenia dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim.
3. Organizację staży uczniowskich dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Janowie
Lubelskim.
4. Szkolenia oraz kursy dla nauczycieli z Zespołu Szkół Technicznych.
5. Doposażenie pracowni zawodowych w ZST w Janowie Lubelskim (pracownie: budowlane,
mechaniczne, samochodowe, informatyczne, techniki biurowej, usług fryzjerskich,
ekonomiczne, drzewne).
4. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnodostępnej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia
zdalnego
Działanie: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego
Internetu o wysokich przepustowościach.
Cel projektu: Wsparcie uczniów i nauczycieli w kształceniu na odległość poprzez wyposażenie w
sprzęt komputerowy niezbędny do realizacji zajęć lekcyjnych w trybie zdalnym.
Dofinansowanie projektu: 79 999,98 zł
Okres realizacji projektu: 28.04.2020 r. – 28.10.2020 r.
W ramach realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła” Powiat Janowski zakupił
29 laptopów z oprogramowaniem za kwotę 79 999,98 zł w całości sfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego
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Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.
5. OR-W
a) Dostosowanie terenu przy budynku OR-W dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

6. Liceum Ogólnokształcące :
Zagospodarowanie terenu oraz boiska szkolnego ł – inwestycja kontynuowana w 2020 roku.

Nazwa zadania

Promocja i ochrona zdrowia

I. Dla zadania została opracowana polityka/ strategia/program:
SPZZOZ w Janowie Lubelskim
Struktura organizacyjna SP ZZOZ w Janowie Lubelskim oraz zakres świadczeń zdrowotnych
opiera się w całości o zdiagnozowane potrzeby i możliwości organizacyjne szpitala wynikające z
poziomu strategii powiatu - Strategia Rozwoju Powiatu Janowskiego na lata 2014-2020
Cel strategiczny: Priorytet 2. Wykształcone, aktywne i zintegrowane społeczeństwo
Cel operacyjny 2.4. Poprawa dostępu mieszkańców do usług ochrony zdrowia i profilaktyki
zdrowotnej (z uwzględnieniem zmian demograficznych)
Kierunki działań zmierzające do osiągnięcia celów to :
Modernizacja infrastruktury leczniczej SPZZOZ w Janowie Lubelskim poprawiającej
dostępność mieszkańców gminy do specjalistycznych usług zdrowotnych, szczególnie w
zakresie schorzeń urazowo-ortopedycznych oraz chorób psychicznych,
 Dostosowanie infrastruktury ochrony zdrowia do zmieniających się trendów demograficznych
(wzrost liczby osób starszych i niesamodzielnych),
 Uczestnictwo powiatu w realizacji krajowych i regionalnych programów profilaktycznych
dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu i gminy (choroby
nowotworowe, choroby układu krążenia);
Podstawowym dokumentem regulującym funkcjonowanie szpitala jest Statut Samodzielnego
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim, nadany Uchwałą
Nr XX/117/12 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 24 maja 2012 roku, tekst jednolity:
Uchwała
Nr
VI/77/2019
Rady
Powiatu
w
Janowie
Lubelskim
z dnia 29 maja 2019 roku.


Zadania statutowe pozostają w stałej realizacji.
Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologicznej w Janowie Lubelskim
Głównym celem w działalności pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia jest:
- kształtowanie prozdrowotnego stylu życia społeczeństwa,
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- tworzenie środowiska życia, pracy i nauki sprzyjającego zdrowiu,
- aktywizowanie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych do działań na
rzecz zdrowia.

II. Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie:

1. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim
2. Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologicznej w Janowie Lubelskim - do 15.03.2020 r.

III. Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 r.
SPZZOZ w Janowie Lubelskim

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim jest
podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą. Posiada osobowość prawną.
Organem założycielskim SP ZZOZ jest Powiat Janowski.
Szpital w Janowie Lubelskim ma charakter wielooddziałowy.
W 2020 roku szpital dysponował 250 łóżkami w następujących oddziałach:
- Oddział Chirurgii Ogólnej,
- Oddział Urazowo-Ortopedyczny,
- Oddział Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowy,
- Oddział Dziecięcy,
- Oddział Wewnętrzny z Pododdziałami Neurologii i Pulmonologii,
- Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii,
- Oddział Psychiatrii,
- Oddział Psychogeriatrii,
- Oddział Rehabilitacji,
- Szpitalny Oddział Ratunkowy.
Ponadto w strukturach SP ZZOZ działają: Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, Ośrodek Rehabilitacji
Dziennej Dzieci, Blok Operacyjny, Dział Diagnostyki Obrazowej, Pracownia Endoskopowa,
Fizjoterapia Ambulatoryjna, POZ, Ratownictwo Medyczne, Nocna i Świąteczna Opieka Lekarska,
Poradnia Medycyny Pracy oraz 18 specjalistycznych poradni.
Opieka medyczna wspierana jest przez zaplecze diagnostyczne, w tym dział diagnostyki obrazowej
z pracownią USG i TK oraz Laboratorium, pracujące w trybie ciągłym.
Posiadamy ponadto własną Centralną Sterylizatornię.
W szpitalu całodobowo funkcjonuje blok operacyjny i Oddział Intensywnej Terapii i
Anestezjologii.
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Szpital usytuowany jest w budynku wielokondygnacyjnym z trzema windami przystosowanymi do
transportu pacjentów na łóżkach. Wyposażony jest w podstawowe i rezerwowe źródła zaopatrzenia
w wodę i energię elektryczną, zapewnia utylizację odpadów medycznych zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Budynki są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w otoczeniu szpitala nie
funkcjonują duże zakłady przemysłowe. Szpital posiada instalacje chłodnicze, instalacje gazów
medycznych, instalacje próżni centralnej wraz ze związanymi z nimi urządzeniami zasilającymi.

DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE PACJENTÓW SZPITALA W 2020 ROKU:
HOSPITALIZACJE:

7 864

AMBULATORIUM:

48 029(PORAD)

POZ:

7 912(porad) na
x w roku

NOCNA I ŚWIĄTECZNA:

3 644 (przyjęć)

1 511 (pacjentów) każdy zapisany 5,23

MEDYCYNA PRACY:

1 016 porad

OŚRODKI REHABILITACJI DZIENNEJ:

124 POBYTY

FIZYKOTERAPIA AMBULATORYJNA:

50 687 ZABIEGÓW DLA 12 782 PACJENTÓW

ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO:

3 974 WYJAZDÓW, w tym:

ZESPÓŁ S (z lekarzem) – 1 406 (średnio 3,84 x na dobę)
ZESPÓŁ P (ratownicy) - 2 568 (średnio 7,02 x na dobę)

DODATKOWO: badania w laboratorium (186,3 tyś), TK (1,7 tyś), RTG (7,2 tyś), USG (402
badania), pracownia endoskopowa (341 badań)

Wskaźnik średniego miesięcznego obłożenia łóżek
w poszczególnych oddziałach za cały 2020 rok wynosił:

- Oddział Chirurgii Ogólnej 64,1% (4007 osobodni)
- Oddział Urazowo-Ortopedyczny 58% (4871 osobodni)
- Oddział Noworodkowy 40,9% (895 osobodni)
- Ginekologiczno-Położniczy 44,4% (2916 osobodni)
- Oddział Dziecięcy 35,6% (1949)
- Oddział Wewnętrzny 55,5% (13166 osobodni)
- Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii 56,2% (1026 osobodni)
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- Oddział Psychiatrii 76,4% (10596 osobodni)
- Oddział Psychogeriatrii 83% (6363 osobodni)
- Oddział Rehabilitacji 57,5% 6292 osobodni)
Największe wykorzystanie łóżek obserwuje się w oddziale psychogeriatrycznym –
psychiatrycznym – 76,4% oraz chirurgii ogólnej 64,1%.

83%,

Największa liczba hospitalizacji to natomiast oddział wewnętrzny 13 166 osobodni.

Sytuacja epidemiologiczna w szpitalu w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars -Cov2:
Należy zaznaczyć, że rok 2020 to czas, w którym największy wpływ na sytuację prawną, ekonomiczną i
organizacyjną
szpitala
miał
wprowadzony
przez
rząd
stan
epidemii
związanej
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2.
Po kilku latach obowiązywania ryczałtowego finansowania większości świadczeń zdrowotnych (od
ostatniego kwartału 2017 roku), kiedy to szpitale już nauczyły się wykonywania świadczeń do określonych
wartości, przesunięć między zakresami świadczeń, odpowiedniego do sytuacji danego szpitala rozliczania
tzw. nadwykonań, system ten z połową marca ubiegłego roku dosłownie legł w gruzach.
W związku z koniecznością ograniczenia do minimum ryzyka epidemiologicznego Wojewoda Lubelski
wydawał w tym przedmiocie stosowne decyzje administracyjne. I tak:

Od 12 marca – do 21 maja 2020 roku wstrzymanie przyjęć planowych przez Wojewodę Lubelskiego
(Polecenie Wojewody Lubelskiego z dnia 12 marca 2020 roku, znak: ZD-II.6310.44.2020.MK2 oraz
decyzja Wojewody Lubelskiego z dnia 21 maja 2020 roku, znak: ZD-II.6310.104.2020)
Od 13 marca 2020 roku – uruchomienie karetki wymazowej do pobierania materiału biologicznego w
miejscu zamieszkania osoby z podejrzeniem zakażenia (Polecenie Wojewody Lubelskiego z dnia 12 marca
2020 roku, znak: ZD-II.6310.42.2020.MK2) – karetka funkcjonowała do 7 lutego 2021 roku.
Od 6 kwietnia 2020 roku - obowiązkowy triaż pacjentów (Polecenie Wojewody Lubelskiego z dnia 12
marca 2020 roku, znak: ZD-II.6310.72.2020.JL) – obowiązuje do nadal
Od 4 maja 2020 roku – wznowienie pracy oddziału rehabilitacji + rehabilitacja dzienna i fizykoterapia
(Częściowe cofnięcie Polecenia Wojewody Lubelskiego z dnia 12 marca 2020 roku, znak: ZDII.6310.44.2020.MK2)
Od 3 września 2020 roku– uruchomienie 3 miejsc obserwacyjnych dla pacjentów z podejrzeniem COVID19 w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (Decyzja Wojewody Lubelskiego z dnia 3 września 2020 roku,
znak: ZD-II.967.156.1.2020.MK2)
Od 8 września 2020 roku – uruchomienie punktu drive – thru do pobierania wymazów (8.00-10.00)
(Decyzja Wojewody Lubelskiego z dnia 4 września 2020 roku, znak: ZD-II.967.156.6.2020.MK2) –
funkcjonuje do nadal
Od 1 października 2020 roku – 5 łóżek obserwacyjnych w SOR (Decyzja Wojewody Lubelskiego z dnia
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29 września 2020 roku, znak: ZD-II.967.156.14.2020.MK2)
Od 28 października 2020 roku - 35 łóżek COVID, w tym: 10 obserwacyjnych, 2 respiratorowe oraz 23 –
w ramach oddziału chorób wewnętrznych (Decyzja Wojewody Lubelskiego z dnia 28 października 2020
roku, znak: ZD-II.967.156.68.2020.MK2)
Od 4 listopada 2020 roku - 49 łóżek COVID, w tym: 10 obserwacyjnych, 4 respiratorowe oraz 35 – w
ramach oddziału chorób wewnętrznych (Decyzja Wojewody Lubelskiego z dnia 3 listopada 2020 roku,
znak: ZD-II.967.156.90.2020.MK2)
Od 3 grudnia 2020 roku - 39 łóżek COVID, w tym: 5 obserwacyjnych, 4 respiratorowe oraz 30 – w
ramach oddziału chorób wewnętrznych (Decyzja Wojewody Lubelskiego z dnia 2 grudnia 2020 roku, znak:
ZD-II.967.156.141.2020.MK2)

Ze względów epidemiologicznych w ubiegłym roku następowały przerwy w wykonywaniu świadczeń
medycznych:
III-V: brak hospitalizacji planowych, zawieszona praca poradni specjalistycznych, fizjoterapii. W tym
okresie uruchomiono teleporady.
3- 14 październik:
wstrzymano przyjęcia planowe w oddziale wewnętrznym (ogniska zakażeń wśród
pacjentów i personelu szpitala)
3 listopad – 30 listopad: zawieszenie udzielania świadczeń w oddziałach chirurgii i rehabilitacji (zakażenia
personelu)
9 listopad – 24 listopad: wstrzymanie przyjęć psychiatria i psychogeriatria (ognisko)
10 listopad – 30 listopad: zawieszenie przyjęć planowych w oddziale ortopedycznym (ognisko)
14 listopad – 30 listopad: zawieszenie udzielania świadczeń medycznych w zakresie pediatrii i położnictwa
(zakażenia pediatrów)

Zatrudnienie w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w
Janowie Lubelskim
STAN NA DZIEŃ 31.12.2020r. /umowy o pracę/:
Umowy o pracę:
Stan na 31 XII 2019r:

Stan na 31 XII 2020 :

Etaty: 474,33

464,33

Osoby: 490

474

W tym:
52 - lekarzy

54 - lekarzy

1 - stomatolog

0 - stomatolog

38 – wyższy personel med.

35 – wyższy personel med.
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202 – pielęgniarki

184 - pielęgniarek

25 – położnych

24 – położnych

63 – pozostały personel średni

67 – postały personel średni

56 – personel niższy

58 – personel niższy

28 – administracja

28 – administracja

25 – obsługa

24 - obsługa

Kontrakty na koniec 2019 roku:
Kontrakty lekarskie: 35 osób (SOR, NOL, ZRM, poradnie specjalistyczne, oddziały szpitalne, pracownia
RTG, endoskopowa).
Kontrakty ratowników medycznych: 7 osób (ZRM, SOR)
Kontrakty psychoterapeutów i instruktorów: 3 osoby

Kontrakty na koniec 2020 roku:
Kontrakty lekarskie: 28 osób (SOR, NOL, ZRM, poradnie specjalistyczne, oddziały szpitalne, pracownia
RTG, endoskopowa).
Kontrakty ratowników medycznych: 9 osób (ZRM, SOR)
Kontrakty psychoterapeutów i instruktorów: 2 osoby

Zlecenia na koniec 2019 roku:
Zlecenia lekarskie: 4 osoby
Zlecenia pielęgniarskie i położne : 25 osób (zatrudnienie wg potrzeb grafikowych)
Pozostałe zlecenia: 6 osób
Zlecenia na koniec 2020 roku:
Zlecenia lekarskie: 4 osoby
Zlecenia pielęgniarskie i położne : 49 osób (zatrudnienie wg potrzeb grafikowych)
Pozostałe zlecenia: 6 osób
Pracownicy z orzeczeniami o niepełnosprawności – 38 osób.

SYTUACJA EKONOMICZNO – FINANSOWA
Rok obrotowy 2020 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie
Lubelskim zakończył dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 707 192,56 zł.
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Podobnie jak w latach poprzednich, podstawowym źródłem przychodów Jednostki w roku 2020
były przychody ze sprzedaży usług o charakterze medycznym;
Przychody pozyskane z Narodowego Funduszu Zdrowia stanowiły 86% przychodów ogółem.
Analogicznie do roku poprzedniego wartość przychodów z NFZ w 2020 roku zmalała o 4%.
Jednostka ponadto uzyskuje przychody z odpłatnych świadczeń medycznych, ze sprzedaży usług
niemedycznych i przychodów z wynajmu pomieszczeń użytkowych. Przychody osiągnięte
z tego tytułu wyniosły 1 438 924,96 zł co stanowiło 2% przychodów ogółem. Sytuacja
epidemiologiczna spowodowała spadek z w/w przychodów o 1%.

SP ZZOZ w roku 2020 zatrudniał rezydentów, z tego tytułu jak również z refundacji wynagrodzeń
z PUP i za staże odbywane w naszym szpitalu Jednostka osiągnęła przychód w wysokości
631 311,11 zł.
Z tytułu refundacji ze środków PFRON wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zatrudnionych w
SPZZOZ - kwota: 431 508,96 zł.

Koszty poniesione w roku 2020 roku wyniosły 57 892 800,52 zł. Koszty rodzajowe stanowią 99%
wszystkich kosztów. Najbardziej kosztochłonną pozycję stanowią wynagrodzenia, które
pochłaniają 57% kosztów rodzajowych jak również świadczenia na rzecz pracowników które
stanowią 11% kosztów rodzajowych. Koszty pracownicze stanowią największe obciążenie są dla
Jednostki.

Należy zwrócić uwagę na duży spadek pozostałych kosztów operacyjnych. Odnotowujemy
systematyczny spadek tej pozycji kosztów z kwoty:






267 967,98 zł. w roku 2016
60 380,91 zł. w roku 2017
27 781,99 zł w roku 2018
2 970,89 zł w roku 2019
3 534,83 zł w roku 2020

Zmniejszenie to powstało dzięki znacznemu obniżeniu kosztów sądowych i egzekucyjnych, co
świadczy że płynność finansowa SPZZOZ w ostatnich latach uległa znacznej poprawie.
Koszty finansowe wahały się na poziomie






972 818,71 zł w 2016 roku
832 232,61 zł w 2017 roku
610 546,10 zł w 2018 roku
580 301,43 zł w 2019 roku.
444 921,99 zł w 2020 roku.
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Koszty finansowe stanowią istotne źródło obciążenia wyniku finansowego jednostki. W głównej
mierzę stanowią je odsetki od zaciągniętych kredytów.

Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologicznej w Janowie Lubelskim:
Zgodnie ze sprawozdaniem za rok 2020.
IV. Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy) w roku
sprawozdawczym:
SPZZOZ podejmuje sukcesywnie działania inwestycyjne. Pomieszczenia i wyposażenie są
modernizowane, aby jak najbardziej odpowiadały obowiązującym standardom, zapewniały
pacjentom usługi na dobrym poziomie oraz bezpieczeństwo i satysfakcję z udzielonych świadczeń.

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2020 ROKU LUB W TRAKCIE REALIZACJI:

„Zdrowie SPZZOZ w Janowie Lubelskim” – projekt dotyczący doposażenia szpitala w sprzęt i
wyposażenie medyczne
Wartość projektu ogółem:

6 841 726,91 zł.

Kwota dofinansowania z UE: 4 565 073,87 zł.
Kwota dofinansowania Powiatu Janowskiego 2 271 649,63 zł.
Realizacja projektu miała na celu podniesienie jakości i dostępności do wysokospecjalistycznych
świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Janowskiego. W ramach projektu zakupiono
m.in. tor do laparoskopii i artroskopii, diatermię chirurgiczną, aparat do niedokrwienia,
elektrostymulator serca, aparat do regulowanych przetoczeń płynów, urocystoskop, dermatom,
stabilizatory zewnętrzne, narzędzia ortopedyczne operacyjne - typu wiertarki, piły, napędy
akumulatorowe, narzędzia operacyjne - instrumentarium, narzędzia laparoskopowe. Zakupiono
ponadto agregat prądotwórczy, sterylizator parowy, fotel stomatologiczny oraz wyposażenie w
postaci: stołu operacyjnego, stołów zabiegowych, łóżek pacjentów, materacy p/odleżynowych,
podnośników, wózków do transportu w pozycji leżącej, myjni – dezynfektorów.
W 2020 roku wydatkowano łączną kwotę 3 756 413,01 zł, z czego dofinansowanie wyniosło:
2 506 654,40 zł, a wkład własny otrzymany w formie dotacji celowej z Powiatu Janowskiego:
1 249 608,91 zł.
Na koniec 2020 roku zakończono rzeczową i finansową realizację projektu.

„Budowa lądowiska dla śmigłowców przy szpitalnym oddziale ratunkowym w Janowie
Lubelskim”
Wartość projektu ogółem: 1 016 068,61 zł.
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Kwota dofinansowania z UE: 800 286,39
Kwota dofinansowania Powiatu Janowskiego: 217 061,45 zł.
Głównym celem realizacji projektu była:







poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku zagrożenia życia i
zdrowia;
poprawa infrastruktury Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZZOZ w Janowie
Lubelskim;
wzrost jakości i dostępności usług medycznych świadczonych przez SPZZOZ w Janowie
Lubelskim;
możliwości szybkiej reakcji/ szybkiego udzielenia pomocy medycznej osobom z
zagrożeniem życia i zdrowia, znajdującym się w dalekiej odległości od SOR lub w miejscu
o ograniczonej dostępności komunikacyjnej dla karetki pogotowia;
zmniejszenie liczby umieralności pacjentów SPZZOZ w Janowie Lubelskim;

W 2020 roku na zadanie inwestycyjne wydatkowano łączną kwotę 900 360,00 zł, z czego
dofinansowanie wyniosło 703 298,55 zł, a wkład własny otrzymany w formie dotacji celowej z
Powiatu Janowskiego: 197 061,45 zł. Wydatki bieżące finansowane z dotacji celowej 10 816,83 zł.

Na koniec 2020 roku zakończono rzeczową realizację projektu.

„Zmniejszenie zużycia energii w ramach termomodernizacji budynków SPZZOZ w Janowie
Lubelskim” - projekt inwestycyjny dotyczący kompleksowej termomodernizacji budynków
SPZZOZ w Janowie Lubelskim.
Na koniec 2020 roku budżet projektu przedstawia się w sposób następujący:
Wartość projektu ogółem to 11 851 187,29 zł
Kwota dofinansowania – 2 663 118,71 zł
Wkład własny i koszty niekwalifikowane - 1 830 534,00 zł
W 2020 roku w ramach rzeczowych prac termomodernizacyjnych zrealizowano następujące etapy
inwestycji:




Farma fotowoltaiczna;
Instalacja solarna;
Termomodernizacja budynku głównego.

W 2020 roku na zadanie inwestycyjne wydatkowano łączną kwotę 6 793 304,71 zł, z czego
dofinansowanie wyniosło 5 520 036,36 zł, a wkład własny otrzymany w formie dotacji celowej z
Powiatu Janowskiego: 1 273 268,35 zł.

Pomoc finansowa powiatu w formie nieoprocentowanych pożyczek oraz umorzenie pożyczki
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w kwocie 700 000,00 zł, darowizny na rzecz szpitala oraz środki własne SPZZOZ pozwoliły
Dyrekcji szpitala na przeprowadzenie istotnych remontów i doposażenia kilku obszarów
medycznych.
W ramach umorzonej pożyczki z Powiatu Janowskiego udało się:





poprawić bezpieczeństwo pacjentów i warunki świadczonych usług w poradniach
specjalistycznych
i POZ, przenosząc je do nowej lokalizacji w miejsce dawnej
administracji SPZZOZ;
zakupić lampę do tomografu komputerowego;
przeznaczyć środki finansowe na działalność bieżącą w ramach walki z COVID-19.

DOTACJE ROKU 2020:
Powiat Janowski przekazał dotację na zakup Videokolonoskopu oraz aparatu do terapii
wysokoprzepływowej związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Całość dotacji wynosiła 83
160,00 zł. SPZZOZ otrzymał także dotacje celową na wkład własny dot. projektu „Wzmocnienie
bezpieczeństwa podmiotów leczniczych Województwa Lubelskiego w związku ze stanem epidemii
COVID-19” w kwocie 82 755,92 zł.

Burmistrz Janowa Lubelskiego przekazał dotację na zakup kompresora z dwoma podwójnymi
agregatami, urządzenia do dekontaminacji i wyposażenia Poradni Leczenia Uzależnień związanych
z przeciwdziałaniem COVID-19. Całość dotacji wynosiła 54 700,00 zł.
Burmistrz Modliborzyc przekazał dotację na zakup odzieży ochronnej dla pracowników SPZZOZ
z związanych przeciwdziałaniem COVID-19. Całość dotacji wynosiła 15 000,00 zł.
Gmina Batorz przekazał dotację na wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem COVID-19.
Całość dotacji wynosiła 6 000,00 zł.
Gmina Chrzanów przekazał dotację na wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem COVID19. Całość dotacji wynosiła 5 000,00 zł.
Dzięki dotacji celowej z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 54 000,00 zł udało się także
doposażyć oddział wewnętrzny w 24 łóżka szpitalne.
LUW także wsparł finansowo SPZZOZ w formie dotacji celowej na zadania zespołów ratownictwa
medycznego oraz transportu sanitarnego w ramach walki z COVID-19 w kwocie 276 513,98 zł.
W ramach umowy prewencyjnej SPZZOZ otrzymał od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
wsparcie finansowe na łączną kwotę 15 000,00 zł. Środki te zostały wydatkowane na zakup
wózków inwalidzkich, rolek do przekładania pacjentów, materacy oraz osłon radiologicznych.

OTRZYMANE W 2020 ROKU DAROWIZNY: 223 818,65 ZŁ:

1. 180 181, 15 zł. w formie rzeczowej m.in. od :
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w minionym roku doposażyła szpital w
następujące urządzenia: środki ochrony indywidualnej na łączną kwotę 38 922,16 zł.. Poza
tym SPZZOZ otrzymał respirator (ŚT) o wartości 41 900,00 zł.
 Giełda Papierów Wartościowych wsparła SPZZOZ darowizna w postaci namiotów
barierowych na łączną kwotę 39 114,00 zł.
 Fundacja ORLEN przekazała w formie darowizny kwotę 49 000,00 zł na zakup aparatu
do terapii wysokoprzepływowej, urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń oraz
pulsoksymetry.
2. Działalność szpitala w 2020 roku została ponadto wsparta darowiznami pieniężnymi na
łączną kwotę 43 637,50 zł . Otrzymane darowizny pochodziły zarówno od osób
prywatnych jak i zaprzyjaźnionych instytucji.
3. Ministerstwo Zdrowia przekazało umownie na rzecz SPZZOZ urządzenia do kompresji
klatki piersiowej na łączną wartość 132 351,65 zł.



Nazwa zadania

Pomoc społeczna

I. Dla zadania została opracowana polityka/ strategia/program:
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Janowskim na lata 2021-2028
przyjęta Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIV/233/2020 z dnia 29.12.2020r. Celem głównym jest
zapewnienie mieszkańcom powiatu pełnego i stabilnego systemu zabezpieczenia społecznego.
Powyższe jest realizowane poprzez wyznaczone cele strategiczne:
1. Objęcie osób i rodzin wymagających wsparcia komplementarną, profesjonalną i efektywną
pomocą;
2. Zwiększenie dostępności do aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnością ruchową,
intelektualną i psychiczną.
3. Poprawa funkcjonowania osób starszych wymagających wsparcia, w szczególności z chorobami
neurodegeneracyjnymi.
4. Wsparcie rodziny i profesjonalizacja pieczy zastępczej – (pozyskanie większej liczby
kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej)
Zadania realizowane są na bieżąco w miarę potrzeb i posiadanych środków.
W powiecie janowskim prowadzą działalność następujące instytucje : Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza PROMYK, Warsztaty Terapii
Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Zakład Aktywności Zawodowej, BARKA Dom
Pomocy Społecznej.

II. Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie:
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim; jednostki pomocy społecznej i
wspierania dziecka i rodziny: Zakład Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej,
Środowiskowy Dom Samopomocy, Dom Pomocy Społecznej; Powiatowy Urząd Pracy w
Janowie Lubelskim, Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim; Szkoły,
Organizacje pozarządowe.

III. Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 r.:

W powiecie janowskim środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu polityki społecznej
wyniosły w 2020 roku 13 971 182 zł. Poziom wydatków w stosunku do roku poprzedniego wzrósł
o 993 629 zł. (co stanowi 7,6%). W dziale 855 – Rodzina wydatkowano 2 594 606 zł. co stanowi
19,81% ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 852 - Pomoc społeczna
wydatkowano 9 023 780.zł. co stanowi 68,93 % ogólnych wydatków w zakresie polityki
społecznej. W dziale 854 - Edukacja i opieka wychowawcza wydatkowano 64 800 zł. co stanowi
0,49 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. Najwięcej środków wydano na pozycję
85202 Domy Pomocy Społecznej;
W II półroczu 2020 roku podpisano umowę z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w
Lublinie na realizację projektu grantowego pn. „Wsparcie działań związanych z
przeciwdziałaniem
skutkom
rozprzestrzeniania
się
pandemii
COVID-19
w domach pomocy społecznej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w
środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Termin
realizacji projektu 01.07.2020-30.11.2020.
Łączna wartość projektu wyniosła 643 963,50 zł.
Wydatki poniesiono na:
 doposażenie stanowisk pracy w DPS w sprzęt niezbędny do walki z epidemią - zakupiono
na potrzeby Domu:
 7 generatorów ozonu, 7 koncentratorów tlenu, 7 ssaków elektrycznych;
 stację dezynfekująco-kontrolną;
 7 podnośników transportowo-kąpielowych, 7 podnośników wannowych, wózek kąpielowy;
 14 ciśnieniomierzy, 7 inhalatorów, 7 pulsoksymetrów, 16 termometrów bezdotykowych, 14
dozowników automatycznych, 14 stojaków na kroplówki, 7 lamp bakteriobójczych, 14
parawanów;
 7 wózków do sprzątania, 7 wózków na bieliznę, 7 wózków do transportu posiłków, 16
termosów stalowych;
 29 łóżek rehabilitacyjnych, 14 łóżek z szufladą, 43 materacy przeciwodleżynowych, 16
materacy zmiennociśnieniowych, 18 stolików przyłóżkowych;
 28 kołder, 28 poduszek;
 5 namiotów, 10 stołów ogrodowych, 30 foteli ogrodowych.
Łączna kwota wydatków wyniosła 282 423,54 zł;
 dodatkowe wynagrodzenie w formie dodatków dla pracowników mających bezpośredni
kontakt z mieszkańcami DPS, z wyłączeniem pracowników medycznych - wypłacono
dodatki za okres 3 miesięcy , tj. od 01.07.2020 do 30.09.2020 r. dla osób zatrudnionych na
83,75 etatów w wysokości 351 668,33 zł;
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zatrudnienie nowych osób do świadczenia usług w DPS na stanowisko opiekun medyczny w miesiącu sierpniu 2020 r. wypłacono wynagrodzenie dla 2 osób, a w miesiącu wrześniu
2020 r. dla 1 osoby; łączna kwota wypłaconego wynagrodzenia to 8 951,81 zł.
W miesiącu październiku 2020 r. rozpoczęto realizację umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia
w Lublinie na „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa
personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów
pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. Łączna wartość projektu
wynosiła 107 793,96 zł.
CZEŚĆ A grantu przeznaczono na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek, które ze
względów bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka zakażenia COVID-19 ograniczyły swoje
zatrudnienie do jednego miejsca pracy.
Wypłacono dodatki za okres od 01.05.2020 do 31.08.2020 roku 12 osobom w łącznej wysokości
85 247,06 zł.
CZĘŚĆ B grantu przeznaczono na dofinansowanie środków ochrony osobistej oraz środków do
dezynfekcji dla personelu w wysokości 8 333,68 zł.
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie udzielił dotacji ze środków rezerw celowych w
wysokości 336 116,00 zł, z udziałem wkładu własnego w kwocie 84 029,00 zł, z przeznaczeniem
na wsparcie DPS w walce z epidemią COVID-19:
 dofinansowanie bieżącej działalności – środki wydatkowano na zakup wyposażenia, zakup
żywności i usług pozostałych;
 gratyfikacje z zakresu wynagrodzeń – wypłacono w miesiącu grudniu nagrody dla
Pracowników;
 środki ochrony osobistej z uwzględnieniem dla pracowników narażonych na skutki
epidemii COVID-19.
Z uwagi na stan epidemii Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim przekazał środki finansowe w
wysokości 20 000,00 zł na zakup środków dezynfekcyjnych i ochrony osobistej.


IV. Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy) w roku
sprawozdawczym.

Rewitalizacja terenu po dawnej Spółdzielni Produkcyjnej „Roztocze” przy ul. Bialskiej 69 w
Janowie Lubelskim poprzez nadanie odnowionym obiektom nowych funkcji społecznych.
Okres realizacji projektu: 15.01.2020 r. – 31.10.2023 r.
Całkowity koszt inwestycji: 15 735 957,96 zł
Dofinansowanie z UE: 10 892 879,88 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1 281 515,27 zł
Zakres przedsięwzięcia:
Przedmiotem projektu jest odnowienie zdegradowanej przestrzeni miejskiej prowadzącej do
rozwiązywania zdiagnozowanych problemów społecznych, technicznych i środowiskowych.
Obejmuje on rewitalizację obszaru poprzemysłowego po dawnej Spółdzielni „Roztocze”
znajdującym się przy ulicy Bialskiej 69 w Janowie Lubelskim na potrzeby Centrum Wsparcia dla
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osób niepełnosprawnych, w skład którego wejdą już funkcjonujące:



Środowiskowy Dom Samopomocy oraz
Warsztaty Terapii Zajęciowej

Nazwa zadania

Wsparcie rodziny i systemu pieczy
zastępczej

I. Dla zadania została opracowana polityka/ strategia/program:

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Janowskiego na lata 2021-2023 przyjęty
Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIV/232/2020 z dnia 29.12.2020r. Celem głównym Programu
Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Janowskim na lata 2021-2023 jest wspieranie i rozwój
rodzinnych form pieczy zastępczej. Realizacja celu głównego jest określona poprzez realizację
celów szczegółowych określających zadania do realizacji. Cele szczegółowe:
1.Zapewnienie skutecznego systemu wspierania istniejących rodzin zastępczych.
2. Tworzenie nowych form rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.
3. Zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych poza rodziną biologiczną.
4. Zapewnienie wsparcia usamodzielniającym się wychowankom rodzinnej i instytucjonalnej
pieczy zastępczej.
Zadanie realizowane jest poprzez :
pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub gdy jest to niemożliwe - dążenie do
przysposobienia dziecka;
wspieranie rodzin zastępczych aby przygotowały dzieci do:
godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia,
pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki,
nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z
rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania strat i separacji oraz
zdobywania umiejętności społecznych;
nadzór nad prawidłowym zaspokojeniem potrzeb emocjonalnych dzieci umieszczonych w pieczy,
ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalnorekreacyjnych.

II. Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim, Placówka OpiekuńczoWychowawcza „PROMYK”
III. Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 r.
Wydatki w 2020 roku w dziale:
„Rodziny zastępcze” wyniosły 868 819,00 zł;
„Działalność POW” wyniosły 1 709 667,00 zł.
Zadania do realizacji:
Systematyczne zatrudnianie odpowiedniej liczby koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
zgodnie ze standardami ustawy.
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Zapewnienie specjalistycznego wsparcia istniejącym rodzinom zastępczym i umieszczonym w
nich dzieciom.
Podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu rodzin
zastępczych i pracowników jednostek pomocy społecznej.
Wypłacanie świadczeń dla rodzin zastępczych.
promowanie w środowisku lokalnym rodzinnej pieczy zastępczej.
pomoc rodzinom zastępczym w unormowaniu sytuacji dzieci z pieczy zastępczej.
określenie limitu rodzin zawodowych na dany rok.
integracja działań powiatu i gmin na rzecz rozwiązywania problemów społecznych
pomoc w przygotowywaniu i realizacji Indywidualnych Programów Usamodzielnienia
wychowanków
udzielanie rzeczowego, finansowego i specjalistycznego wsparcia pełnoletnim wychowankom
prowadzenie mieszkania chronionego.
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Promyk w Janowie Lubelskim jest jedną z form
instytucjonalnej pieczy zastępczej, realizuje zadania przewidziane dla całodobowej placówki
opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego i interwencyjnego. Do końca 2020 roku
Placówka dysponowała 30 miejscami. Od 2021 funkcjonują dwie placówki po 14 miejsc.
Placówka Promyk ma charakter domu wielorodzinnego dostosowanego do potrzeb dzieci,
zapewniającego im bardzo dobre warunki lokalowe. Funkcjonują w niej 2 grupy wychowawcze.
Każda w osobnym budynku. Do dyspozycji wychowanków są pokoje 2-3 osobowe, świetlice
komputerowe świetlice telewizyjne aneksy kuchenne, łazienki wyposażone w pralki i suszarki,
siłownia, biblioteka, plac zabaw oraz boisko do gry w piłkę nożną i siatkową, altanka.
Szczegółowe informacje zawiera sprawozdanie z działalności PCPR oraz Ocena Zasobów
Pomocy Społecznej stanowiące załącznik do Raportu.
IV. Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy) w roku
sprawozdawczym:

Wykonano remont elewacji budynków Placówki na łączną kwotę brutto 77.381,79 zł. Roboty
budowlane objęły:
1. malowanie ścian zewnętrznych,
2. wykonanie okładzin ścian z płytek drewnopodobnych,
3. wykonanie nowej mozaiki,
4. wymianę okładzin schodów z płytek ryflowanych,
5. malowanie krat balustrad i konstrukcji stalowej daszków,
6. wymianę lamp oświetlenia zewnętrznego.

Nazwa zadania

Polityka prorodzinna

I. Dla zadania została opracowana polityka/ strategia/program:
Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla
powiatu janowskiego na lata 2018-2022 przyjęty Uchwałą Rady Powiatu nr XLV/254/2018 z dnia
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7.02.2018r.
Celem głównym Programu jest obniżenie częstotliwości występowania zjawiska przemocy
domowej.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:
-1 zapobieganie występowaniu przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości
społecznej.
-2 zmniejszanie negatywnych następstw dla ofiar i świadków występowania przemocy w rodzinie,
-3 zapobieganie stosowania przemocy w rodzinie,
-4 poprawa skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do przeciwdziałania
przemocy.
- Przeciwdziałanie zjawiskom patologii wśród młodzieży
Podstawowym zadaniem polityki prorodzinnej i społecznej jest stwarzanie szans każdemu
człowiekowi. Dlatego też należy ją odróżniać od polityki socjalnej, będącej zadaniem wtórnym
skierowanym do osób, które mimo stworzonych szans potrzebują wsparcia. Polityka prorodzinna
ma na celu zapewnienie trwania i rozwoju rodziny oraz poszanowanie należnych jej praw, w tym
prawa do samodzielności ekonomicznej oraz decydowania o wychowaniu dzieci.
Polityka prorodzinna dotyczy każdej dziedziny życia, a więc jest to:
-Edukacja, w tym przeciwdziałanie zjawiskom patologii wśród młodzieży,
- Przeciwdziałanie bezrobociu
- Promocja zdrowia w rodzinie i edukacja zdrowotna,
- Udział rodzin w życiu kulturalnym i społecznym
- Pomoc rodzinom z osobami niepełnosprawnymi
-Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza
-Pomoc społeczna.

II. Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie:

Samorząd powiatowy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, SPZOZ, Zakład Aktywności
Zawodowej,Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Dom Pomocy
Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy, Szkoły, Organizacje pozarządowe.
III. Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 r.:

Osoby i rodziny potrzebujące pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych mogą skorzystać z
bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Janowie Lubelskim. Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne i
psychologiczne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę
wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.
W 2020 roku wypłacono świadczenie wychowawcze dla 69 dzieci w łącznej wysokości 338
863,00 zł. Świadczenie „dobry start” wypłacono dla 52 osób na kwotę 15 600 zł. Natomiast z
poradnictwa specjalistycznego skorzystało 131 osób.
Pracownicy PCPR regularne uczestniczą w posiedzeniach Zespołów Interdyscyplinarnych i
grupach roboczych w gminach z terenu powiatu a w szczególności w Janowie Lubelskim,
Modliborzycach, Chrzanowie i Godziszowie.

Strona 42 z 108

Raport o stanie Powiatu Janowskiego
IV. Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy) w roku
sprawozdawczym.
Brak
nazwa zadania

Wspieranie osób niepełnosprawnych

I. Dla zadania została opracowana polityka/ strategia/program:

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim
na lata 2017-2027 przyjęty Uchwałą Nr XXXI/181/2017 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z
dnia 26 stycznia 2017r. Celem strategicznym powiatowego programu działań na rzecz osób
niepełnosprawnych jest poprawa warunków życia osób niepełnosprawnych, w tym stworzenie
środowiska wolnego od barier funkcjonalnych oraz polepszenie i rozwój kontaktów społecznych.
Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej Powiatu Janowskiego na lata 2017-2022 przyjęty
Uchwałą Nr XXXI/182/2017 Rady Powiatu z dnia 26.01.2017r. Cel Główny: Działanie na rzecz
włączenia społecznego w oparciu o instrumenty ekonomii społecznej jako element rozwoju
Powiatu Janowskiego. Cele szczegółowe i działania:
1. Zwiększenie efektywności rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.
2. Wzrost efektywności aktywnej polityki społecznej.
3. Aktywizacja społeczna i zawodowa usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i
placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Zadania realizowane są na bieżąco w miarę posiadanych środków.
Została utworzona wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu przy
PCPR w Janowie Lubelskim.
II. Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie:

Samorząd powiatowy,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
Zakład Aktywności Zawodowej,
Warsztaty Terapii Zajęciowej,
Środowiskowy Dom Samopomocy,
Dom Pomocy Społecznej,
Powiatowy Urząd Pracy,
Szkoły,
Organizacje pozarządowe.
III. Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 r.:

Wydatkowane środki w 2020 roku:
-rehabilitacja osób niepełnosprawnych (środki własne powiatu)- 203 732,00 zł,
- rehabilitacja osób niepełnosprawnych (środków PFRON) – 1 464 275,00 zł
- program pilotażowy „Aktywny Samorząd”, „WALEC” – 503 185,00 zł,
W 2020 roku PCPR w Janowie Lubelskim zajmowało się realizacją następujących zadań
ustawowych:
1. dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej,
2. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i
technicznych stosownie do potrzeb indywidualnych osób niepełnosprawnych,
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dofinansowanie zaopatrzenia indywidualnych osób niepełnosprawnych w sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
4. dofinansowanie uczestnictwa dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami w turnusach
rehabilitacyjnych,
5. dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
Zadanie zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych
poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu z zakresu rehabilitacji zawodowej
realizował Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim.
3.

PCPR świadczy również usługi doradcze dla wszystkich pracowników socjalnych 7 Ośrodków
Pomocy Społecznej z terenu powiatu janowskiego oraz dla pracowników podległych placówek tj.
Domu Pomocy Społecznej „Barka" w Janowie Lubelskim, Placówki OpiekuńczoWychowawczej „ PROMYK" w Janowie Lubelskim oraz Środowiskowego Domu Samopomocy.
Realizowany był
- Program „Opieka Wytchnieniowa”, w ramach którego przyjęto 20 wniosków na wsparcie osób
ze znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez zapewnienie członkom rodziny lub
opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę możliwości skorzystania ze specjalistycznego
poradnictwa(psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/
rehabilitacji i dietetyki ,
- Program :Asystent osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020 – został złożony wniosek na
działania na rzecz 15 osób niepełnosprawnych.
Działalność Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim:
- z uwagi na trwająca pandemię udział osób niepełnosprawnych z ZAZ w życiu publicznym,
kulturalnym, sportowym i rekreacji był bardzo ograniczamy. Odbywały się spotkania i zajęcia z
psychologiem i pracownikiem socjalnym.
Zakład, zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego oraz przepisami szczególnymi dotyczącymi
proporcji zatrudnienia w zakładach aktywności, na dzień 31.12.2020., zatrudniał 56 osób, z
czego:
- 40 osób z orzeczonym st. niepełnosprawności, w tym 21 osoby ze znacznym st.
niepełnosprawności oraz 19 osób z umiarkowanym st. niepełnosprawności.
Zatrudnienie w etatach przedstawiało się następująco: 36 osób zatrudnionych w wymiarze 0,55
etatu, 4 osoby zatrudnione w wymiarze 0,8 etatu
- 16 osób personelu zakładu, zatrudnionych w wymiarze pełnego etatu.
Podstawowym zadaniem zakładu jest rehabilitacja zawodowa, medyczna i społeczna osób
niepełnosprawnych, zatrudnionych w zaz.
Zakład prowadzi działalność gastronomiczną. W 2020r., przygotowywaliśmy całodzienne
wyżywienie dla pacjentów szpitala, całodobowe wyżywienie dla Placówki Opiekuńczo –
Wychowawczej Promyk, obiady dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego, posiłki dla
kuchni społecznej działającej przu OPS w Janowie Lubelskim, przygotowanie i dowóz
jednodaniowego obiadu do Szkoły Podstawowej w Wojciechowie. Prowadziliśmy również
Barek, w którym wydawaliśmy dziennie ok 80 posiłków. ŁĄCZNIE BUDŻET NA 2020 ROK
(PO WYDATKACH) WYNIÓSŁ: 2 942 537
Ze względu na pandemię COVI-19 w okresie otwarcia ŚDS i WTZ zajęcia były prowadzone
zamiennie dla dwóch grup, natomiast w okresie od 09.03.2020 do 31.05.2020r.i od 19.10.2020r.
do 01.12.2020r. pracownicy utrzymywali kontakt z uczestnikami zdalnie.
W 2020 roku w WTZ dokonano zakupu doposażenia w ramach 3 % środków PFRON
przewidzianego w preliminarzu oraz na wniosek złożony do PFRON w ramach „ Programu
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wyrównywania różnic między regionami III - obszar F”. Dokonano zakupu sprzętu i mebli dla
WTZ.
Przebudowa istniejącego budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Janowie
Lubelskim zlokalizowanego przy ul. Zamoyskiego 77, na powierzchni wynajmowanej przez
ŚDS, do potrzeb tj. powiększenia pomieszczenia nr 2 na parterze o część powierzchni
stanowiącej hol. Celem inwestycji było spełnienie standardów dot. ilości metrów kwadratowych
na osobę (min.8 m2), został na Filii przeprowadzony remont, który pozwolił na utworzenie
dodatkowego miejsca. W efekcie, pomieszczenia na Filii zostały powiększone o 10 m2. Tym
samym został spełniony warunek dot. minimalnej powierzchni użytkowej przypadającej na
jednego uczestnika.
Realizowany był program „pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku
żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, w ramach którego
pomoc udzielana była osobom, które w okresie od dnia 9 marca 2020 r. do dnia 15
października 2020 r. utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce
rehabilitacyjnej. pomoc dotyczyła dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w
warunkach domowych. Wysokość pomocy wynosiła 500 zł miesięcznie na jedną osobę
niepełnosprawną, pozytywnie rozpatrzono 185 wniosków na kwotę 231 500,00 zł.
IV. Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy) w roku
sprawozdawczym:
Brak

Nazwa zadania

Transport zbiorowy i drogi publiczne

I. Dla zadania została opracowana polityka/ strategia/program:
Transport zbiorowy

Uchwała Nr X/52/2015 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 29 września 2015r. w sprawie
uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu
janowskiego”
Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim zdecydowało się na objęcie funkcją użyteczności
publicznej 8 linii, które funkcjonowały w 2015r., a których przebieg nie pokrywał się ze sobą na
znacznej odległości.
Zdecydowano, że w przypadku Powiatu Janowskiego najbardziej korzystnym trybem wyboru
operatora publicznego transportu zbiorowego będzie wybór poprzez przyznanie koncesji na
usługi, z uwagi na to, iż ten tryb nie rodzi żadnych konsekwencji finansowych dla Starostwa.
Ze względu na zmianę przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym zadanie to nie
było realizowane.
Drogi publiczne
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W strategii Rozwoju Powiatu są odniesienia do realizacji zadania –
Cel strategiczny: Priorytet 1.Zrównoważony rozwój gospodarki powiatu
Cel operacyjny 1.1. Rozbudowa infrastruktury technicznej poprawiającej konkurencyjność i
niskoemisyjność lokalnej gospodarki
Kierunki działań zmierzające do osiągnięcia celów to :




Przebudowa lub modernizacja dróg powiatowych i gminnych wraz ztowarzyszącą
infrastrukturą (chodniki, oświetlenie) poprawiających dostępność komunikacyjną,
bezpieczeństwo oraz mobilność mieszkańców i turystów na terenie powiatu
Kompleksowe wyposażenie powiatowych służb drogowych w niezbędny sprzęt do
utrzymania dróg wraz z całym pasem drogowym. Modernizacja obiektów budowlanych
związanych ze statutową działalnością Zarządu Dróg Powiatowych

II. Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie:

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Janowie
Lubelskim,
Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim
III. Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 r.:
Drogi publiczne:
Remont cząstkowy nawierzchni:
- zasypanie ubytków kruszywem 650m2
- wypełnienie masą bitumiczną na gorąco 90 m2
- wypełnienie masą bitumiczną na zimno 68,75 m2
- wypełnienie emulsja asfaltową i grysami 11 911 m2
Wymiana i uzupełnianie oznakowania pionowego:
- ostrzegawczych 38 szt.
- zakazu i nakazu 19 szt.
- informacyjnych 26 szt.
- tablic obszaru zabudowanego 10 szt
- tablic drogowskazowych 1 szt.
Oznakowanie poziome 16,50m2
Poręcze drogowe i barierki ochronne:
- ustawianie poręczy energochłonnych 16 mb
- poprawa poręczy energochłonnych 8 mb
- poprawa barierek ochronnych i ustawienie 134 mb
Zadrzewienie przydrożne:
- wycinka drzew przydrożnych 58 szt.
- formowanie koron drzew 147 szt.
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- wycinka samosiewów 5,8 km
- sadzenie drzew 67 szt.
- usuwanie wiatrołomów 1 szt
-wiórowanie gałęzi po wycince 5,8 km
Koszenie traw i chwastów:
- koszenie traw i chwastów na poboczach 1473,8 km
- koszenie traw przy barierach 19,016 km
- koszenie traw przy chodnikach 33,60 km
- koszenie traw przy obiektach mostowych i przepustach 19 szt.
Porządkowanie poboczy:
- ścinanie zawyżonych poboczy 2,6/3900km/m2
- uzupełnienie zaniżonych poboczy 120 m2
- Odmulanie rowów odwadniających 0,89 km
- Wykonanie przepustów pod zjazdami 45/263 szt/mb
- Oczyszczanie nawierzchni jezdni 9180 m2
- Oczyszczanie przepustów pod drogami 3/48 szt/mb
- Oczyszczanie przepustów pod zjazdami 4/20 szt/mb
Chodniki:
- remont chodników 109m2
- Roboty wykonane na bazie obwodu 1780 godz.
- Ustawienie znaków tymczasowych 4 szt.
- Utwardzenie zjazdów kruszywem 748 m2
- Poprawa oznakowania pionowego 77 szt
- Wykop przy przepuście 4x150 dopływ i odpływ 285 m3
- Remont mostu i chodników w m. Otrocz 1 szt.
- Czyszczenie cieków pochodnikowych 6 szt.
- Zwalczanie zachwaszczeń na chodnikach i skarpach rowu 5,1 km
- Wycinka samosiewów przy przepustach 270m2
- Poprawa widoczności przy znakach poprzez podcinkę gałęzi 10 szt.
- Zasypanie wyrw w poboczu 11 m3
- Wykonanie murka czołowego przepustu 1 szt
- Remont pokładu mostu 1 szt.
- Remont placu na Bazie ZDP - 32m
- Remont rampy załadunkowej na Bazie ZDP 1 szt.
- Umocnienie rowu płytami chodnikowymi lub MEBA 164,8m2
- Uzupełnienie skarp kruszywem z kruszarki 5/10 m3/t
- Ustawienie krawężników na placu ZDP 131 m
- Oczyszczenie nawierzchni dróg przy krawężnikach zamiatarka mechaniczną po okresie
zimowym 41 508 mb - wartość 21 966,04 zł
- Wykonanie oznakowania poziomego (linii akustycznych) barwy czerwonej w ciągu drogi
powiatowej nr 2808L Janów Lubelski (ul. Bialska) – Tokary – Huta Turobińska w m. Biała
32,40 m2 - wartość 3 936,00 zł
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- Wykonanie oznakowania poziomego ciągu pieszo –rowerowego w technologii
cienkowarstwowej z użyciem mikrokulek szklanych w ramach realizacji zadania pn.
„ Przebudowa chodników przy ul. Bialskiej w Janowie Lubelskim” P-23 – 11 szt.,
P-26 – 11 szt. - wartość 622,38 zł
- Odnowienie oznakowania poziomego w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu
Janowskiego w technologii cienkowarstwowej z użyciem mikrokulek szklanych 598,04m2 –
wartość 8 091,48 zł
- Wykonanie oznakowania poziomego w ciągu drogi powiatowej nr 2808L Janów Lubelski
(ul. Bialska) – Tokary – Huta Turobińska na terenie gminy Godziszów i gminy Chrzanów
w technologii cienkowarstwowej z użyciem mikrokulek szklanych 1477,68m2 - wartość
19 993,01 zł
Transport zbiorowy:
Publicznym środkiem transportu na terenie powiatu janowskiego jest transport drogowy.
Potrzeby przewozowe mieszkańców powiatu janowskiego, związane z powiatowymi przewozami
pasażerskimi, są zaspokajane dzięki usługom przewozowym realizowanym przez przewoźników,
działających na podstawie zezwoleń udzielonych przez Starostę Janowskiego.
Powiat Janowski nie posiada udziałów u żadnego przewoźnika. Nie finansuje także
przewozów o charakterze użyteczności publicznej. Za układ sieci komunikacyjnej oraz ofertę
przewozową odpowiada 5 przewoźników na 12 liniach komunikacyjnych. Należą do nich:
1. Usługi Transportowe Przewóz w Ruchu Pasażerskim Bielak Franciszek 23-304 Dzwola,
Kocudza Druga 55 ramach linii komunikacyjnych:
1) Janów Lubelski – Wólka Batorska przez: Godziszów, Piłatkę
liczba kursów ogółem – 14
2) Janów Lubelski D.A. – Zdziłowice przez: Chrzanów
liczba kursów ogółem – 8
3) Władysławów – Zdzisławice – Kocudza – Dzwola – Konstantów – Flisy –
Krzemień – Janów Lubelski
liczba kursów ogółem – 4
4) Kocudza – Dzwola – Janów Lubelski
liczba kursów ogółem – 11
2. Przewóz Osób Wojciech Żuraw, 23-313 Potok Wielki, Potok Wielki 23 w ramach linii
komunikacyjnych:
1) Dąbrowica – Janów Lubelski
liczba kursów ogółem – 18
2) Potok Stany – Janów Lubelski
liczba kursów ogółem – 6
3) Popielarnia – Potok Stany – Potok Wielki – Potoczek – Janów Lubelski
liczba kursów ogółem – 4
4) Potok Stany – Zarajec Potocki – Janów Lubelski
liczba kursów ogółem – 2
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5) Janów Lubelski – Janów Lubelski przez: Andrzejów – Godziszów
liczba kursów ogółem – 13
3. Transport Drogowy Grzegorz Brodowski 20-314 Lublin, ul. Przyjaźni 4/43 w ramach
linii komunikacyjnej:
1) Wola Studzieńska – Batorz – Zdziłowice – Janów Lubelski
liczba kursów ogółem – 8
4. Emir Usługi Transportowe Magdalena Pyzik ul. Cegielniana 52, 23-200 Kraśnik w
ramach linii komunikacyjnej:
1) Potok Stany – Modliborzyce – Janów Lubelski
liczba kursów ogółem – 8
5. Usługi Transportowe Zbigniew Zgórka 23-310 Modliborzyce, Wolica Pierwsza 5 w
ramach linii komunikacyjnej:
1) Batorz – Janów Lubelski przez: Błażek Modliborzyce
liczba kursów ogółem – 18.
Łączny
przebieg
roczny
na
wszystkich
liniach
komunikacyjnych
w roku 2020 wyniósł 563541,5 km.
Łączna liczba przewiezionych pasażerów w publicznym transporcie zbiorowym w 2020r.
wyniosła 199554 osoby.
W stosunku do roku 2019 jest to spadek o ok. 48%.
Łączna liczba autobusów, którymi są wykonywane przewozy na liniach powiatowych wynosi 41
sztuk w tym o pojemności :
 od 9 do 17 miejsc – 2 szt.
 od 18 do 50 miejsc – 29 szt.
 powyżej 50 miejsc – 9 szt.
Powiat
janowski
udostępnia
wszystkim
przewoźnikom
i operatorom wykonującym przewozy osób w krajowym transporcie drogowym przystanki
komunikacyjne zlokalizowane na terenie Powiatu Janowskiego. Na dzień 31.12.2020r. było ich
295.

IV. Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy) w roku
sprawozdawczym:

Inwestycje zrealizowane w 2020r.
1) Przebudowa chodników przy ul. Bialskiej w Janowie Lubelskim – wartość 555 955,28 zł
2) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2803L Stojeszyn Pierwszy – Zarajec w
lokalizacji od km 0+450 do km 1+000 (dł. 0,550 km) – wartość 363 851,38 zł
3) Przebudowa drogi powiatowej nr 2826L DK74 – Kocudza – Władysławów w lokalizacji od
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km 4+340 do km 5+340 i od km 7+544 do km 9+205 (dł. 2,661 km) – wartość 1 266 811,87 zł
4)
Inwestycje rozpoczęte w 2019r. i zakończone w 2020r.:
1) Przebudowa drogi powiatowej nr 2736L Stróża – Blinów – Samary – Błażek – Batorz w
lokalizacji od km 12+710 do km 17+164 – odc. Błażek - Batorz, (dł. 4,454 km) – wartość
4 179 535,78 zł
2) Przebudowa drogi powiatowej nr 2809L Chrzanów – Otrocz w lokalizacji od km 0+000 do km
4+877 – cała droga gm. Chrzanów (dł. 4,877 km) – wartość 4 991 201,65 zł
3) Przebudowa dróg powiatowych nr 2812L i nr 2810L w gm. Godziszów i gm. Dzwola, odc.
Andrzejów – Godziszów gm. Godziszów (dł. 1,9 km) i w m. Branew Ordynacka gm. Dzwola
(dł. 3,555 km) – łączna dł. 5,455 km – wartość 4 924 719,78 zł
Inwestycje realizowane w 2020r. i nie zakończone:
1) Przebudowa drogi powiatowej nr 2804L Modliborzyce – Błażek w lokalizacji od km 11+852
do km 13+582, m. Pasieka gm. Modliborzyce – dł. (1,730 km) – wartość 3 245 000,00 zł
Inwestycje rozpoczęte w 2020r.:
1) Przebudowa drogi powiatowej nr 2814L Potoczek – Bania w lokalizacji od km 0+010 do km
3+010 (dł. 3,0 km) – wartość 1 950 000,00 zł
Opracowanie dokumentacji na budowę kanału technologicznego w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 2304L Stara Wieś – Wojdat – Stawce – Zdziłowice w lokalizacji

Nazwa zadania

Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad
zabytkami

I. Dla zadania została opracowana polityka/ strategia/program.
Strategia Rozwoju Powiatu Janowskiego: Priorytet 2. Wykształcone i zintegrowane
społeczeństwo, Cel operacyjny 2.3. Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w korzystaniu z
usług kultury, sportu i rekreacji; Program opieki na zabytkami - jest w trakcie opracowania
II. Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie.

Wydział Organizacji Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego
III. Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 r.

W roku 2020 z powodu pandemii Covid -19 prawie wszystkie imprezy kulturalne zostały
odwołane Zrealizowano zadania z zakresu kultury we współpracy z ośrodkami kultury:
Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek dla dzieci, Międzypowiatowy Przegląd Tradycyjnych
Kolęd i Pastorałek.
Powiat Janowski współpracuje również z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Janowie
Lubelskim, która pełni funkcję biblioteki powiatowej oraz Muzeum Regionalnym w Janowie
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Lubelskim.

IV. Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy) w roku
sprawozdawczym - Brak

Nazwa zadania

Kultura fizyczna i turystyka

I. Dla zadania została opracowana polityka/ strategia/program.
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi;
Strategia Rozwoju Powiatu Janowskiego: Priorytet 2. Wykształcone i zintegrowane
społeczeństwo, Cel operacyjny 2.3. Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w korzystaniu z
usług kultury, sportu i rekreacji
II. Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie:

Wydział Organizacji Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego,
Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich
III. Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 r.
Zadania z tego zakresu realizowane są poprzez współpracę z organizacjami pozarządowi - konkurs ofert.
IV. Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy) w roku
sprawozdawczym
Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Janowie Lubelskim (inwestycja opisana w pkt. Dot.

Nazwa zadania

Geodezja, kartografia i kataster

I. Dla zadania została opracowana polityka/ strategia/program.
Strategia Rozwoju Powiatu Janowskiego: Priorytet 3. Otwarta i sprawna administracja,
II. Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie.

Wydział Geodezji Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym Janów Lubelski
III. Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 r. :

Starosta jest organem administracji geodezyjnej i kartograficznej wykonującym zadania z
zakresu administracji rządowej.
Starosta wykonuje zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład
Starostwa Powiatowego tudzież Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru w tym
Starostwie.
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Zadania Starosty obejmują:
1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a w tym:
a) prowadzenie dla obszaru powiatu:
ewidencji gruntów i budynków, a w tym bazy danych, ewidencji gruntów i
budynków (EGiB)
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, a w tym bazy danych,
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)
gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych:
a.
rejestru cen i wartości nieruchomości
b.
szczegółowych osnów geodezyjnych
c.
obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie
standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 -1:5000, dla
terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod
zabudowę obszarów wiejskich (BDOT 500),
c) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach
1:500 - 1:5000:
map ewidencyjnych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000
map zasadniczych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000;
2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
3) zakładanie osnów szczegółowych;
4) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny służy gospodarce narodowej, obronności
państwa, ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, nauce, kulturze, ochronie
przyrody i potrzebom obywateli.
Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, składający się z centralnego zasobu
geodezyjnego
i kartograficznego, wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz
powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, stanowi własność Skarbu Państwa
i jest gromadzony w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz weryfikacja
opracowań przyjmowanych do zasobu należy do:
1) Głównego Geodety Kraju - w zakresie centralnego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego;
2) marszałków województw - w zakresie wojewódzkich zasobów geodezyjnych i
kartograficznych;
3) starostów - w zakresie powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych.
Materiały z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które utraciły
przydatność użytkową, podlegają wyłączeniu z tego zasobu, przy czym ta część, która
stanowi materiały archiwalne, jest przekazywana do właściwych archiwów państwowych.
Nadzór nad prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy do
Głównego Geodety Kraju, a w zakresie wojewódzkich zasobów geodezyjnych i
kartograficznych oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, także do
wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.
W powiatowej części zasobu są gromadzone:
1) bazy danych:
a) ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
b) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
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c)
d)
e)

rejestru cen i wartości nieruchomości,
szczegółowych osnów geodezyjnych,
bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej
tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 1:5000;
2) mapy:
a)
mapy ewidencyjne w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000,
b) mapy zasadnicze w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000;
3) operaty techniczne powstałe w wyniku wykonania prac geodezyjnych lub
kartograficznych, mających na celu:
a.
tworzenie, weryfikację lub aktualizację baz danych, o których mowa powyżej w
pkt. 1,
b. opracowanie dokumentacji na potrzeby postępowań sądowych lub
administracyjnych dotyczących nieruchomości, a w szczególności:

podziałów nieruchomości

scalania i podziałów nieruchomości

rozgraniczania nieruchomości

scalania i wymiany gruntów

regulacji stanów prawnych nieruchomości

opracowanie dokumentacji dotyczącej nieruchomości na potrzeby
czynności cywilno-prawnych

wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenie punktów granicznych

opracowanie dokumentacji zawierającej wyniki gleboznawczej klasyfikacji
gruntów

wykonanie map i innych dokumentów, o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane;
4) cyfrowe zbiory kopii dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych, o
których mowa powyżej w pkt 3;
5) wyciągi z operatów szacunkowych, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zwane „wyciągami z operatów
szacunkowych”;
6) inne opracowania powstałe w wyniku wykonania prac geodezyjnych i
kartograficznych oraz kopie baz danych pozyskane z centralnej i wojewódzkiej części
zasobu, niezbędne do realizacji zadań starosty w dziedzinie geodezji i kartografii.
Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępniają materiały
zasobu (odpłatnie lub nieodpłatnie – na podstawie przepisów prawa).
Wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych
materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z
prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu są dochodami własnymi budżetu powiatu.
Dochodami własnymi budżetu powiatu są także wpływy za udostępnianie przez starostę
materiałów należących do centralnego lub wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.
Z budżetu samorządu województwa lub powiatu finansowane są zadania związane z
gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu
geodezyjnego
i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu.
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W 2020 r. wpływy za udostępnianie przez starostę materiałów należących do powiatowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego wynosiły 537812 zł.
Udostępnianie materiałów należących do powiatowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego obejmowało:
1) sprzedaż map oraz innych materiałów i informacji zasobu (1254 spraw);
2) sprzedaż danych z ewidencji gruntów i budynków (3855 spraw);
3) z opłat za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu (46 spraw).
Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości) - to system informacyjny
zapewniający gromadzenie, aktualizację oraz udostępnianie, w sposób jednolity dla kraju,
informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych podmiotach
władających lub gospodarujących tymi gruntami, budynkami lub lokalami, a w
szczególności obejmujący informacje dotyczące:
1) gruntów - ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich
klas bonitacyjnych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli
zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty;
2) budynków - ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych danych
technicznych;
3) lokali - ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej;
4) właścicieli nieruchomości, a w przypadku:
a) nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego - oprócz
właścicieli inne podmioty, w których władaniu lub gospodarowaniu, w
rozumieniu przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa,
znajdują się te nieruchomości,
b) gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów
albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli - osoby lub inne
podmioty, które władają tymi gruntami na zasadach samoistnego posiadania;
5) miejsc pobytu stałego lub adres siedziby podmiotów, o których mowa w pkt 1;
6) informacji o wpisaniu do rejestru zabytków;
7) informacji, czy wyróżniony w ewidencji gruntów i budynków obszar gruntu, w całości
lub
w części, objęty jest formą ochrony przyrody wskazaną w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
8) wartości katastralnej nieruchomości;
9) informacji dotyczących umów dzierżawy, jeżeli od wykazania takich informacji w
ewidencji gruntów i budynków uzależnione jest nabycie praw wynikających z
przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, a także z przepisów o rozwoju
obszarów wiejskich.
Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków to zespół działań technicznych,
organizacyjnych i administracyjnych, do którego należy:
1) utrzymywanie systemu teleinformatycznego;
2) utrzymanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi
dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi;
3) archiwizacja wycofanych danych ewidencyjnych;
4) udostępnianie danych ewidencyjnych;
5) ochrona danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną
modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem;
6) okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych;
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7) sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją;
8) modernizacja ewidencji.
Aktualizacja operatu ewidencyjnego następuje poprzez wprowadzanie udokumentowanych
zmian do bazy danych ewidencyjnych w celu:
1) zastąpienia danych niezgodnych ze stanem faktycznym, stanem prawnym lub
obowiązującymi standardami technicznymi odpowiednimi danymi zgodnymi ze
stanem faktycznym lub prawnym oraz obowiązującymi standardami technicznymi;
2) ujawnienia nowych danych ewidencyjnych;
3) wyeliminowania danych błędnych.
Dane ewidencyjne, które utraciły swoją aktualność, podlegają archiwizacji.
Weryfikacji danych ewidencyjnych dokonuje się w zakresie:
1) zgodności tych danych z treścią dokumentów źródłowych stanowiących podstawę
wpisu do ewidencji;
2) zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym
w terenie.
Niezgodności stwierdzone w wyniku weryfikacji podlegają usunięciu w drodze
modernizacji ewidencji lub jej aktualizacji na podstawie posiadanych przez organ
dokumentów, danych zawartych w dostępnych rejestrach publicznych oraz dokumentacji
geodezyjnej, sporządzonej na zamówienie zainteresowanych podmiotów lub w drodze
zamówienia publicznego, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.
W 2020 r. było 3890 załatwionych spraw dotyczących aktualizacji operatu ewidencyjnego.
Modernizacja ewidencji jest wykonywana w celu:
1) uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych i utworzenia pełnego zakresu zbiorów
danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia;
2) modyfikacji istniejących danych ewidencyjnych do wymagań określonych w aktualnie
obowiązujących przepisach (standardach).
W ramach prowadzenia ewidencji gruntów i budynków jest wykonywane udostępnianie
informacji zawartych w ewidencji, które następuje w formie:
1) wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu;
2) wyrysów z mapy ewidencyjnej;
3) kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego;
4) plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem
wymiany danych ewidencyjnych;
5) usług, o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji
przestrzennej (w art. 9).
W 2020 r. było 5505 załatwionych spraw dotyczących udostępniania informacji zawartych
w ewidencji gruntów i budynków.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (GESUT) - to system informacyjny
zapewniający gromadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji o sieciach uzbrojenia
terenu, w sposób jednolity dla obszaru całego kraju. Sieci uzbrojenia terenu - to wszelkiego
rodzaju nadziemne, naziemnei podziemne przewody i urządzenia: wodociągowe,
kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z
wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych, a także podziemne budowle, które w
rozumieniu przepisów o statystyce publicznej nie są budynkami.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu obejmuje informacje o projektowanych,
znajdujących się w trakcie budowy oraz istniejących sieciach uzbrojenia terenu, ich
usytuowaniu, przeznaczeniu oraz podstawowych parametrach technicznych, a także o
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podmiotach, które władają tymi sieciami.
Prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu to zespół działań technicznych,
organizacyjnych i administracyjnych, do którego należy gromadzenie informacji, o których
mowa, w postaci:
1) baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
2) dokumentów dotyczących sieci uzbrojenia terenu, utrwalonych na innych niż
elektroniczne nośnikach danych.
W bazach danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu gromadzi się dane
dotyczące:
1) lokalizacji przestrzennej obiektów sieci uzbrojenia terenu, o których mowa w ust. 1,
w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych;
2) charakterystyki tych obiektów.
Powiatową bazę GESUT (geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu) zakłada się i prowadzi w
drodze przetworzenia materiałów źródłowych, będących danymi i informacjami:
1) zgromadzonymi w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, w
szczególności będącymi treścią:
a) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
b) mapy zasadniczej oraz innych map wielkoskalowych;
2) pozyskanymi z innych rejestrów publicznych oraz od podmiotów władających
sieciami uzbrojenia terenu.
Od 2016 r. do 2018 r. były prowadzone prace mające na celu przygotowanie do wykonania
zadania zwanego: „Utworzenie oraz modernizacja cyfrowych baz danych: EGiB, GESUT
oraz BDOT 500 dla potrzeb realizacji projektu e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny
województwa lubelskiego”.
Zadanie, o którym mowa:
1) dotyczy 20 powiatów, a w tym Powiatu Janowskiego, w którym obejmuje obszary
gmin: Potok Wielki, Chrzanów, Godziszów i Batorz;
2) zawiera: modernizację ewidencji gruntów i budynków (EGiB), założenie ewidencji
sieci uzbrojenia terenu (GESUT), wykonanie bazy danych obiektów topograficznych
o
szczegółowości
zapewniającej
tworzenie
standardowych
opracowań
kartograficznych
w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT 500) - dla gmin: Potok Wielki, Chrzanów,
Godziszów i Batorz;
3) jest realizowane w terminie od 2018 r. do 2020 r. włącznie..
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów - to podział gleb na klasy bonitacyjne ze względu na
ich jakość produkcyjną, ustaloną na podstawie cech genetycznych gleb.
Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów - to zespół działań technicznych,
organizacyjnych i administracyjnych, przeprowadzanych z urzędu albo na wniosek
właściciela gruntów podlegających klasyfikacji albo innego władającego takimi gruntami
wykazanego w ewidencji gruntów i budynków.
W 2020 r. było 3 załatwionych spraw dotyczących gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych rejestru cen i wartości nieruchomości,
wykazywanych w aktach notarialnych, oraz wartości nieruchomości, określonych przez
rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych, których wyciągi przekazywane
są do ewidencji gruntów i budynków na mocy odrębnych przepisów.
Udostępnianie danych lub wymiana danych między bazami danych rejestru cen i wartości
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oraz udostępnianie danych z tego rejestru innym systemom informatycznym lub
teleinformatycznym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej odbywa się w postaci
elektronicznej.
Osnowy geodezyjne – to usystematyzowane zbiory jednoznacznie identyfikowalnych
punktów, które zostały oznaczone w terenie znakami geodezyjnymi oraz których położenie
wyznaczone
zostało
w państwowym systemie odniesień przestrzennych w sposób właściwy dla danego rodzaju
osnowy
i umożliwiający określenie dokładności tego wyznaczenia.
Podstawę do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych stanowią osnowy
geodezyjne opracowane w państwowym systemie odniesień przestrzennych. Osnowy
geodezyjne zakłada się i aktualizuje dla obszaru całego kraju
Do zadań starosty należy zakładanie osnów szczegółowych.
Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych stanowi część składową powiatowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego i jest prowadzona w systemie teleinformatycznym.
W bazie danych szczegółowych osnów geodezyjnych gromadzi się dane oraz zbiory
obserwacji
i opracowań wyników tych obserwacji, odnoszące się do osnów szczegółowych założonych
na obszarze właściwego powiatu.
Udostępnianie bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych odbywa się poprzez
geoportal infrastruktury informacji przestrzennej, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z
dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej lub bezpośrednio na rzecz
osób zainteresowanych.
Tworzenie, prowadzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości
zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 1:5000, dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę
obszarów wiejskich (BDOT 500):
BDOT500 tworzy i aktualizuje się w drodze czynności materialno-technicznych na
podstawie danych lub informacji:
1) zawartych w materiałach przyjętych do zasobu;
2) pozyskanych z innych rejestrów publicznych.
Aktualizacja następuje w celu:
1) zastąpienia danych niezgodnych ze stanem faktycznym lub obowiązującymi
standardami technicznymi odpowiednimi danymi zgodnymi ze stanem faktycznym
lub obowiązującymi standardami technicznymi;
2) ujawnienia nowych danych;
3) wyeliminowania danych błędnych.
Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach
drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich –
podlegają koordynowaniu na naradach koordynacyjnych organizowanych przez Starostę.
W 2020 r. było 46
załatwionych spraw dotyczących koordynacji usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne
podlegają ochronie, między innymi, przez starostę.
Ochrona znaków polega na:
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1)

doręczeniu właścicielowi lub innej osobie władającej nieruchomością oraz staroście
zawiadomienia o umieszczeniu znaku na nieruchomości;
2) wykonywaniu przeglądu i konserwacji znaków;
3) ustawianiu urządzeń zabezpieczających, w tym sygnalizujących położenie znaków.
Starosta, po uzyskaniu informacji o zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu znaku lub
zagrażaniu przez niego bezpieczeństwu życia lub mienia:
1) przeprowadza niezwłocznie sprawdzenie stanu znaku oraz usuwa pozostałości po
zniszczonych lub uszkodzonych znakach, urządzeniach zabezpieczających znaki albo
budowlach triangulacyjnych;
2) przekazuje informacje, o których mowa w pkt 1, marszałkowi województwa, a w
przypadku gdy zawiadomienie dotyczy znaku podstawowej osnowy geodezyjnej oraz
osnowy grawimetrycznej lub magnetycznej - również Głównemu Geodecie Kraju;
wnioskuje o przeprowadzenie postępowania w celu ustalenia i ukarania sprawcy w razie
podejrzenia popełnienia wykroczenia
IV. Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy) w roku
sprawozdawczym:

Od 2016 r. były prowadzone prace mające na celu przygotowanie wykonania zadania
zwanego: Utworzenie oraz modernizacja cyfrowych baz danych: EGiB, GESUT oraz
BDOT500 dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny
województwa lubelskiego”.
Zadanie, o którym mowa:
1) dotyczy 20 powiatów, a w tym Powiatu Janowskiego, w którym obejmuje obszary
gmin: Potok Wielki, Chrzanów, Godziszów i Batorz;
2) zawiera: modernizację ewidencji gruntów i budynków (EGiB), założenie ewidencji
sieci uzbrojenia terenu (GEUT), wykonanie bazy danych obiektów topograficznych o
szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych
w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT 500);
3) było realizowane w terminie od 2018 r. do 2020 r. włącznie.
W 2018 r. Powiat Janowski zawarł umowy o wykonanie zadania, zwanego „Utworzenie
oraz modernizacja cyfrowych baz danych: EGiB, GESUT oraz BDOT500 dla potrzeb
realizacji projektu e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”:
1) umowę z dnia 1 lutego 2018 r. dotyczącą obszaru Gminy Potok Wielki, po uprzednim
zawarciu umowy z dnia 7 grudnia 2017 r. o sprawowanie kontroli nad wykonaniem
przedmiotu umowy z dnia 1 lutego 2018 r. – za cenę o wartości łącznej:1 725 198 zł
(zadanie zakończone w 2020 r.):
2) umowę z dnia 14 sierpnia 2018 r. dotyczącą obszaru Gminy Chrzanów oraz umowę z
dnia 17 października 2018 r. o sprawowanie kontroli nad wykonaniem przedmiotu
umowy z dnia 14 sierpnia 2018 r. - za cenę o wartości łącznej: 2 291 410 zł
3) (zadanie zakończone w 2020 r.)
W 2019 r. Powiat Janowski zawarł umowy o wykonanie zadania, zwanego „Utworzenie
oraz modernizacja cyfrowych baz danych: EGiB, GESUT oraz BDOT500 dla potrzeb
realizacji projektue-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego:
1) umowę z dnia 7 lutego 2019 r. dotyczącą obszaru Gminy Batorz za cenę 787 292 zł
oraz umowęz dnia 23 lipca 2019 r. o sprawowanie kontroli nad wykonaniem
przedmiotu umowyz dnia 7 lutego 2019 r. – za cenę o wartości łącznej: 848 792 zł
(zadanie zakończone w 2021 r.);
2) umowę z dnia 29 marca 2019 r. dotyczącą obszaru Gminy Godziszów, oraz umowę z
dnia 7 sierpnia 2019 r. o sprawowanie kontroli nad wykonaniem przedmiotu umowy
Strona 58 z 108

Raport o stanie Powiatu Janowskiego

z dnia 7 lutego 2019 r. - za cenę o wartości łącznej 4 147 862 zł
(zadanie zakończone w 2021 r.).
3) umowę z dnia 25 lutego 2019 r. o wdrożenie e-usług dla potrzeb realizacji projektu eGeodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego, w ramach realizacji
partnerskiego projektu e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa
lubelskiego – za cenęo wartości 96 490 zł
(zadanie zakończone w 2019 r.).
W 2020 r. Powiat Janowski zawarł umowy:
a.
o zakup infrastruktury sprzętowej (część 5a dwa serwery, macierze) – za cenę 399504
zł;
b.
o zakup infrastruktury sprzętowej (część 5b osiem komputerów) – za cenę 44280 zł;
c.
o prace geodezyjne związane z utrzymywaniem szczegółowej wysokościowej osnowy
geodezyjnej na obszarze miasta Janów Lubelski – za cenę 63 222 zł
(zadanie zakończone w 2020 r.);
d. prace geodezyjne związane z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dotyczącej
nieruchomości na potrzeby postępowań administracyjnych obejmujących aktualizację
informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków- za cenę 36 777 zł
(zadanie zakończone w 2020 r.)

Nazwa zadania

Gospodarka nieruchomościami

I. Dla zadania została opracowana polityka/ strategia/program.
Strategia Rozwoju Powiatu Janowskiego: Priorytet 3. Otwarta i sprawna administracja
II. Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie:

Wydział Logistyki i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim,

I. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH POWIATOWI JANOWSKIEMU PRAW
WŁASNOŚCI:
1. Nieruchomość położona w Janowie Lubelskim przy ul. Zamoyskiego 70, oznaczona
jako działka nr 2400/1 o pow. 0,0744 ha, zabudowana budynkiem administracyjnym i
budowlami, pozostająca w trwałym zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie
Lubelskim.
Własność Powiatu Janowskiego potwierdzona decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia
28 września 2001 r.
2. Nieruchomość położona w Janowie Lubelskim przy ul. Zamoyskiego 149 oznaczona
jako działki nr 3396/1 o pow. 6,0106 ha, nr 3396/2 o pow. 1,9819 ha i nr 3396/3 o
pow. 0,0313 ha (nowy szpital).
Nieruchomość pozostaje we władaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim.
Własność Powiatu Janowskiego potwierdzona decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia
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13 sierpnia 2001 r.

3. Nieruchomość położona w Janowie Lubelskim przy ul. Zamoyskiego 77 oznaczona
jako działki nr 2380/9 o pow. 0,4151 ha będąca siedzibą Placówki OpiekuńczoWychowawcza „Promyk” w Janowie Lubelskim (ustanowiony trwały zarząd), nr
2380/16 o pow. 0,1015 ha, będąca we władaniu Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Janowie Lubelskim (ustanowiony trwały zarząd) oraz działka nr
2380/11 o pow. 0,0363 ha i działka nr 2380/14 o pow. 0,3815 ha, na której w części
ustanowiony jest trwały zarząd na rzecz Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego w
Janowie Lubelskim.
Własność Powiatu Janowskiego potwierdzona decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia
13 sierpnia 2001r.
4. Nieruchomość położona w Janowie Lubelskim przy ul. Zamoyskiego 59, zabudowana
budynkiem administracyjnym i garażami, oznaczona jako działka nr 2179/1 o pow.
0,3866 ha, będąca siedzibą Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim. Udział
Powiatu Janowskiego w gruncie 35931/81454, w tym udział w budynkach
35931/81454.
Własność Powiatu Janowskiego potwierdzona decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia
1 lutego 2002 r.
5. Nieruchomość położona przy ul. Zamoyskiego 68, zabudowana budynkiem, gdzie
mieści się siedziba Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim, oznaczona jako działki nr
3300/6 o pow. 0,2739 ha, nr 3308 o pow. 0,4195 ha, nr 3307 o pow. 0,0673 ha, nr
2108/2 o pow. 0,0800 ha, nr 2109/2 o pow. 0,0319 ha, nr 2110/2 o pow. 0,0675 ha i
3304 o pow. 0,0222 ha (ustanowiony trwały zarząd).
Własność Powiatu Janowskiego potwierdzona decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia
31 października 2001r oraz postanowieniem Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim
z dnia 07 grudnia 2017 r.
6. Nieruchomość położona przy ul. Jana Pawła II oznaczona jako działka nr 2124 o pow.
0,7370 ha, zabudowana budynkiem będącym siedzibą Liceum Ogólnokształcącego
(ustanowiony trwały zarząd).
Własność Powiatu Janowskiego potwierdzona decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia
31 października 2001 r.
7. Nieruchomość położona przy ul. Wiejskiej 12, będąca we władaniu „Barki” Domu
Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim, zabudowana pięcioma
pawilonami , hotelem dla pielęgniarek i budynkiem gospodarczym, oznaczona jako
działki nr 3173/1 o pow. 2,0942 ha i nr 3173/2 o pow. 0,0324 ha (ustanowiony trwały
zarząd).
Własność Powiatu Janowskiego potwierdzona decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia
24 sierpnia 2002 r.
8. Nieruchomość zabudowana położona w Janowie Lubelskim przy ul. Zamoyskiego 37,
oznaczona jako działka nr 1293/1 o pow. 0,1828 ha. Na części działki i budynków
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ustanowiony jest trwały zarząd na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w
Janowie Lubelskim.
Własność Powiatu Janowskiego potwierdzona decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia
13 maja 2002r.
9. Nieruchomość położona przy ul. Zamoyskiego 147 oznaczona jako działka nr 2294/23
o pow. 0,9203 ha.
Własność Powiatu Janowskiego potwierdzona decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia
17 lutego 2000r.
10. Nieruchomość położona przy ul. Ogrodowej 20, będąca we władaniu Zespołu Szkół
Technicznych w Janowie Lubelskim, oznaczona jako działka nr 3163/3 o pow. 2,5709
ha (ustanowiony trwały zarząd).
Własność Powiatu Janowskiego potwierdzona decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia
14 października 2003 r.
11. Nieruchomość położona przy ul. Wiejskiej 3, stanowiąca siedzibę Starostwa
Powiatowego w Janowie Lubelskim, oznaczona jako działki nr 3157/1 o pow. 0,0517
ha i nr 3157/4 o pow. 0,1879 ha.
Własność Powiatu Janowskiego potwierdzona decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia
22 grudnia 2003 r.
12. Nieruchomość położona w obrębie Janów Lubelski Czwarty, przy ul. Bialskiej 69,
obejmująca działki oznaczone nr ewid: 3172/1 o pow. 0,0045 ha i 3172/2 o pow.
0,9462 ha, wraz z budynkami o łącznej powierzchni użytkowej 2088,60 m2.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działek potwierdzona aktem notarialnym Rep.
A Nr 2558/2018 z dnia 15 października 2018 r.
13. Nieruchomość położona w Janowie Lubelskim przy ul. Bohaterów Porytowego
Wzgórza 29, , pozostająca we władaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Janowie
Lubelskim, oznaczona jako działki nr 3181/5 o pow. 1,0776 ha, nr 3181/11 o pow.
0,2713 ha i nr 3181/9 o pow. 0,2205 ha (ustanowiony trwały zarząd).
Własność Powiatu Janowskiego potwierdzona decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia
06 grudnia 2011 r. oraz decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 15 października 2018
r.
14. Nieruchomości stanowiące drogę powiatową nr 2817L (Jarocin) gr. woj. – Momoty
Górne - Władysławów, obejmujące działki oznaczone nr ewid.:
- 317/5 o pow. 4,2025 ha, obręb Momoty Górne i nr 317/7 o pow. 0,0093 ha, obręb
Momoty Górne, powstałe z działki nr 317/3 o pow. 4,25 ha
- 491/1 o pow. 2,0800 ha, obręb Momoty Górne.
- 73/3 o pow. 1,05 ha, obręb Momoty Górne.
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Własność Powiatu Janowskiego do w/w działek potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 05 lipca 2011 r.
15. Nieruchomości stanowiące drogę powiatową nr 2835L ul. Jana Pawła II w Janowie
Lubelskim, obejmujące działki oznaczone nr ewid.:
- 2361/19 o pow. 0,0011 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty.
- 2361/21 o pow. 0,0023 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty.
- 2361/23 o pow. 0,0005 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty.
- 2361/25 o pow. 0,0005 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty.
- 2361/27 o pow. 0,0009 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działek potwierdzona decyzjami Wojewody
Lubelskiego z dnia 29 czerwca 2012 r.
- 2361/31 o pow. 0,0028 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty.
- 2361/33 o pow. 0,0024 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty.
- 2361/35 o pow. 0,0039 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty.
- 2361/37 o pow. 0,0008 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty.
- 2361/39 o pow. 0,0008 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działek nabyta Aktami Notarialnymi z dnia 08
października 2014 r.
16. Nieruchomości stanowiące drogę powiatową nr 2828L ul. Okopowa w Janowie
Lubelskim, obejmujące działki oznaczone nr ewid.:
- 324/2 o pow. 0,0181 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty – własność Powiatu
Janowskiego potwierdzona decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 27 lutego 2012
r.;
- 263/1 o pow. 0,0037 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty – własność Powiatu
Janowskiego potwierdzona decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 29 lutego 2012
r.;
- 327/1 o pow. 0,0004 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty - własność Powiatu
Janowskiego nabyta Aktem Notarialnym z dnia 10 września 2012 r.
- 272/4 o pow. 0,0011 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty - własność Powiatu
Janowskiego nabyta Aktem Notarialnym z dnia 11 września 2012 r.
- 272/14 o pow. 0,0013 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty.
- 324/3 o pow. 0,0002 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty.
- 324/4 o pow. 0,0096 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty.
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Własność Powiatu Janowskiego do w/w działek nabyta Aktami Notarialnymi z dnia
18 grudnia 2013 r.
- 272/16 o pow. 0,0005 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty - własność Powiatu
Janowskiego nabyta Aktem Notarialnym z dnia 24 marca 2014 r.
17. Nieruchomości stanowiące drogę powiatową nr 2830L ul. Sienkiewicza w Janowie
Lubelskim, obejmujące działki oznaczone nr ewid.:
- 1162/3 o pow. 0,0027 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty.
- 1163/1 o pow. 0,0022 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty.
- 1164/1 o pow. 0,0059 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty.
- 1165/1 o pow. 0,0031 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty.
- 1166/1 o pow. 0,0030 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty.
- 1167/1 o pow. 0,0040 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty.
- 1169/1 o pow. 0,0023 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działek nabyta Aktem Notarialnym z dnia 26
lutego 2014 r.
- 1146 o pow. 0,3171 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty.
- 1429/3 o pow. 0,0026 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty.
- 2121/1 o pow. 0,7069 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działek potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 08 lipca 2015 r.
18. Nieruchomości stanowiące drogę powiatową nr 2808L Janów Lubelski (ul. Bialska) –
Tokary- Huta Turobińska, obejmujące działki oznaczone nr ewid.:
- 3010/1 o pow. 0,1775 ha, obręb Godziszów Pierwszy.
- 3441/1 o pow. 0,0255 ha, obręb Godziszów Pierwszy.
- 3580/1 o pow. 0,2685 ha, obręb Godziszów Pierwszy.
- 3578/1 o pow. 0,0065 ha, obręb Godziszów Pierwszy.
- 3651/1 o pow. 0,0042 ha, obręb Godziszów Pierwszy.
- 3581 o pow. 0,0400 ha, obręb Godziszów Pierwszy.
- 3579 o pow. 0,0200 ha, obręb Godziszów Pierwszy.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działek nabyta na podstawie decyzji nr
17/2009 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 19 lutego 2009 r.
19. Nieruchomości stanowiące drogę powiatową nr 2827L ul. Ks. Skorupki w Janowie
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Lubelskim, obejmujące działki oznaczone nr ewid.:
- 1407/1 o pow. 0,0185 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty.
- 1408 o pow. 0,0691 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty.
- 1409/1 o pow. 0,0022 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty.
- 1410/1 o pow. 0,1466 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty.
- 1412/3 o pow. 0,0787 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty.
- 1414/1 o pow. 0,0351 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty.
- 2336/17 o pow. 0,1525 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty.
- 2995/1 o pow. 0,0275 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty.
- 3004/1 o pow. 0,0354 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działek potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 18 czerwca 2015 r.
- 3779/51 o pow. 0,4826 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działki potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 18 czerwca 2015 r.
- 3163/4 o pow. 0,0342 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty – powstała z podziału
działki nr 3163/2.
20. Nieruchomości stanowiące drogę powiatową nr 2819L Janów Lubelski (ul.
Bohaterów Porytowego Wzgórza) – Momoty Górne – gr. woj. (Harasiuki),
obejmujące działki oznaczone nr ewid.:
- 2457/3 o pow. 1,3305 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działki potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 13 sierpnia 2015 r.
- 1758 o pow. 1,3120 ha, obręb Janów Lubelski Trzeci.
- 2123 o pow. 1,1628 ha, obręb Janów Lubelski Trzeci.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działek potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 01 września 2016 r.
- 7443/1 o pow. 2,5399 ha, obręb Ruda.
- 7443/2 o pow. 3,1384 ha, obręb Ruda.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działek potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 01 września 2016 r.
21. Nieruchomości stanowiące drogę powiatową nr 2304L Stara Wieś – Wojdat –
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Stawce - Zdziłowice, obejmujące działki oznaczone nr ewid.:
- 1077/1 o pow. 1,8300 ha, obręb Zdziłowice Drugie.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działki potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 05 października 2015r.
- 160/5 o pow. 0,0300 ha, obręb Batorz Kolonia.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działki potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 30 października 2015r.
- 160/3 o pow. 0,0193 ha, obręb Batorz Kolonia.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działki potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 30 października 2015r.
- 149/3 o pow. 2,25 ha, obręb Stawce Kolonia.
- 806/5 o pow. 6,60 ha, obręb Stawce.
- 513 o pow. 3,06 ha, obręb Wólka Batorska.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działek potwierdzona decyzjami Wojewody
Lubelskiego z dnia 11 lutego 2020 r.
- 302 o pow. 1,97 ha, obręb Wólka Batorska.
- 554 o pow. 1,82 ha, obręb Wólka Batorska.
- 877 o pow. 2,5251 ha, obręb Batorz Pierwszy.
- 1151/1 o pow. 0,0660 ha, obręb Batorz Pierwszy.
- 1152/1 o pow. 0,0395 ha, obręb Batorz Pierwszy.
- 1153/1 o pow. 0,0368 ha, obręb Batorz Pierwszy.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działek potwierdzona decyzjami Wojewody
Lubelskiego z dnia 28 lutego 2020 r.
- 643 o pow. 1,4726 ha, obręb Batorz Drugi.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działki potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 05 marca 2020 r.
- 555/2 o pow. 0,18 ha, obręb Wólka Batorska.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działki potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 22 lipca 2020 r.
- 273/5 o pow. 0,0059 ha, obręb Batorz Pierwszy.
- 588/2 o pow. 0,0118 ha, obręb Batorz Drugi.
- 279/4 o pow. 0,0014 ha, obręb Wólka Batorska.
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- 617/2 o pow. 0,0011 ha, obręb Batorz Drugi.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działek potwierdzona decyzjami Wojewody
Lubelskiego z dnia 09 października 2020 r.
- 274/2 o pow. 0,0014 ha, obręb Batorz Pierwszy.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działki potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 04 listopada 2020 r.
- 619/2 o pow. 0,0035 ha, obręb Batorz Drugi.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działki potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 12 października 2020r.
- 280/6 o pow. 0,0013 ha, obręb Wólka Batorska.
- 548/3 o pow. 0,0082 ha, obręb Batorz Drugi.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działek potwierdzona decyzjami Wojewody
Lubelskiego z dnia 13 października 2020 r.
- 547/1 o pow. 0,0004 ha, obręb Wólka Batorska.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działki potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 29 października 2020r.
- 441/2 o pow. 0,0158 ha, obręb Wólka Batorska.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działki potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 22 października 2020r.
22. Nieruchomości stanowiące drogę powiatową nr 2810L Krzemień – Chrzanów –
Goraj, obejmujące działki oznaczone nr ewid.:
- 96 o pow. 4,3955 ha, obręb Branew Ordynacka.
- 430 o pow. 0,8500 ha, obręb Branew Ordynacka.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działek potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 05 października 2015r.
- 684/2 o pow. 0,0206 ha, obręb Malinie.
- 685/2 o pow. 0,0183 ha, obręb Malinie.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działek potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 09 listopada 2016 r.
- 750/2 o pow. 0,0035 ha, obręb Malinie.
- 752/2 o pow. 0,0159 ha, obręb Malinie.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działek potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 07 listopada 2016 r.
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-1475/2 o pow. 0,0203 ha, obręb Malinie.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działki potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 09 listopada 2016 r.
- 686/2 o pow. 0,0257 ha, obręb Malinie.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działki potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 20 listopada 2017 r.
- 740/2 o pow. 0,0072 ha, obręb Malinie.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działki potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 08 listopada 2018 r.
- 748/2 o pow. 0,0013 ha, obręb Malinie.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działki potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 08 listopada 2018 r.
- 187/2 o pow. 0,2124 ha, obręb Branew Szlachecka.
- 1197/1 o pow. 0,0465 ha, obręb Branew Szlachecka.
- 1197/2 o pow. 0,1847 ha, obręb Branew Szlachecka.
- 1197/3 o pow. 0,72 ha, obręb Branew Szlachecka.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działek potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 16 grudnia 2016 r.
- 34/4 o pow. 0,0163 ha, obręb Chrzanów Kolonia.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działki potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 04 sierpnia 2017 r.
- 214/14 o pow. 0,0120 ha, obręb Chrzanów Kolonia.
- 214/16 o pow. 0,1327 ha, obręb Chrzanów Kolonia.
- 214/18 o pow. 0,0057 ha, obręb Chrzanów Kolonia.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działki potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 07 sierpnia 2017 r.
- 37/2 o pow. 0,0054 ha, obręb Chrzanów Kolonia.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działki potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 26 marca 2018 r.
- 216/2 o pow. 0,0371 ha, obręb Chrzanów Kolonia.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działki potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 30 kwietnia 2018 r.
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- 38/2 o pow. 0,0022 ha, obręb Chrzanów Kolonia.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działki potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 18 lipca 2018 r.
- 36/2 o pow. 0,0124 ha, obręb Chrzanów Kolonia.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działki potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 27 czerwca 2018 r.
- 736/2 o pow. 0,0056 ha, obręb Malinie.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działki potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 23 listopada 2018 r.
- 741/4 o pow. 0,0053 ha, obręb Malinie.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działki potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 23 listopada 2018 r.
- 741/6 o pow. 0,0107 ha, obręb Malinie.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działki potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 29 listopada 2018 r.
- 751/2 o pow. 0,0108 ha, obręb Malinie.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działki potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 08 listopada 2018 r.
- 1454/2 o pow. 0,0135 ha, obręb Malinie.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działki potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 08 listopada 2018 r.
- 98 o pow. 0,75 ha, obręb Chrzanów Kolonia.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działki potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 11 lutego 2019 r.
- 213 o pow. 0,28 ha, obręb Chrzanów Kolonia.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działki potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 01 marca 2019 r.
- 338 o pow. 1,08 ha, obręb Branewka Kolonia.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działki potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 12 marca 2019 r.
- 1155 o pow. 0,32 ha, obręb Malinie.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działki potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 15 marca 2019 r.
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- 734/1 o pow. 0,56 ha, obręb Malinie.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działki potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 15 marca 2019 r.
- 1118 o pow. 2,37 ha, obręb Krzemień Pierwszy.
- 1120 o pow. 0,68 ha, obręb Krzemień Pierwszy.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działek potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 15 marca 2019 r.
- 887 o pow. 0,94 ha, obręb Branewka.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działek potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 15 marca 2019 r.
- 682/2 o pow. 0,0100 ha, obręb Malinie.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działek potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 23 maja 2019 r.
- 687/2 o pow. 0,0166 ha, obręb Malinie.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działek potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r.
- 155 o pow. 2,6275 ha, obręb Chrzanów Drugi.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działek potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 11 lutego 2020 r.
- 545 o pow. 2,3571 ha, obręb Chrzanów Drugi.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działek potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 02 czerwca 2020 r.
23. Nieruchomości stanowiące drogę powiatową nr 2833L ul. Turystyczna w Janowie
Lubelskim, obejmujące działki oznaczone nr ewid.:
- 1494/3 o pow. 0,5997 ha, obręb Janów Lubelski Trzeci.
- 1494/4 o pow. 2,2380 ha, obręb Janów Lubelski Trzeci.
- 1494/6 o pow. 1,2277 ha, obręb Janów Lubelski Trzeci.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działek potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 14 października 2015r.
24. Nieruchomości stanowiące drogę publiczną - ul. Świerdzowa w Janowie Lubelskim,
obejmujące działki oznaczone nr ewid.:
- 613/3 o pow. 0,7908 ha, obręb Janów Lubelski Trzeci.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działki potwierdzona decyzją Wojewody
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Lubelskiego z dnia 04 lutego 2016 r.
- 3536 o pow. 0,0194 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty.
- 3427/5 o pow. 0,5224 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działek potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 29 lutego 2016 r.
- 1546 o pow. 0,2728 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działki potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 15 października 2019r.
25. Nieruchomości stanowiące drogę powiatową nr 2818L Szklarnia – Momoty Górne,
obejmujące działki oznaczone nr ewid.:
- 7442/1 o pow. 2,3607 ha, obręb Ruda.
- 7442/2 o pow. 0,0966 ha, obręb Ruda.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działek potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 01 września 2016 r.
- 595/1 o pow. 0,2753 ha, obręb Momoty Dolne.
- 595/2 o pow. 1,2847 ha, obręb Momoty Dolne.
- 1026 o pow. 0,6000 ha, obręb Momoty Dolne.
- 1062 o pow. 1,4384 ha, obręb Momoty Dolne.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działek potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 26 września 2016 r.
26. Nieruchomości stanowiące drogę powiatową nr 2816L Łążek Ordynacki – Momoty
Dolne, obejmujące działki oznaczone nr ewid.:
- 1015 o pow. 1,4800 ha, obręb Momoty Dolne.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działki potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 26 września 2016 r.
- 3956/2 o pow. 0,41 ha, obręb Łążek Ordynacki.
- 4735 o pow. 0,5275 ha, obręb Łążek Ordynacki.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działek potwierdzona decyzjami Wojewody
Lubelskiego z dnia 22 lipca 2020 r.
27. Nieruchomości stanowiące drogę powiatową nr 2820L Szklarnia -Flisy, obejmujące
działki oznaczone nr ewid.:
- 1200 o pow. 0,0600 ha, obręb Flisy.
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- 2864/1 o pow. 2,1876 ha, obręb Flisy.
- 2864/2 o pow. 3,0954 ha, obręb Flisy.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działek potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 03 lipca 2017 r.
28. Nieruchomości stanowiące drogę powiatową nr 2825L Dzwola-Kocudza Druga,
obejmujące działki oznaczone nr ewid.:
- 1673/1 o pow. 0,0067 ha, obręb Kocudza Druga.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działki potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 20 lutego 2018 r.
- 1676/1 o pow. 0,0057 ha, obręb Kocudza Druga.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działki potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 21 lutego 2018 r.
- 1675/1 o pow. 0,0057 ha, obręb Kocudza Druga.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działki potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 27 lipca 2018 r.
- 1674/1 o pow. 0,0066 ha, obręb Kocudza Druga.
- 1683/1 o pow. 0,0068 ha, obręb Kocudza Druga.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działek potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 27 lipca 2018 r.
- 1774 o pow. 0,08 ha, obręb Kocudza Druga.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działek potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 13 września 2019 r.
- 3536 o pow. 2,31 ha, obręb Kocudza Druga.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działki potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 16 października 2019r.
- 1682/1 o pow. 0,0064 ha, obręb Kocudza Druga.
- 1684/1 o pow. 0,0067 ha, obręb Kocudza Druga.
- 1688/1 o pow. 0,0070 ha, obręb Kocudza Druga.
- 1689/1 o pow. 0,0074 ha, obręb Kocudza Druga.
- 1690/1 o pow. 0,0068 ha, obręb Kocudza Druga.
- 1691/1 o pow. 0,0135 ha, obręb Kocudza Druga.
- 1692/1 o pow. 0,0068 ha, obręb Kocudza Druga.
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- 1693/1 o pow. 0,0128 ha, obręb Kocudza Druga.
- 1694/1 o pow. 0,0063 ha, obręb Kocudza Druga.
- 1695/1 o pow. 0,0045 ha, obręb Kocudza Druga.
- 1696/1 o pow. 0,0081 ha, obręb Kocudza Druga.
- 1697/1 o pow. 0,0059 ha, obręb Kocudza Druga.
- 1699/2 o pow. 0,0118 ha, obręb Kocudza Druga.
- 1700/1 o pow. 0,0054 ha, obręb Kocudza Druga.
- 1701/1 o pow. 0,0060 ha, obręb Kocudza Druga.
- 1702/1 o pow. 0,0113 ha, obręb Kocudza Druga.
- 1703/1 o pow. 0,0057 ha, obręb Kocudza Druga.
- 1705/1 o pow. 0,0109 ha, obręb Kocudza Druga.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działek potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 13 września 2019 r.
- 1205 o pow. 1,49 ha, obręb Kocudza Pierwsza.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działek potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 02 czerwca 2020 r.
29. Nieruchomości stanowiące drogę powiatową nr 2803L Stojeszyn Pierwszy-Zarajec,
obejmujące działki oznaczone nr ewid.:
- 328/1 o pow. 0,0172 ha, obręb Stojeszyn Pierwszy.
- 329/1 o pow. 0,0140 ha, obręb Stojeszyn Pierwszy.
- 330/3 o pow. 0,0539 ha, obręb Stojeszyn Pierwszy.
- 330/5 o pow. 0,0109 ha, obręb Stojeszyn Pierwszy.
- 332/2 o pow. 0,0314 ha, obręb Stojeszyn Pierwszy.
- 333/4 o pow. 0,0021 ha, obręb Stojeszyn Pierwszy.
- 333/6 o pow. 0,0107 ha, obręb Stojeszyn Pierwszy.
- 334/7 o pow. 0,0038 ha, obręb Stojeszyn Pierwszy.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działek potwierdzona decyzją Starosty
Janowskiego z dnia 22 maja 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
30. Nieruchomości stanowiące drogę publiczną - ul. Wałowa w Janowie Lubelskim,
obejmujące działki oznaczone nr ewid.:
- 3409 o pow. 0,0574 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty.
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- 3411/1 o pow. 0,0058 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty.
- 3448 o pow. 0,0010 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działek potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 15 marca 2019 r.
- 1659/3 o pow. 1,2097 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działki potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 10 września 2019 r.
31. Nieruchomości stanowiące drogę powiatową nr 2831L ul. Stokowa w Janowie
Lubelskim, obejmujące działki oznaczone nr ewid.:
- 1101/3 o pow. 0,1024 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty.
- 1124/1 o pow. 0,1165 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działek potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 10 maja 2019 r.
- 1125/4 o pow. 0,0003 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działki potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 24 stycznia 2020 r.
- 1125/6 o pow. 0,0053 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działki potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 11 marca 2020 r.
- 1131/2 o pow. 0,0030 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działki potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 26 lutego 2020 r.
- 1134/2 o pow. 0,0035 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty.
- 1135/2 o pow. 0,0041 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działek potwierdzona decyzjami Wojewody
Lubelskiego z dnia 10 marca 2020 r.
- 1122/2 o pow. 0,0076 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty.
- 1129/2 o pow. 0,0033 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działek potwierdzona decyzjami Wojewody
Lubelskiego z dnia 29 stycznia 2020 r.
- 1132/2 o pow. 0,0027 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działki potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 03 lutego 2020 r.
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- 1138/8 o pow. 0,0001 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działki potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 23 stycznia 2020 r.
- 1137/2 o pow. 0,0029 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działki potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 05 lutego 2020 r.
- 1126/4 o pow. 0,0053 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działki potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 08 kwietnia 2020 r.
- 1123/4 o pow. 0,0025 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działki potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 09 marca 2020 r.
- 1127/2 o pow. 0,0054 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działki potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 24 marca 2020 r.
- 3152 o pow. 0,0907 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działki potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r.
32. Nieruchomości stanowiące drogę publiczną - ul. Sukiennicza w Janowie Lubelskim,
obejmujące działki oznaczone nr ewid.:
- 1472 o pow. 0,5459 ha, obręb Janów Lubelski Czwarty.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działki potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 15 października 2019r.
33. Nieruchomości stanowiące drogę powiatową nr 2809L Chrzanów - Otrocz,
obejmujące działki oznaczone nr ewid.:
- 502 o pow. 0,6215 ha, obręb Chrzanów Trzeci.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działki potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 25 maja 2020 r.
- 2779 o pow. 4,08 ha, obręb Chrzanów Trzeci.
- 2684/1 o pow. 0,11 ha, obręb Chrzanów Trzeci.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działek potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2019 r.
34. Nieruchomości stanowiące drogę powiatową nr 2815L Modliborzyce –Gwizdów – gr.
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woj. (Rzeczyca Długa), obejmujące działki oznaczone nr ewid.:
- 204 o pow. 0,4718 ha, obręb Ciechocin.
- 1283 o pow. 4,54 ha, obręb Modliborzyce.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działek potwierdzona decyzjami Wojewody
Lubelskiego z dnia 25 maja 2020 r.
- 140 o pow. 1,6747 ha, obręb Świnki.
- 149/1 o pow. 1,6646 ha, obręb Ciechocin.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działek potwierdzona decyzjami Wojewody
Lubelskiego z dnia 26 maja 2020 r.
- 114/3 o pow. 2,0958 ha, obręb Gwizdów.
- 249 o pow. 1,5421 ha, obręb Kalenne.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działek potwierdzona decyzjami Wojewody
Lubelskiego z dnia 24 lutego 2020 r.
- 271 o pow. 0,8839 ha, obręb Kalenne.
- 205 o pow. 2,7913 ha, obręb Ciechocin.
- 272 o pow. 1,4921 ha, obręb Kalenne.
- 399 o pow. 2,5673 ha, obręb Gwizdów.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działek potwierdzona decyzjami Wojewody
Lubelskiego z dnia 14 kwietnia 2020 r.
- 815/2 o pow. 2,4150 ha, obręb Majdan Modliborski.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działki potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 16 czerwca 2020 r.
35. Nieruchomości stanowiące drogę powiatową nr 2811L Dzwola - Goraj, obejmujące
działki oznaczone nr ewid.:
- 1529 o pow. 3,5919 ha, obręb Łada.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działki potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 25 maja 2020 r.
- 505 o pow. 2,37 ha, obręb Dzwola.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działki potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 12 lutego 2020 r.
- 567 o pow. 2,17 ha, obręb Kocudza Górna.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działki potwierdzona decyzją Wojewody
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Lubelskiego z dnia 28 lutego 2020 r.
- 506/2 o pow. 1,48 ha, obręb Dzwola.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działki potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 14 kwietnia 2020 r.

36. Nieruchomości stanowiące drogę powiatową nr 2736L Stróża –Blinów I – Samary –
Błażek - Batorz, obejmujące działki oznaczone nr ewid.:
- 1302 o pow. 1,05 ha, obręb Moczydła Nowe.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działki potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 12 lutego 2020 r.
- 105/1 o pow. 1,1691 ha, obręb Błażek.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działki potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 05 marca 2020 r.
37. Nieruchomości stanowiące drogę powiatową nr 2805L Błażek - Aleksandrówka,
obejmujące działki oznaczone nr ewid.:
- 104/1 o pow. 2,1831 ha, obręb Błażek.
- 531/1 o pow. 1,2415 ha, obręb Aleksandrówka.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działek potwierdzona decyzjami Wojewody
Lubelskiego z dnia 14 kwietnia 2020 r.
38. Nieruchomości stanowiące drogę powiatową nr 2305L Dębina – Boża Wola –
Studzianki – Węglinek - Batorz, obejmujące działki oznaczone nr ewid.:
- 1643 o pow. 1,2562 ha, obręb Batorz Pierwszy.
- 532 o pow. 0,3236 ha, obręb Aleksandrówka.
- 1235 o pow. 3,2289 ha, obręb Batorz Drugi.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działek potwierdzona decyzjami Wojewody
Lubelskiego z dnia 14 kwietnia 2020 r.
39. Nieruchomości stanowiące drogę powiatową nr 2740L Polichna IV - Błażek,
obejmujące działki oznaczone nr ewid.:
- 1250 o pow. 1,72 ha, obręb Moczydła Nowe.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działki potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 19 maja 2020 r.
40. Nieruchomości stanowiące drogę powiatową nr 2731L Zakrzówek – Majdan Grabina
– Studzianki - Stawce, obejmujące działki oznaczone nr ewid.:
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- 373 o pow. 1,55 ha, obręb Wola Studziańska.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działki potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 25 maja 2020 r.
- 461 o pow. 1,22 ha, obręb Stawce.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działki potwierdzona decyzją Wojewody
Lubelskiego z dnia 19 maja 2020 r.
41. Nieruchomości stanowiące drogę powiatową nr 2306L Boża Wola – Wojdat –
Zakrzew - Tarnawa, obejmujące działki oznaczone nr ewid.:
- 62 o pow. 1,17 ha, obręb Stawce Kolonia.
- 123/1 o pow. 1,86 ha, obręb Stawce.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działek potwierdzona decyzjami Wojewody
Lubelskiego z dnia 16 czerwca 2020 r.
42. Nieruchomości stanowiące drogę powiatową nr 2814L Potoczek - Bania, obejmujące
działki oznaczone nr ewid.:
- 621 o pow. 1,89 ha, obręb Osówek.
- 622 o pow. 1,69 ha, obręb Osówek.
- 625 o pow. 0,69 ha, obręb Maliniec.
- 626 o pow. 0,48 ha, obręb Maliniec.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działek potwierdzona decyzjami Wojewody
Lubelskiego z dnia 09 lipca 2020 r.
43. Nieruchomości stanowiące drogę powiatową nr 2826L dr. kraj. 74 – Kocudza Władysławów, obejmujące działki oznaczone nr ewid.:
- 607/1 o pow. 4,43 ha, obręb Kocudza Trzecia.
- 774/1 o pow. 0,8802 ha, obręb Zdzisławice.
- 774/2 o pow. 0,7498 ha, obręb Zdzisławice.
- 745 o pow. 1,88 ha, obręb Kapronie.
Własność Powiatu Janowskiego do w/w działek potwierdzona decyzjami Wojewody
Lubelskiego z dnia 22 lipca 2020 r.
II. DANE DOTYCZĄCE:
1. Innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych
praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzytelnościach, udziałach w
spółce, akcjach:
Nie występuje.
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2. Posiadania:
Nie występuje.
III. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO, W ZAKRESIE
OKREŚLONYM W PKT I i II Z DNIA ZŁOŻENIA POPRZEDNIEJ INFORMACJI:

1. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 2779 o pow. 4,08 ha, pod drogą powiatową nr 2809L Chrzanów - Otrocz.
2. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 2684/1 o pow. 0,11 ha, pod drogą powiatową nr 2809L Chrzanów - Otrocz.
3. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 23 stycznia 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 1138/8 o pow. 0,0001 ha, pod drogą powiatową nr 2831L ul. Stokowa w Janowie Lubelskim.
4. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 24 stycznia 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 1125/4 o pow. 0,0003 ha, pod drogą powiatową nr 2831L ul. Stokowa w Janowie Lubelskim.
5. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 1122/2 o pow. 0,0076 ha, pod drogą powiatową nr 2831L ul. Stokowa w Janowie Lubelskim.
6. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 1129/2 o pow. 0,0033 ha, pod drogą powiatową nr 2831L ul. Stokowa w Janowie Lubelskim.
7. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 03 lutego 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 1132/2 o pow. 0,0027 ha, pod drogą powiatową nr 2831L ul. Stokowa w Janowie Lubelskim.
8. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 05 lutego 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 1137/2 o pow. 0,0029 ha, pod drogą powiatową nr 2831L ul. Stokowa w Janowie Lubelskim.
9. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 11 lutego 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 155 o pow. 2,6275 ha, pod drogą powiatową nr 2810L Krzemień- Chrzanów-Goraj.
10. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 11 lutego 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 149/3 o pow. 2,25 ha, pod drogą powiatową nr 2304L Stara Wieś – Wojdat – Stawce Zdziłowice.
10. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 11 lutego 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 806/5 o pow. 6,60 ha, pod drogą powiatową nr 2304L Stara Wieś – Wojdat – Stawce Zdziłowice.
12. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 11 lutego 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 513 o pow. 3,06 ha, pod drogą powiatową nr 2304L Stara Wieś – Wojdat – Stawce Zdziłowice.
13. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 12 lutego 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 1302 o pow. 1,05 ha, pod drogą powiatową nr 2736L Stróża –Blinów I – Samary – Błażek Batorz.
14. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 12 lutego 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 505 o pow. 2,37 ha, pod drogą powiatową nr 2811L Dzwola - Goraj.
15. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 24 lutego 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 114/3 o pow. 2,0958 ha, pod drogą powiatową nr 2815L Modliborzyce –Gwizdów – gr. woj.
(Rzeczyca Długa).
16. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 24 lutego 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 249 o pow. 1,5421 ha, pod drogą powiatową nr 2815L Modliborzyce –Gwizdów – gr. woj.
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(Rzeczyca Długa).
17. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 26 lutego 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 1131/2 o pow. 0,0030 ha, pod drogą powiatową nr 2831L ul. Stokowa w Janowie Lubelskim.
18. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 28 lutego 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 302 o pow. 1,97 ha, pod drogą powiatową nr 2304L Stara Wieś – Wojdat – Stawce Zdziłowice.
19. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 28 lutego 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 554 o pow. 1,82 ha, pod drogą powiatową nr 2304L Stara Wieś – Wojdat – Stawce Zdziłowice.
20. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 28 lutego 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 877 o pow. 2,5251 ha, pod drogą powiatową nr 2304L Stara Wieś – Wojdat – Stawce Zdziłowice.
21. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 28 lutego 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 1151/1 o pow. 0,0660 ha, pod drogą powiatową nr 2304L Stara Wieś – Wojdat – Stawce Zdziłowice.
22. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 28 lutego 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 1152/1 o pow. 0,0395 ha, pod drogą powiatową nr 2304L Stara Wieś – Wojdat – Stawce Zdziłowice.
23. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 28 lutego 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 1153/1 o pow. 0,0368 ha, pod drogą powiatową nr 2304L Stara Wieś – Wojdat – Stawce Zdziłowice.
24. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 28 lutego 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 567 o pow. 2,17 ha, pod drogą powiatową nr 2811L Dzwola - Goraj.
25. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 05 marca 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 643 o pow. 1,4726 ha, pod drogą powiatową nr 2304L Stara Wieś – Wojdat – Stawce Zdziłowice.
26. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 05 marca 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 105/1 o pow. 1,1691 ha, pod drogą powiatową nr 2736L Stróża –Blinów I – Samary – Błażek Batorz.
27. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 09 marca 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 1123/4 o pow. 0,0025 ha, pod drogą powiatową nr 2831L ul. Stokowa w Janowie Lubelskim.
28. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 10 marca 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 1134/2 o pow. 0,0035 ha, pod drogą powiatową nr 2831L ul. Stokowa w Janowie Lubelskim.
29. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 10 marca 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 1135/2 o pow. 0,0041 ha, pod drogą powiatową nr 2831L ul. Stokowa w Janowie Lubelskim.
30. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 11 marca 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 1125/6 o pow. 0,0053 ha, pod drogą powiatową nr 2831L ul. Stokowa w Janowie Lubelskim.
31. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 24 marca 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 1127/2 o pow. 0,0054 ha, pod drogą powiatową nr 2831L ul. Stokowa w Janowie Lubelskim.
32. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 08 kwietnia 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 1126/4 o pow. 0,0053 ha, pod drogą powiatową nr 2831L ul. Stokowa w Janowie Lubelskim.
33. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 14 kwietnia 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 104/1 o pow. 2,1831 ha, pod drogą powiatową nr 2805L Błażek - Aleksandrówka.
34. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 14 kwietnia 2020 r. działki oznaczonej nr
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ewid.: 531/1 o pow. 1,2415 ha, pod drogą powiatową nr 2805L Błażek - Aleksandrówka.
35. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 14 kwietnia 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 1643 o pow. 1,2562 ha, pod drogą powiatową nr 2305L Dębina – Boża Wola – Studzianki –
Węglinek - Batorz.
36. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 14 kwietnia 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 532 o pow. 0,3236 ha, pod drogą powiatową nr 2305L Dębina – Boża Wola – Studzianki –
Węglinek - Batorz.
37. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 14 kwietnia 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 1235 o pow. 3,2289 ha, pod drogą powiatową nr 2305L Dębina – Boża Wola – Studzianki –
Węglinek - Batorz.
38. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 14 kwietnia 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 506/2 o pow. 1,48 ha, pod drogą powiatową nr 2811L Dzwola - Goraj.
39. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 14 kwietnia 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 271 o pow. 0,8839 ha, pod drogą powiatową nr 2815L Modliborzyce –Gwizdów – gr. woj.
(Rzeczyca Długa).
40. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 14 kwietnia 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 205 o pow. 2,7913 ha, pod drogą powiatową nr 2815L Modliborzyce –Gwizdów – gr. woj.
(Rzeczyca Długa).
41. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 14 kwietnia 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 272 o pow. 1,4921 ha, pod drogą powiatową nr 2815L Modliborzyce –Gwizdów – gr. woj.
(Rzeczyca Długa).
42. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 14 kwietnia 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 399 o pow. 2,5673 ha, pod drogą powiatową nr 2815L Modliborzyce –Gwizdów – gr. woj.
(Rzeczyca Długa).
43. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 19 maja 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 1250 o pow. 1,72 ha, pod drogą powiatową nr 2740L Polichna IV - Błażek.
44. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 19 maja 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 461 o pow. 1,22 ha, pod drogą powiatową nr 2731L Zakrzówek – Majdan Grabina – Studzianki
- Stawce.
45. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 25 maja 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 502 o pow. 0,6215 ha, pod drogą powiatową nr 2809L Chrzanów - Otrocz.
46. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 25 maja 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 204 o pow. 0,4718 ha, pod drogą powiatową nr 2815L Modliborzyce –Gwizdów – gr. woj.
(Rzeczyca Długa).
47. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 25 maja 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 1283 o pow. 4,54 ha, pod drogą powiatową nr 2815L Modliborzyce –Gwizdów – gr. woj.
(Rzeczyca Długa).
48. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 25 maja 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 1529 o pow. 3,5919 ha, pod drogą powiatową nr 2811L Dzwola - Goraj.
49. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 25 maja 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 373 o pow. 1,55 ha, pod drogą powiatową nr 2731L Zakrzówek – Majdan Grabina – Studzianki
- Stawce.
50. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 26 maja 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 140 o pow. 1,6747 ha, pod drogą powiatową nr 2815L Modliborzyce –Gwizdów – gr. woj.
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(Rzeczyca Długa).
51. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 26 maja 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 149/1 o pow. 1,6646 ha, pod drogą powiatową nr 2815L Modliborzyce –Gwizdów – gr. woj.
(Rzeczyca Długa).
52. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 02 czerwca 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 545 o pow. 2,3571 ha, pod drogą powiatową nr 2810L Krzemień- Chrzanów-Goraj.
53. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 02 czerwca 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 1205 o pow. 1,49 ha, pod drogą powiatową nr 2825L Dzwola – Kocudza II.
54. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 16 czerwca 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 815/2 o pow. 2,4150 ha, pod drogą powiatową nr 2815L Modliborzyce –Gwizdów – gr. woj.
(Rzeczyca Długa).
55. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 16 czerwca 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 62 o pow. 1,17 ha, pod drogą powiatową nr 2306L Boża Wola – Wojdat – Zakrzew - Tarnawa.
56. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 16 czerwca 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 123/1 o pow. 1,86 ha, pod drogą powiatową nr 2306L Boża Wola – Wojdat – Zakrzew Tarnawa.
57. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 09 lipca 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 621 o pow. 1,89 ha, pod drogą powiatową nr 2814L Potoczek - Bania.
58. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 09 lipca 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 622 o pow. 1,69 ha, pod drogą powiatową nr 2814L Potoczek - Bania.
59. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 09 lipca 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 625 o pow. 0,69 ha, pod drogą powiatową nr 2814L Potoczek - Bania.
60. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 09 lipca 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 626 o pow. 0,48 ha, pod drogą powiatową nr 2814L Potoczek - Bania.
61. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 22 lipca 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 555/2 o pow. 0,18 ha, pod drogą powiatową nr 2304L Stara Wieś – Wojdat – Stawce Zdziłowice.
62. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 22 lipca 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 3956/2 o pow. 0,41 ha, pod drogą powiatową nr 2816L Łążek Ordynacki – Momoty Dolne.
63. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 22 lipca 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 4735 o pow. 0,5275 ha, pod drogą powiatową nr 2816L Łążek Ordynacki – Momoty Dolne.
64. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 22 lipca 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 607/1 o pow. 4,43 ha, pod drogą powiatową nr 2826L dr. kraj. 74 – Kocudza - Władysławów.
65. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 22 lipca 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 774/1 o pow. 0,8802 ha, pod drogą powiatową nr 2826L dr. kraj. 74 – Kocudza - Władysławów.
66. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 22 lipca 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 774/2 o pow. 0,7498 ha, pod drogą powiatową nr 2826L dr. kraj. 74 – Kocudza - Władysławów.
67. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 22 lipca 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 745 o pow. 1,88 ha, pod drogą powiatową nr 2826L dr. kraj. 74 – Kocudza - Władysławów.
68. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r. działki oznaczonej nr
ewid.: 3152 o pow. 0,0907 ha, pod drogą powiatową nr 2831L ul. Stokowa w Janowie Lubelskim.
69. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 09 października 2020 r. działki
oznaczonej nr ewid.: 273/5 o pow. 0,0059 ha, pod drogą powiatową nr 2304L Stara Wieś – Wojdat –
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Stawce - Zdziłowice.
70. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 09 października 2020 r. działki
oznaczonej nr ewid.: 588/2 o pow. 0,0118 ha, pod drogą powiatową nr 2304L Stara Wieś – Wojdat –
Stawce - Zdziłowice.
71. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 09 października 2020 r. działki
oznaczonej nr ewid.: 279/4 o pow. 0,0014 ha, pod drogą powiatową nr 2304L Stara Wieś – Wojdat –
Stawce - Zdziłowice.
72. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 09 października 2020 r. działki
oznaczonej nr ewid.: 617/2 o pow. 0,0011 ha, pod drogą powiatową nr 2304L Stara Wieś – Wojdat –
Stawce - Zdziłowice.
73. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 12 października 2020 r. działki
oznaczonej nr ewid.: 619/2 o pow. 0,0035 ha, pod drogą powiatową nr 2304L Stara Wieś – Wojdat –
Stawce - Zdziłowice.
74. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 13 października 2020 r. działki
oznaczonej nr ewid.: 280/6 o pow. 0,0013 ha, pod drogą powiatową nr 2304L Stara Wieś – Wojdat –
Stawce - Zdziłowice.
75. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 13 października 2020 r. działki
oznaczonej nr ewid.: 548/3 o pow. 0,0082 ha, pod drogą powiatową nr 2304L Stara Wieś – Wojdat –
Stawce - Zdziłowice.
76. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 22 października 2020 r. działki
oznaczonej nr ewid.: 441/2 o pow. 0,0158 ha, pod drogą powiatową nr 2304L Stara Wieś – Wojdat –
Stawce - Zdziłowice.
77. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 29 października 2020 r. działki
oznaczonej nr ewid.: 547/1 o pow. 0,0004 ha, pod drogą powiatową nr 2304L Stara Wieś – Wojdat –
Stawce - Zdziłowice.
78. Nabycie w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 04 listopada 2020 r. działki oznaczonej
nr ewid.: 274/2 o pow. 0,0014 ha, pod drogą powiatową nr 2304L Stara Wieś – Wojdat – Stawce Zdziłowice.

IV. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA
WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONANIA POSIADANIA:
Dochody w 2020 r. z tytułu gospodarowania mieniem Powiatu:
1. Dochody z tytułu opłat za trwały zarząd:
a) Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim

- 2 339,51 zł

b) „Barka” Dom Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim

- 9 281,76 zł

c) Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim

- 294,00 zł

d) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Janowie Lubelskim
e) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim

- 10 140,00 zł
- 260,75 zł

f) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Promyk” w Janowie Lubelskim

- 12,74 zł

g) Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowie Lubelskim

- 2 346,23 zł
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h) Anna Woś – opłata za służebność przejazdu

- 40,65 zł

-----------------------------------------------Razem:

24 715,64 zł

2. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy:
a) mienie, zarządzane przez Starostwo Powiatowe
b) mienie w Zespole Szkół

- 305 236,69 zł
- 2 155,20 zł

c) mienie w Liceum Ogólnokształcącym

- 25 061,26 zł

d) mienie w Zespole Szkół Technicznych

- 22 960,53 zł

e) mienie w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczy

- 16 126,02 zł

---------------------------------------------------------Razem: 371 539,70 zł
3. Zaległości z tytułu dzierżawy nieruchomości na koniec 2021 roku:
a) dzierżawa nieruchomości zabudowanej przy ul. Bialskiej 69 – 60073,15 zł
w tym:
- zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego:
- zaległości z tytułu użytkowania wieczystego:

51094,85 zł,
8978,30 zł,

b) dzierżawa nieruchomości zabudowanej przy ul. Zamoyskiego 37 – 6 798,35 zł
--------------------------------------------------------Razem: 66 871,50 zł

V. INNE INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA
KOMUNALNEGO:
Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim sukcesywnie reguluje stany prawne gruntów
stanowiących drogi powiatowe. W ramach tych działań sporządzona jest dokumentacja geodezyjnoprawna. W 2020 roku zostały złożone do Wojewody Lubelskiego 83 wnioski, obejmujące 95 działek
ewidencyjnych w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości w ramach art. 60 i 73 ustawy z
dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
(Dz.U. z 1998r., Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) celem wydania decyzji Wojewody o potwierdzeniu
przejścia na własność przedmiotowych nieruchomości na rzecz Powiatu Janowskiego. W 2020 roku
Powiat Janowski na mocy decyzji Wojewody Lubelskiego stał się właścicielem 78 działek.

IV. Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy) w roku
sprawozdawczym
W roku 2020 Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim prowadziło inwestycję budowlaną,
celem poprawy jakości funkcjonowania obiektów powiatu janowskiego poprzez wdrożenie
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usprawnień nieruchomości.
Nazwa zadania: Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego
w Janowie Lubelskim przy ul. Wiejskiej 3 i ul. Jana Zamoyskiego 59
Miejsce realizacji: Część I zamówienia: Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, ul. Wiejska
3, 23-300 Janów Lubelski
Część II zamówienia: Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23300 Janów Lubelski
Wartość zadania brutto:
Część I zamówienia: 126 567,00 zł
Część II zamówienia:181 302,00 zł

W roku 2020 Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim rozpoczęło realizację inwestycji
budowlanej:
Nazwa zadania: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Janowie Lubelskim
Miejsce realizacji: ul. Wyszyńskiego 33, 23-300 Janów Lubelski
Wartość zadania brutto: 7.436 706,03 zł
Nazwa Wykonawcy: Roboty Budowlane Mariusz Stanicki, Chrzanów Pierwszy 69, 23-305
Chrzanów
W roku 2020 Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim wszczęło postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Rewitalizacja terenu po dawnej
spółdzielni „Roztocze” przy ul. Bialskiej 69 w Janowie Lubelskim poprzez nadanie
odnowionym obiektom nowych funkcji społecznych”.

Nazwa zadania

Administracja architektoniczno-budowlana

I. Dla zadania została opracowana polityka/ strategia/program.
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Janowskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą do
roku 2024 przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Janowie Lubelskim nr XL III/229/2017 z dnia 29
listopada 2017r.
Podstawowe założenia „Programu….”:
Celem strategicznym Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Janowskiego na lata 20172020 z perspektywą do 2024 r. jest Zrównoważony rozwój powiatu janowskiego przy
zachowaniu walorów środowiska naturalnego. Zgodnie z Wytycznymi MŚ, cele środowiskowe
zostały zweryfikowane w każdym z dziesięciu obszarów przyszłej interwencji:
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I Ochrona klimatu i jakości powietrza
Cel: Poprawa jakości powietrza do osiągnięcia poziomów wymaganych przepisami prawa,
spełnianie standardów emisyjnych z instalacji oraz promocja wykorzystania odnawialnych
źródeł energii;



II Zagrożenia hałasem
Cel: Zmniejszenie zagrożenia mieszkańców powiatu ponadnormatywnym hałasem, zwłaszcza
emitowanym przez środki transportu drogowego;



III Pola elektromagnetyczne
Cel: Stała kontrola potencjalnych źródeł pól elektromagnetycznych;
IV Gospodarowanie wodami
Cel: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych powiatu
oraz zapewnienie skutecznej ochrony przed powodzią i suszą;





V Gospodarka wodno-ściekowa
Cel: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych powiatu;



VI Zasoby geologiczne
Cel: Optymalizacja wykorzystania zasobów kopalin oraz ograniczenie presji na środowisko
w trakcie prowadzenia geologicznych prac poszukiwawczych i rozpoznawczych oraz w
trakcie eksploatacji złóż kopalin;
VII Gleby
Cel: Ochrona gleb na terenach rolnych i leśnych, ograniczenie negatywnego oddziaływania
procesów gospodarczych na środowisko glebowe;
VIII Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
Cel: Ograniczenie ilości odpadów kierowanych do składowania, zapobieganie powstawaniu
odpadów, zwiększenie poziomu recyklingu odpadów i przygotowania do ponownego użycia,
zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie;
IX Zasoby przyrodnicze
Cel: Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej powiatu, a także
rozwój trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej oraz wdrożenie systemu
prewencyjnego, mającego na celu zapobieganie szkodom w środowisku i sygnalizującego
możliwość wystąpienia szkody;
X Zagrożenia poważnymi awariami
Cel: Ograniczanie skutków poważnych awarii przemysłowych dla ludzi i środowiska.









Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Janowskiego na lata 2017 –
2020 z perspektywą do roku 2024 obejmujący lata 2019 – 2020 jest w trakcie opracowania i
zostanie przedstawiony Radzie Powiatu w Janowie Lubelskim w 2021r.
II. Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie:

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Janowie
Lubelskim
III. Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 r.
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Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa realizuje następujące zadania ustawowe
w zakresie budownictwa:

1. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bądź odmową zgody na odstępstwo od
przepisów techniczno-budowlanych.
2. Nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia
nadzoru autorskiego.
3. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o pozwolenie na:
a) budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów
budowlanych,
b) rozbiórkę obiektów budowlanych,
c) realizację inwestycji drogowych dla dróg
gminnych i powiatowych
4. Prowadzenie ewidencji oraz przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania
robót budowlanych, rozbiórek oraz zmian sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich
części nie objętych obowiązkiem pozwolenia na budowę.
5. Zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót budowlanych i nakładanie
obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, rozbiórkę lub zmianę sposobu użytkowania
obiektów budowlanych.
6. Nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym.
7. Prowadzenie postępowań w sprawach:
a) wznowienia postępowania,
b) przeniesienia pozwolenia na budowę na rzecz
innego podmiotu,
c) zmiany bądź uchylenia decyzji o pozwoleniu na
budowę,
d) stwierdzenia wygaśnięcia decyzji.
8. Prowadzenie rejestru zgłoszeń, wniosków o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o
pozwoleniu na budowę i przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę.
9. Nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczania w terenie i wykonania geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów wymagających zgłoszenia.
10. Rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej
nieruchomości, określanie granic niezbędnej potrzeby oraz warunków korzystania z tego
budynku, lokalu lub nieruchomości.
11. Wnioskowanie wszczęcia postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej.
12. Opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa.
13. Potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów
stanowienia odrębnej własności lokali.
14. Potwierdzanie powierzchni użytkowanej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego
dla celów dodatku mieszkaniowego.
Łączna ilość wydanych w roku 2020 przez Starostę Janowskiego decyzji w sprawie
udzielenia pozwolenia na budowę wynosiła 394, z czego 187 (najwięcej) dotyczyło Gminy Janów
Lubelski, a 14 (najmniej) gminy Batorz. Udzielono 351 pozwoleń na budowę, odmówiono
wydania 10 pozwoleń na budowę, 10 prowadzonych postępowań umorzono, 13 decyzji
udzielających pozwolenia na budowę przeniesiono na rzecz innego inwestora. 10 własnych
decyzji udzielających pozwolenia na budowę uchylono w związku z wydaniem przez
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Janowie Lubelskim decyzji zobowiązujących
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inwestora do przedstawienia projektu budowlanego zamiennego.
Największa ilość wydanych pozwoleń na budowę nowych budynków mieszkalnych
jednorodzinnych obejmowała gminę Janów Lubelski – 35 pozwoleń, najmniejsza gminę Batorz
(3 pozwolenia), gminę Godziszów (3 pozwolenia) oraz gminę Chrzanów – 3 pozwolenia, w tym 1
adaptacja innego budynku na budynek mieszkalny. Wydano również 1 decyzję udzielającą
pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego o funkcji rekreacyjnej w gminie Janów Lubelski.
Liczba udzielonych pozwoleń na budowę budynków gospodarczych i magazynowych w
okresie sprawozdawczym wyniosła - 48, w tym najwięcej dla terenu gminy Janów Lubelski
i Modliborzyce – po 11, a najmniej dla terenu gminy Chrzanów – 1 pozwolenie. Na terenie
gminy Janów Lubelski najwięcej pozwoleń udzielono na budowę budynków garażowych – 5 z
łącznej liczby 5. W tej gminie wydano 1 pozwolenie na budowę budynków przemysłowych – 3
hale produkcyjne. W całym powiecie janowskim udzielono 6 pozwoleń na budowę budynków
handlowo-usługowych,
z czego najwięcej bo aż po 2 pozwolenia na terenie gminy Janów Lubelski (budynek myjni
samochodowej oraz budynek z przeznaczeniem na miejsca krótkotrwałego zakwaterowania) oraz
na terenie gminy Dzwola.
W okresie sprawozdawczym udzielono 2 pozwolenia na budowę stacji bazowych telefonii
komórkowych na terenie całego powiatu janowskiego, w tym 1 dla stacji telefonii komórkowej
Play
(gmina Janów Lubelski) oraz 1 pozwolenie dla T-mobile (gmina Dzwola).
Ilość wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę sieci wyniosła w okresie
sprawozdawczym odpowiednio: 4 dla sieci energetycznych, 3 dla sieci gazowych, 1 dla sieci
kanalizacji deszczowej oraz 1 decyzja na przebudowę sieci energetycznej. Udzielono 111
pozwoleń na budowę wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych, w tym 81
dotyczyło gminy Janów Lubelski.
W trakcie prowadzenia postępowań administracyjnych wydano 181 postanowień, z czego
137 dotyczyło uzupełnienia dokumentacji projektowej, 12 zawieszenia/podjęcia postępowania,
7 odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych oraz 25 – wznowienia postępowania
administracyjnego.
Liczba wydanych pozwoleń na rozbiórkę obiektów budowlanych wyniosła ogółem 18, z
czego najwięcej bo aż 8 na terenie gminy Janów Lubelski.
Ogólna liczba zgłoszeń zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych w roku 2020 wyniosła
504, w tym najwięcej bo aż 153 dotyczyło gminy Janów Lubelski, najmniej zaś gminy Batorz –
23 zgłoszenia. Przyjęto 20 zgłoszeń rozbiórek obiektów budowlanych (w tym 13 budynków
mieszkalnych).
Wskazane powyżej zgłoszenia obejmują m.in. 4 budynki mieszkalne jednorodzinne (w
tym 1 adaptacja innego budynku na budynek mieszkalny), 16 budynków gospodarczych i
magazynowych, 7 garaży, 13 budynków rekreacji indywidualnej, 11 przydomowych ganków i
oranżerii.
Gminy z terenu powiatu janowskiego dokonały zgłoszeń przebudowy dróg gminnych w
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liczbie 20. Najwięcej gmina Godziszów – 6, najmniej gmina Dzwola – 0.
W roku 2020 inwestorzy (gestorzy sieci) zgłosili budowę 3 nowych odcinków sieci
energetycznych, 9 odcinków sieci gazowych, 1 odcinek sieci kanalizacyjnej oraz przebudowę 3
odcinków sieci energetycznych.
Liczba zgłoszeń budowy przyłączy to odpowiednio: 9 przyłączy wodociągowych, 5
energetycznych i 7 kanalizacyjnych.
W odniesieniu do 41 zgłoszeń organ administracji architektoniczno-budowlanej wniósł
sprzeciw, w tym 18 z nich dotyczyło gminy Janów Lubelski, po 2 sprzeciwy wniesiono w
odniesieniu do zgłoszeń z terenu gminy Potok Wielki, Godziszów oraz Chrzanów.
Liczba wydanych postanowień w sprawie doprowadzenia do zgodności z przepisami
zgłoszonych robót budowlanych wyniosła 158.
W roku 2020 wydano 291 dzienników budowy.

IV. Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy) w roku
sprawozdawczym: Brak

Nazwa zadania

Ochrona środowiska i przyrody

I. Dla zadania została opracowana polityka/ strategia/program.
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Janowskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą do
roku 2024 przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Janowie Lubelskim nr XL III/229/2017 z dnia 29
listopada 2017r.
Podstawowe założenia „Programu….”:
Celem strategicznym Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Janowskiego na lata 20172020 z perspektywą do 2024 r. jest Zrównoważony rozwój powiatu janowskiego przy
zachowaniu walorów środowiska naturalnego. Zgodnie z Wytycznymi MŚ, cele środowiskowe
zostały zweryfikowane w każdym z dziesięciu obszarów przyszłej interwencji:
I Ochrona klimatu i jakości powietrza
Cel: Poprawa jakości powietrza do osiągnięcia poziomów wymaganych przepisami prawa,
spełnianie standardów emisyjnych z instalacji oraz promocja wykorzystania odnawialnych
źródeł energii;
 II Zagrożenia hałasem
Cel: Zmniejszenie zagrożenia mieszkańców powiatu ponadnormatywnym hałasem, zwłaszcza
emitowanym przez środki transportu drogowego;
 III Pola elektromagnetyczne
Cel: Stała kontrola potencjalnych źródeł pól elektromagnetycznych;
 IV Gospodarowanie wodami
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Cel: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych powiatu
oraz zapewnienie skutecznej ochrony przed powodzią i suszą;
V Gospodarka wodno-ściekowa
Cel: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych powiatu;
VI Zasoby geologiczne
Cel: Optymalizacja wykorzystania zasobów kopalin oraz ograniczenie presji na środowisko
w trakcie prowadzenia geologicznych prac poszukiwawczych i rozpoznawczych oraz w
trakcie eksploatacji złóż kopalin;
VII Gleby
Cel: Ochrona gleb na terenach rolnych i leśnych, ograniczenie negatywnego oddziaływania
procesów gospodarczych na środowisko glebowe;



VIII Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
Cel: Ograniczenie ilości odpadów kierowanych do składowania, zapobieganie powstawaniu
odpadów, zwiększenie poziomu recyklingu odpadów i przygotowania do ponownego użycia,
zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie;



IX Zasoby przyrodnicze
Cel: Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej powiatu, a także
rozwój trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej oraz wdrożenie systemu
prewencyjnego, mającego na celu zapobieganie szkodom w środowisku i sygnalizującego
możliwość wystąpienia szkody;



X Zagrożenia poważnymi awariami
Cel: Ograniczanie skutków poważnych awarii przemysłowych dla ludzi i środowiska.

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Janowskiego na lata 2017 –
2020 z perspektywą do roku 2024 obejmujący lata 2019 – 2020 jest w trakcie opracowania i
zostanie przedstawiony Radzie Powiatu w Janowie Lubelskim w 2021 r.
II. Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie:
Wydział Budownictwa Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego
III. Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 r.

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa realizuje następujące zadania ustawowe
w zakresie ochrony środowiska i przyrody:
1. Przygotowywanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych, które powstają w
związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwórca wytwarza rocznie powyżej 1 Mg odpadów
niebezpiecznych lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne .
2. Przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
3. Prowadzenie rejestru podmiotów prowadzących zbieranie lub transport odpadów,
zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na zbieranie lub transport odpadów.
4. Prowadzenie spraw związanych z wykonaniem i aktualizacją Programu Ochrony Środowiska
i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego oraz sprawozdawczością z ich
realizacji.
5. Przygotowywanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości będących
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własnością gminy.
6. Prowadzenie rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na
podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub
ssaków.
7. Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających
informacje o środowisku i jego ochronie.
8. Przygotowywanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych
lub ich mieszańców.
9. Prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich na
wniosek Polskiego Związku Łowieckiego.
10. Przygotowywanie zezwoleń na odstępstwa od zakazu chwytania i przetrzymywania
zwierzyny w szczególnych przypadkach.
11. Przygotowywanie decyzji na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach
szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i
użyteczności publicznej przez zwierzynę.
12. Prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
13. Prowadzenie spraw związanych z handlem emisjami.
14. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, cofaniem i ograniczaniem pozwoleń na
wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, a w szczególności na wprowadzanie
gazów lub pyłów do powietrza,
15. Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem zgłoszeń instalacji mogących negatywnie
oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia.
16. Przygotowywanie decyzji zobowiązującej podmiot korzystający ze środowiska prowadzący
instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego w przypadku stwierdzenia
okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na
środowisko ( art. 237, 240 Poś ).
17. Przygotowywanie decyzji nakładających obowiązek ograniczenia negatywnego
oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia oraz przywrócenie środowiska do stanu
właściwego w przypadku, gdy podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziałuje na
środowisko ( art. 362 Poś )
18. Przygotowywanie decyzji ustalających wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące
eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione
koniecznością ochrony środowiska ( art. 154 Poś ).
19. Prowadzenie spraw związanych z wykonaniem i aktualizacją programu ochrony środowiska
oraz sprawozdawczością z jego realizacji.
20. Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż.
21. Prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę.
22. Określanie, w drodze decyzji, wysokości należnej opłaty eksploatacyjnej.
23. Zatwierdzanie projektów robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania
koncesji.
24. Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych.
25. Przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych.
26. Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych i dodatków do dokumentacji geologicznych.
27. Przyjmowanie informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny.
28. Wstrzymywanie w drodze decyzji działalności regulowanej ustawą Prawo geologiczne i
górnicze, prowadzonej z naruszeniem przepisów, nakazywanie niezwłocznego usunięcia
stwierdzonych uchybień, a w przypadku potrzeby nakazywanie podjęcia czynności mających
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na celu doprowadzenie środowiska do należytego stanu.
29. Wydawanie decyzji stwierdzających wygaśnięcie decyzji udzielających koncesji na
wydobywanie kopalin pospolitych ze złóż.
30. Prowadzenie spraw i wydawanie decyzji w sprawie rekultywacji gruntów.
W 2020r. w ramach ww. zadań ustawowych z urzędu lub na wniosek zainteresowanych
podmiotów wykonywano następujące zadania:
1. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w posiadaniu
wydziału oraz naliczanie opłat za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii
dokumentów i ich przesyłanie – rozpatrzono 11 wniosków
2. Wydanie decyzji, postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach
zabudowy i projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w
zakresie ochrony gruntów rolnych – 195
3. Wydanie poleceń dokonania przelewu ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych
i prowadzenie uprawy leśnej – 156
4. Sporządzanie wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o
przekazywanie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom
gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw
leśnych - 4
5. Wydawanie decyzji wstrzymującej wypłatę ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej 0
6. Prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich na
wniosek Polskiego Związku Łowieckiego w tym naliczanie czynszów dla kół łowieckich
za dzierżawienie obwodów łowieckich polnych – 8
7. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, zezwoleń na odzysk , zbieranie odpadów
–5
8. Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości będących
własnością gminy - 15
9. Wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na
podstawie umów międzynarodowych – 0
10. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z
których emisja nie wymaga pozwolenia – 29
11. Wydawanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych – 2
12. Przyjęcie zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia robót geologicznych – 3
13. Przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych – 1
14. Wydawanie decyzji zatwierdzającej dokumentację hydrogeologiczną – 2
15. Wydawanie decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno – inżynierską – 2
16. Wydawanie decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną – 2
17. Ilość decyzji określających wysokości należnej opłaty eksploatacyjnej – 1
18. Ilość przyjętych informacji o wysokości należnej opłaty eksploatacyjnej – 8
19. Ilość przyjętych informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny – 4
20. Ilość wydanych koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych - 1
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21. Wydawanie decyzji stwierdzających wygaśnięcie decyzji udzielających koncesji na
wydobywanie kopalin pospolitych ze złóż – 2
22. Wydawanie decyzji w sprawie rekultywacji gruntów – 1
IV. Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy) w roku
sprawozdawczym: Brak

Nazwa zadania

Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe

I. Dla zadania została opracowana polityka/ strategia/program.
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Janowskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą do
roku 2024 przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Janowie Lubelskim nr XL III/229/2017 z dnia 29
listopada 2017r.
Podstawowe założenia „Programu….”:
Celem strategicznym Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Janowskiego na lata 20172020 z perspektywą do 2024 r. jest Zrównoważony rozwój powiatu janowskiego przy
zachowaniu walorów środowiska naturalnego. Zgodnie z Wytycznymi MŚ, cele środowiskowe
zostały zweryfikowane w każdym z dziesięciu obszarów przyszłej interwencji:














I Ochrona klimatu i jakości powietrza
Cel: Poprawa jakości powietrza do osiągnięcia poziomów wymaganych przepisami prawa,
spełnianie standardów emisyjnych z instalacji oraz promocja wykorzystania odnawialnych
źródeł energii;
II Zagrożenia hałasem
Cel: Zmniejszenie zagrożenia mieszkańców powiatu ponadnormatywnym hałasem, zwłaszcza
emitowanym przez środki transportu drogowego;
III Pola elektromagnetyczne
Cel: Stała kontrola potencjalnych źródeł pól elektromagnetycznych;
IV Gospodarowanie wodami
Cel: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych powiatu
oraz zapewnienie skutecznej ochrony przed powodzią i suszą;
V Gospodarka wodno-ściekowa
Cel: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych powiatu;
VI Zasoby geologiczne
Cel: Optymalizacja wykorzystania zasobów kopalin oraz ograniczenie presji na środowisko
w trakcie prowadzenia geologicznych prac poszukiwawczych i rozpoznawczych oraz w
trakcie eksploatacji złóż kopalin;
VII Gleby
Cel: Ochrona gleb na terenach rolnych i leśnych, ograniczenie negatywnego oddziaływania
procesów gospodarczych na środowisko glebowe;
VIII Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
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Cel: Ograniczenie ilości odpadów kierowanych do składowania, zapobieganie powstawaniu
odpadów, zwiększenie poziomu recyklingu odpadów i przygotowania do ponownego użycia,
zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie;
 IX Zasoby przyrodnicze
Cel: Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej powiatu, a także
rozwój trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej oraz wdrożenie systemu
prewencyjnego, mającego na celu zapobieganie szkodom w środowisku i sygnalizującego
możliwość wystąpienia szkody;
 X Zagrożenia poważnymi awariami
Cel: Ograniczanie skutków poważnych awarii przemysłowych dla ludzi i środowiska.
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Janowskiego na lata 2017 –
2020 z perspektywą do roku 2024 obejmujący lata 2019 – 2020 jest w trakcie opracowania i
zostanie przedstawiony Radzie Powiatu w Janowie Lubelskim w 2021r.
II. Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie:
Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego
III. Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 r.

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa realizuje następujące zadania ustawowe
w zakresie rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego:
1. Sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu
Państwa z terenu powiatu janowskiego.
2. Przygotowywanie decyzji o wykonaniu na koszt nadleśnictw zabiegów zwalczających i
ochronnych w lasach zagrożonych, nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdy
wystąpią w nich organizmy szkodliwe w stopniu zagrażającym trwałości lasów.
3. Wykonywanie zadań związanych ze zmianą lasu na użytek rolny w odniesieniu do lasów nie
stanowiących własności Skarbu Państwa.
4. Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do zlecenia wykonania uproszczonych planów
urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu należącego do osób fizycznych i wspólnot
gruntowych oraz rozpatrywanie zastrzeżeń wnoszonych w stosunku do tych planów po ich
wykonaniu.
5. Kontrolowanie wykonania zadań określonych w uproszczonych planach urządzenia lasów nie
stanowiących własności Skarbu Państwa.
6. Przygotowywanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem
urządzenia lasu, w przypadkach losowych na wniosek właściciela lasu.
7. Określanie zadań właścicieli lasów w przypadku niewykonania przez nich obowiązków z
zakresu powszechnej ochrony lasu.
8. Wykonywanie nadzoru nad realizacją obowiązku trwałego utrzymania lasów i zapewnienia
ciągłości ich użytkowania.
9. Przygotowywanie decyzji określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasów
rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha.
10. Przygotowywanie decyzji administracyjnych nakazujących wykonanie zadań zawartych w
uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji określającej zadania gospodarcze na
podstawie inwentaryzacji stanu lasów (jeżeli właściciel lasu nie wykonuje w określonym
czasie tych zadań) w zakresie: ponownego wprowadzenia roślinności leśnej (upraw leśnych),
przebudowy drzewostanu, pielęgnowania i ochrony lasu w tym:
- usuwania drzew opanowanych przez organizmy szkodliwe, a także złomów i wywrotów,
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– zabiegów pielęgnacyjnych roślinności leśnej (upraw leśnych) w wieku do 10 lat, –
zabiegów w zakresie ochrony przeciwpożarowej .
11. Ustalanie zadań w zakresie wyrębu drzew, ponownego założenia upraw leśnych, przebudowy
drzewostanów, pielęgnowania i ochrony lasu w tym również ochrony przeciwpożarowej oraz
nadzór nad ich wykonaniem w lasach, dla których nie ma opracowanych uproszczonych
planów urządzenia lasu.
12. Dokonywanie ocen udatności upraw leśnych.
13. Prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem uproszczonych planów urządzenia lasu.
14. Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego.
15. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb oraz prowadzenie
rejestru sprzętu pływającego.
16. Wydawanie zaświadczeń określających czy działka/i objęta/e jest/są uproszczonym planem
urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej, wydaną przez
Starostę Janowskiego na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.
17. Prowadzenie spraw związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji.
18. Prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat w razie stwierdzenia
wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, niezgodnie z przepisami ustawy o ochronie gruntów
rolnych i leśnych.
W 2020r. w ramach ww. zadań ustawowych z urzędu lub na wniosek zainteresowanych
podmiotów wykonywano następujące zadania:
1. Ilość wydanych świadectw legalności pozyskania drewna - 304
2. Dokonywanie oceny udatności upraw na zalesionych gruntach i skierowanie wniosku o
przekwalifikowanie zalesionego gruntu na grunt leśny – 0
3. Wydawanie zaświadczeń określających czy działka/i objęta/e jest/są uproszczonym
planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej,
wydaną przez Starostę Janowskiego na podstawie inwentaryzacji stanu lasów – 898
zaświadczeń
4. Wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego - 39
5. Prowadzenie rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb i
wydawanie zaświadczeń o rejestracji - 0
6. Wydawanie legitymacji Strażnika Społecznej Straży Rybackiej – 0
7. Ilość decyzji w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej – 245
Szczegółowe zestawienie pozyskanego drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu
Państwa w powiecie janowskim w 2020r., na które wystawiono świadectwa legalności
pozyskania drewna określone w pkt. 1. określa poniższa tabela:
lasy prywatne
(osób
fizycznych i
prawnych)
pozyskanie drewna ogółem

4545 m3

Strona 94 z 108

Raport o stanie Powiatu Janowskiego

4039 m3

grubizna iglasta
w tym drewno

dłużycowe

3591 m3

stosowe

448 m3
506 m3

grubizna liściasta
w tym drewno

dłużycowe

328 m3

stosowe

178 m3

IV. Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy) w roku
sprawozdawczym: Brak

Nazwa zadania

Porządek publiczny i bezpieczeństwo
obywateli

I. Dla zadania została opracowana polityka/ strategia/program.
Strategia Rozwoju Powiatu Janowskiego: Priorytet 3. Otwarta i sprawna administracja, Cel
operacyjny 3.5. Wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego w powiecie.
W zakresie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu są opracowane poniższe dokumenty:
 Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego,
 Plan Obrony Cywilnej Powiatu,
 Powiatowy Plan Ochrony Zabytków.
II. Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie:

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku,
Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Starostwie
Powiatowym
III. Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 r.

 prowadzona była aktualizacja ww. dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców
 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku odbyła jedno posiedzenie, podczas którego
zajmowała się m.in. sprawozdaniami z działalności Policji, Straży Pożarnej, Nadzoru
Budowlanego, Inspekcji Sanitarnej i Weterynaryjnej oraz bieżącymi sprawami
dotyczącymi bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Sprawozdanie Starosty Janowskiego
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2020 zostało przyjęte przez
Radę Powiatu w Janowie Lubelskim w dniu 25.02.2021 r. i opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubelskiego dnia 08.03.2021 r., poz. 1080
 podejmowano działania mające na celu zwalczanie skutków epidemii, spowodowanej
wirusem SARS-CoV-2, między innymi w zakresie zabezpieczenia kwarantanny
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zbiorowej.
IV. Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy) w roku
sprawozdawczym - brak

Nazwa zadania

Ochrona przeciwpowodziowa, w tym
wyposażenie i utrzymanie powiatowego
magazynu przeciwpowodziowego,
przeciwpożarowa i zapobieganie innym
nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia
ludzi oraz środowiska

I. Dla zadania została opracowana polityka/ strategia/program.
Strategia Rozwoju Powiatu Janowskiego: Priorytet 3. Otwarta i sprawna administracja, Cel
operacyjny 3.5. Wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego w powiecie.
Analiza operacyjna działań ratowniczo-gaśniczych powstałych na terenie powiatu.
II. Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim,
Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Starostwie
Powiatowym
III. Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 r.
Ze względu na pandemię COVID-19 nie były organizowane ćwiczenia ratownicze z udziałem
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
 Na okres pandemii zawieszone zostały inspekcje jednostek OSP, szkolenia OSP.
 Prowadzone były tylko wewnętrzne ćwiczenia zmian służbowych w Jednostce Ratowniczo
Gaśniczej PSP w Janowie Lubelskim, jak np. ćwiczenia w ramach doskonalenia zawodowego
zmian służbowych na zamarzniętych akwenach.
 Komendant PSP w Janowie Lubelskim, na wniosek Dyrektora SPZZOZ i Starosty
Janowskiego, za zgodą Wojewody Lubelskiego, udostępnił pneumatyczny namiot
ewakuacyjny, z przeznaczeniem na poczekalnię przed triażem właściwym, realizowanym w
Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przy SPZZOZ w Janowie Lubelskim
Starostwo Powiatowe oraz Komenda Powiatowa PSP w ramach walki ze skutkami panującej
epidemii COVID-19 prowadziły dystrybucję środków dezynfekcyjnych, środków ochrony osobistej
(rękawiczki, maseczki, przyłbice) oraz innych produktów (termometry, ulotki informacyjne) wśród
powiatowych jednostek organizacyjnych oraz mieszkańców powiatu.


IV. Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy) w roku
sprawozdawczym:

 Zakup dwóch średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych, w ramach środków
pozyskanych w dwóch edycjach konkursu „Bitwa o wozy” – Gmina Godziszów i Gmina
Chrzanów
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 Zakup 39 kompletów nowych ubrań specjalnych, zgodnych z obowiązującymi wymogami
 Zakup profesjonalnej pralnico-suszarki, zapewniającej pranie, dezynfekcję i impregnację
ubrań specjalnych zgodnie z wymaganiami producenta
Zakup profesjonalnej łodzi ratowniczej wraz z wyposażeniem.

Nazwa zadania

Przeciwdziałanie bezrobociu oraz
aktywizacja lokalnego rynku pracy

I. Dla zadania została opracowana polityka/ strategia/program.
Uchwała nr XXXVII/210/2017 Rady Powiatu Janowskiego z dnia 10 sierpnia 2017 roku –
Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata
2017 – 2020. Plan Działań Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim w Zakresie
Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2016- 2020, obszary
priorytetowe i zadania oraz sposób ich realizacji:
Spadek bezrobocia i wzrost wskaźnika zatrudnienia osób bezrobotnych poprzez zwiększenie
skuteczności pośrednictwa pracy i wykorzystanie instrumentów rynku pracy.
W kontekście wyżej określonego celu strategicznego w następujący sposób zdefiniowane
zostały obszary priorytetowe działań Powiatowego Urzędu Pracy na lata 2016 – 2020:
I. Zwiększenie dostępności klientów Powiatowego Urzędu Pracy do usług i instrumentów
rynku pracy adekwatnych do ich potrzeb.
II. Wspieranie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, zwłaszcza z grup
znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy .
III.
Ograniczanie bezrobocia długotrwałego jako element przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu.
IV. Popularyzacja idei kształcenia ustawicznego jako narzędzia prewencji bezrobocia.
V. Wzrost efektywności działań oraz jakości usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy.
II. Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie:

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim
III. Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 r.

W roku 2020 ogólne wydatki ze środków Funduszu Pracy, w związku
z sytuacją związaną z COVID-19 były wyższe w stosunku do wydatków 2019 r.
o 12 122,5 tys. zł i wynosiły 18 832,3 tys. zł w tym realizacja projektu EFS
w ramach POWER i RPO – 6 929,2 tys. zł.

Strona 97 z 108

Raport o stanie Powiatu Janowskiego

Środki wydatkowano na:
1) aktywne formy przeciwdziałania
bezrobociu
2) zasiłki dla bezrobotnych
w tym 434,0 tys. zł – składka ZUS
3) dodatki aktywizacyjne
4) pozostałe wydatki tj. opłaty pocztowe,
rozwój systemu informatycznego, usługi
telekomunikacyjne, poradnictwo zawodowe,
Klub Pracy, pośrednictwo pracy, szkolenie
kadr, dodatki do wynagrodzeń (pośredników
pracy, doradcy EURES, doradcy
zawodowego, specjalistów ds. programów i
specjalisty ds. rozwoju zawodowego),
informacja usługach rynku pracy, w tym
wynagrodzenie 2 osób zatrudnionych do
realizacji projektów EFS POWER i RPO:
47,2 tys. zł

16 415,0
tys. zł
1 925,5 tys.
zł
54,0 tys. zł

437,8 tys. zł

W ramach aktywnych form wydatkowano na:
1) środki na rozpoczęcie działalności
gospodarczej

1 020,0 tys.
zł

w tym: EFS POWER i RPO – 580,0 tys. zł
2) refundacja kosztów wyposażenia i
doposażenia stanowiska pracy w tym EFS
RPO – 460,0 tys. zł
3) koszty przejazdu i zakwaterowania na
szkolenie, staż,
w tym: EFS POWER i RPO – 6,4 tys. zł
4) koszty szkoleń (koszt instytucji
szkoleniowej)

700,0 tys. zł

6,7 tys. zł

98,5 tys. zł

w tym: EFS POWER i RPO – 98,5tys. zł
5) koszty bonu szkoleniowego
w tym: EFS POWER – 78,9 tys. zł
6) prace interwencyjne
w tym: EFS POWER i RPO – 203,5 tys. zł
7) roboty publiczne

86,4 tys. zł
467,1 tys. zł
638,1 tys. zł
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8) prace społecznie użyteczne

30,1 tys. zł

9) koszty badań lekarskich w tym: EFS
POWER i RPO – 10,1 tys. zł
10) stypendia i składki na ubezpieczenie
społeczne z tego:
a) stypendium stażowe w tym: EFS POWER
i RPO – 1 351,5 tys. zł
b) stypendium szkoleniowe i stypendia
szkoleniowe w ramach bonu szkoleniowego
w tym: EFS POWER i RPO – 99,8 tys. zł

10,8 tys. zł

102,2 tys. zł

11) bon na zasiedlenie w tym: EFS POWER
– 333,6 tys. zł

333,6,0 tys.
zł

12) dofinansowanie wynagrodzenia
skierowanych bezrobotnych powyżej 50 roku
życia
13) Krajowy Fundusz Szkoleniowy
14) Wydatki związane z Ustawą z dn. 2
marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych
(Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.)
w tym: EFS POWER i RPO – 4 705,1 tys. zł
15) Refundacja składek ZUS dla spółdzielni
socjalnej

1 551,9 tys.
zł
1 449,7 tys.
zł

3,9 tys. zł
119,3 tys. zł

11 324,3
tys. zł

24,30 tys. zł

Wykonanie budżetu za 2020 rok.
Plan finansowy na 2020 r. wynosił 3 144 429,40 zł.
W/w środki przeznaczone zostały na realizację wydatków budżetowych i zapłatę składki na
ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
W ramach budżetu plan finansowy wynosił: 1 647 429,401 zł. Wykonanie wg klasyfikacji
budżetowej przedstawiało się następująco:
 ... §

4010 wynagrodzenia - 1 174 238,00 zł
 ... § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 84 402,18 zł
 ... § 4110 składki ZUS - 200 954,19 zł
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 ... §

4120 składka na Fundusz Pracy - 25 137,80 zł
 ... § 3020, 4210 – 4700 pozostałe wydatki - 136 813,61 zł
 ... § 6050 wydatki inwestycyjne - 13 530,00 zł
Ogółem wydatki - 1 635 075,78 zł
W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano częściowej instalacji klimatyzacji
w budynku PUP.
Plan finansowy na opłatę składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Janowie Lubelskim wynosił
w 2020 roku 1 497 000,00 zł. Na zapłatę składki zdrowotnej wydatkowano:
§ 4130 składka zdrowotna bez prawa do zasiłku – 1 486 260,11 zł.
IV. Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy) w roku
sprawozdawczym:

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano częściowej instalacji klimatyzacji
w budynku PUP.

Nazwa zadania

Ochrony praw konsumenta

I. Dla zadania została opracowana polityka/ strategia/program.
Strategia Rozwoju Powiatu Janowskiego: Priorytet 3. Otwarta i sprawna administracja

II. Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie:

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
- ½ etatu: 20 godzin tygodniowo: 4 godziny od poniedziałku do piątku
1.

REALIZACJA ZADAŃ RZECZNIKÓW KONSUMENTÓW

1) Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w
zakresie ochrony interesów konsumentów.
Udzielanie porad to nie tylko przedstawienie konsumentowi możliwości prawnych rozwiązania
problemu, ale także bardzo często napisanie pisma, skierowanie do odpowiedniej instytucji, czy
udostępnienie wzoru pisma lub formularza.
1.
Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego
w zakresie ochrony interesów konsumentów.
Rzecznik uczestniczy w każdej sesji Rady Powiatu i na bieżąco zapoznaje się z podjętymi
uchwałami Rady. W okresie objętym sprawozdaniem Rzecznik nie zgłaszał projektów uchwał.
Konsumenci nie zgłaszali potrzeby zmiany w tym zakresie.
2.
Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów
konsumentów.
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3.
Współdziałanie z UOKiK, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami
konsumenckimi i innymi instytucjami w zakresie ochrony konsumentów.
Rzecznik konsumentów stale współpracuje z Inspekcją Handlową, Urzędem Komunikacji
Elektronicznej, Urzędem Regulacji Energetyki, Komisją Nadzoru Finansowego, organizacjami
pozarządowymi, których zakres działalności obejmuje ochronę praw konsumentów oraz z
Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
4.
Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów i wstępowanie do toczących się
postępowań.
W roku sprawozdawczym Rzecznik udzielał pomocy w przygotowaniu pozwów do
indywidualnego wniesienia sprawy przez konsumenta.
5.
Działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym.
Rzecznik konsumentów przeprowadził w szkołach ponadgimnazjalnych oraz internacie szkolnym
zajęcia edukacyjne z młodzieżą na temat ochrony praw konsumentów. Młodzież aktywnie
uczestniczyła w lekcjach o tematyce ochrony praw konsumentów, wypełniała wzory
reklamacyjny dotyczące towarów, oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na
odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Ponadto po zajęciach, rzecznik przekazał
broszury, ulotki i materiały edukacyjne dotyczące spraw konsumenckich. Ulotki i materiały o
tematyce konsumenckiej były kolportowane na terenie powiatu. Edukacja konsumencka
prowadzona była na zajęciach w klubie Seniora. Wielu przedsiębiorców zwróciło się do rzecznika
z prośbą o udzielenie informacji na temat obowiązujących przepisów z zakresu prawa
konsumenckiego, czy też udostępnienia im stosownych przepisów prawa. Wielokrotnie
przedsiębiorcy konsultowali z rzecznikiem prowadzone przez siebie postępowania reklamacyjne
w zakresie dotyczącym prawidłowości rozpatrzenia reklamacji konsumenta.
6.
Podejmowanie działań wynikających z:

art. 479 (38) Kpc (niedozwolone postanowienia umowne),

ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,

ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym,

art. 42 ust. 1 pkt 3 uokik (występowanie w sprawach o wykroczenia na szkodę
konsumentów)

art. 42 ust. 5 uokik w zw. z art. 63 Kpc (przedstawianie sądowi istotnego poglądu dla
sprawy)
1. WNIOSKI KOŃCOWE, PROPOZYCJE ZMIAN ZMIERZAJĄCYCH DO POPRAWY REALIZACJI PRAW
KONSUMENTÓW

1) Wnioski rzeczników dotyczące polepszenia standardów ochrony konsumentów.
Wskazane jest podejmowanie działań podnoszących poziom wiedzy konsumenckiej w
szczególności wśród osób starszych. Osoby te bardzo szybko i często ulegają namowom
tzw. „domokrążcom” i zawierają umowy z nowymi dostawcami energii elektrycznej, czy
usług telekomunikacyjnych. Pod pojęciem energia elektryczna czy telekomunikacja widzą
swojego dotychczasowego dostawcę tych usług i nie podejrzewają, że wraz z podpisaniem
umowy najczęściej zmieniają dostawcę. Konsumenci nie przywiązują szczególnej uwagi
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do podpisywanych umów, nie sprawdzają z kim tak naprawdę ja podpisują.
Ważne jest prowadzenie szerokiego zakresu działań edukacyjnych poprzez ogólnopolskie
kampanie edukacyjne, wydawanie ulotek i materiałów informacyjnych w zakresie
propagowania wiedzy konsumenckiej.
1. Wnioski dotyczące pracy rzeczników.
Ważną rolą rzecznika jest działalność interwencyjne i mediacyjna. Wystąpienia rzecznika w
znacznej większości spotykają się z pozytywnym rozpatrzeniem reklamacji.
Szeroki zakres działań rzecznika wymaga czasu oraz dyspozycyjności, których brakuje w
ramach niepełnego etatu.
2. Ogólne
Średnia udzielonych porad i wystąpień rzecznika utrzymuje się na jednakowym poziomie co
roku.

IV. Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy) w roku
sprawozdawczym: nie dotyczy

Nazwa zadania

Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja
prawna

I. Dla zadania została opracowana polityka/ strategia/program.
Strategia Rozwoju Powiatu Janowskiego: Priorytet 3. Otwarta i sprawna administracja
II. Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie:

Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Starostwie
Powiatowym
III. Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 r.

W 2020 roku funkcjonowały 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Jeden prowadzony przez
powiat Janowski, drugi prowadzony przez organizację pozarządową. Łącznie zostały udzielone
243 porady, z czego 104 udzielone przez organizację pozarządową.
Od dnia 16 marca 2020 r., w związku z wprowadzeniem stanu epidemii, porady były udzielane
wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, a działalność punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej w Starostwie Powiatowym oraz w punkcie nieodpłatnej pomocy
prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, prowadzonym przez organizację
pozarządową została zawieszona w dotychczasowej formie, poprzez udzielanie porad osobiście,
w wyznaczonych lokalach.
Zadanie sfinansowano z przyznanej dotacji z budżetu państwa w wysokości 132 000,00 zł z
czego wykorzystano 131 936,39 zł.
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IV. Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy) w roku
sprawozdawczym: Nie dotyczy

Nazwa zadania

Obronność

I. Dla zadania została opracowana polityka/ strategia/program.
Strategia Rozwoju Powiatu Janowskiego: Priorytet 3. Otwarta i sprawna administracja, Cel
operacyjny 3.5. Wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego w powiecie.
W zakresie obronności są opracowane poniższe dokumenty:
 Plan Operacyjny Funkcjonowania Powiatu Janowskiego w warunkach zewnętrznego
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
 Plan przygotowań podmiotów leczniczych powiatu janowskiego na potrzeby obronne
państwa,
 Plan Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej powiatu janowskiego.
II. Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie:

Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Starostwie
Powiatowym,
Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym

III. Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 r.

 prowadzona była aktualizacja ww. dokumentacji w zakresie obronności
 został opracowany Plan szkolenia obronnego powiatu janowskiego na 2020 rok
 zostały opracowane zasady organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego
obowiązku obrony w powiecie janowskim w roku 2020
 z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną, a co za tym idzie brak możliwości
zorganizowania i przeprowadzenia przedsięwzięć szkoleniowych z zachowaniem
wymaganych zasad reżimu sanitarnego, nie przeprowadzono szkoleń obronnych – za
zgodą LUW w Lublinie.
IV. Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy) w roku
sprawozdawczym- brak

Nazwa zadania

Promocja powiatu

I. Czy dla zadania została opracowana polityka/ strategia/program.

Strategia Rozwoju Powiatu Janowskiego: Priorytet 3. Otwarta i sprawna administracja

II. Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie.
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Wydział Organizacji Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego
III. Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 r.

W 2020 roku powiat janowski z powodu pandemii Covid – 19 działania w zakresie promocji
realizował w ograniczonym zakresie. Był organizatorem uroczystości patriotyczno – religijnych:
- 76 rocznicy Bitwy Partyzanckiej w Lasach Janowskich na Porytowym Wzgórzu,
- obchody 81 rocznicy Zakończenia Działań Obronnych Grupy płk Zieleniewskiego.
- obchodów powiatowych Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
- Powiat wspólnie z Gminą Chrzanów zorganizował Dożynki Powiatowe w Chrzanowie.

Ponadto powiat wydaje gazetę Panoram Powiatu Janowskiego oraz prowadzi stronę internetową.

IV. Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy) w roku
sprawozdawczym Brak

Nazwa zadania

Współpraca i działalności na rzecz organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

I. Czy dla zadania została opracowana polityka/ strategia/program.
Roczny program współpracy powiatu janowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Nr XIII/122/2019 Rady Powiatu z dnia 28
listopada 2019 roku. Proces konsultacji społecznych programu z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie przeprowadzony został w terminie od 23 września do 9
października 2019 r. przez umieszczenie go na stronie internetowej powiatu wraz formularzem,
za pomocą którego organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Powiatu Janowskiego,
mogły zgłaszać swoje opinie i uwagi za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej,
faksu oraz składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.
Po zapoznaniu się z projektem programu i nadesłanymi opiniami Zarząd Powiatu w
Janowie Lubelskim, tak opracowany projekt programu przedłożył do uchwalenia Radzie Powiatu.
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II. Jednostki organizacyjne powiatu/komórki organizacyjne w jednostkach realizujące zadanie:

Wydział Organizacji, Promocji i Rozwoju
III. Najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania w 2020 r. :

W programie współpracy na 2020 r. wyznaczono następujące priorytetowe obszary działania:
1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (art. 4 ust. 1 pkt. 16
ustawy);
2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (art. 4 ust. 1 pkt. 17 ustawy);
3. Turystyka i krajoznawstwo (art. 4 ust. 1 pkt. 19 ustawy);
4. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie (art. 4 ust. 1 pkt. 14
ustawy);
5. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a (art. 4 ust. 1 pkt. 33 ustawy);
6. Ochrona i promocja zdrowia (art. 4 ust. 1 pkt. 6 ustawy);
7. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (art. 4 ust. 1 pkt. 7 ustawy);
8. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym(art. 4 ust. 1 pkt. 10 ustawy);
9. Promocja i organizacja wolontariatu (art. 4 ust. 1 pkt. 27 ustawy);
10. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej
społeczeństwa (art. 4 ust. 1 pkt. 1b ustawy).
Powiat Janowski prowadził działalność w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust.
1 ustawy we współpracy z organizacjami pozarządowymi, prowadzącymi na terenie powiatu
działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom powiatu.
Współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi może mieć charakter finansowy i
pozafinansowy.
Na realizację zadań publicznych, wykonanie których zlecono organizacjom pozarządowym,
z budżetu powiatu w roku 2020 przeznaczono kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy), z której
wydatkowano łącznie 24 500,00 zł (dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych).
Uchwałą Nr 73 / 348 / 20 Zarządu Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 22 stycznia 2020 r.
ogłoszony został konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w poniższych priorytetach:
1) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 10.000,00 zł,
2) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 24.000,00 zł,
3) Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie – 2.000,00 zł,
4) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – 2.000,00 zł,
5) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – 2.000,00 zł.
Na podstawie uchwały Nr 79 / 369 / 20 Zarządu Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 20
lutego 2020 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadań
publicznych przy udziale środków finansowych z budżetu Powiatu Janowskiego w 2020 r.
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Środki przyznano na wsparcie realizacji zadań publicznych w następujących priorytetach:
1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 13 500,00 zł
2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 30 500,00 zł
3. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie – 2 000,00 zł
4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - 2 000,00 zł
5. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - 2.000,00 zł.
Uchwałą Zarządu Powiatu w Janowie Lubelskim Nr 79 / 370 / 20 z dnia 20 lutego 2020 r.
unieważniony został w części otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych
przy udziale środków finansowych z budżetu Powiatu Janowskiego w 2020 roku dla środków
priorytetu „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” w związku z tym, iż na realizację
w/w zadania wpłynęła jedna oferta, która nie spełniała wymogów formalnych określonych w
ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert z dnia 22 stycznia 2020 r. na wspieranie wykonania zadań
publicznych przy udziale środków finansowych z budżetu Powiatu Janowskiego w 2020 roku.
W zakresie Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zrealizowano
następujące zadania:
1. Wnioskodawca: Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Jana Chrzciciela, ul. Szewska 1, 23300 Janów Lubelski
Tytuł zadania: Popularyzacja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację
lokalnego V Janowskiego Pikniku Rodzinnego „Mama, tata i ja”
Całkowity wykonany koszt zadania: 5 500,00 zł
Wysokość przyznanej dotacji: 3 000,00 zł
Wysokość zrealizowanego wkładu własnego: 2 500,00 zł
W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zrealizowano
następujące zadania:
2. Wnioskodawca: Klub Żeglarski „ZEFIR”, ul. Turystyczna 1, 23-300 Janów Lubelski
Tytuł zadania: Szkolenie Wodne oraz VII Powiatowe Zawody w Sportach Wodnych dla
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP
Całkowity wykonany koszt zadania: 1 250,00 zł
Wysokość przyznanej dotacji: 1 000,00 zł
Wysokość zrealizowanego wkładu własnego: 250,00 zł
3. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Sportowo-artystyczne proActiv, ul. Chłodna 3/4,
22-400 Zamość
Tytuł zadania: Otwarty turniej brydża sportowego – 4 Puchar Roztocza
Całkowity wykonany koszt zadania: 8 070,00 zł
Wysokość przyznanej dotacji: 2 000,00 zł
Wysokość zrealizowanego wkładu własnego: 6 070,00 zł
4. Wnioskodawca: Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „LEGION”, Chrzanów Pierwszy
81, 23-305 Chrzanów
Tytuł zadania: Popularyzacja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy
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Chrzanów poprzez organizację zajęć sportowych upowszechniających narciarstwo zjazdowe
Całkowity wykonany koszt zadania: 19 959,00 zł
Wysokość przyznanej dotacji: 3 000,00 zł
Wysokość zrealizowanego wkładu własnego: 16 959,00 zł
5. Wnioskodawca: Motocyklowe
Tytuł zadania: OSP Momoty Dolne dzieciom – piknik sportowo-rekreacyjny
Całkowity wykonany koszt zadania: 1 150,00 zł
Wysokość przyznanej dotacji: 900,00 zł
Wysokość zrealizowanego wkładu własnego: 250,00 zł
W zakresie nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
zrealizowano następujące zadania:
1. Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Ad Astra”, ul. Jana Pawła II 1, 23-300 Janów Lubelski
Tytuł zadania: IX Bieg Partyzantów
Całkowity wykonany koszt zadania: 4 050,00 zł
Wysokość przyznanej dotacji: 2 250,00 zł
Wysokość zrealizowanego wkładu własnego: 600,00 zł
Ocena realizacji Programu:
1 Ogłoszone zostały 2 otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych.
2 Konkursy zostały rozstrzygnięte:
 Pierwszy 14 lutego 2019 r.
 Drugi 6 czerwca 2019 r.
3 W konkursie uczestniczyło 19 organizacji pozarządowych.
4 W ramach otwartych konkursów zostało złożone 20 ofert.
5 Dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego otrzymało 17 organizacji pozarządowych.
6 W ramach otwartych konkursów ofert dofinansowana została realizacja 18 zadań
publicznych.
7 Nie zostały dofinansowane żadne zadania publiczne z pominięciem otwartego konkursu
ofert.
8 Dotacje z budżetu powiatu przeznaczone na realizację zadań publicznych w otwartych
konkursach ofert w 2019 roku wyniosły 39.600,00 zł. (trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset
złotych 00/100).
Łączna suma jaką organizacje pozarządowe przeznaczyły na realizację przeprowadzonych
projektów ze środków finansowych z innych źródeł niż przyznana dotacja to kwota 56.203,44 zł.
Zrealizowane projekty adresowane były do mieszkańców powiatu janowskiego. Realizowane
przedsięwzięcia miały powiatowy zasięg działania.
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Realizowane przedsięwzięcia miały powiatowy zasięg działania.
W roku 2020 współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi miała również formę
pozafinansową, a w szczególności:
a) wspieranie organizacyjne, min. nieodpłatne udostępnianie sali konferencyjnej i sprzętu
organizacjom na działalność statutową;
b) publikowanie na stronach internetowych powiatu wszelkich ważnych informacji dotyczących
zarówno działań podejmowanych przez powiat, jak i przez organizacje pozarządowe;
c) organizowanie spotkań informacyjnych rozumianych, jako formy wymiany informacji na
temat podejmowanych działań, możliwości wymiany doświadczeń i spostrzeżeń,
nawiązywania współpracy i koordynacji podejmowanych działań;
d) przekazywanie informacji za pośrednictwem lokalnych mediów o uczestniczeniu organizacji
pozarządowych w realizowanych programach;
e) informowanie organizacji pozarządowych o możliwości pozyskiwania środków na
działalność z różnych źródeł;
f) działalność promocyjna min. patronat Starosty Janowskiego nad działaniami organizacji
pozarządowych;
g) prowadzenie i aktualizowanie bazy danych organizacji pozarządowych.

IV. Inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie (jeżeli dotyczy) w roku
sprawozdawczym: Nie dotyczy
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