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Wstęp 

Niniejszy raport został sporządzony na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) , zgodnie z którym  

wójt  co roku do 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy za rok 

poprzedni.  W zamyśle ustawodawcy raport ma podsumować działalność samorządu  

w poprzednim roku oraz dostarczyć mieszkańcom najważniejszych informacji o stanie 

realizacji poszczególnych zadań gminy. Zakres dokumentu obejmuje przede wszystkim 

realizację polityk, programów, strategii i uchwał Rady Gminy. Informacje zawarte  

w raporcie powinny przybliżyć mieszkańcom działalność samorządu, zwiększyć wiedzę 

o sytuacji gminy, jak również stać się podstawą do dyskusji o jej przyszłości i kierunkach 

rozwoju. 

Obraz gminy Podedwórze, wyłaniający się informacji przedstawionych  

w niniejszym dokumencie, przedstawia się bardzo niekorzystnie. Bardzo słaba kondycja 

finansowa, zadłużenie przekraczające 60% budżetu gminy, spowodowały utratę 

płynności finansowej, przez co Rada Gminy na dwa lata utraciła zdolność samodzielnego 

uchwalania budżetu. Niewystarczający stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej  

i drogowej, a zwłaszcza bardzo zły stan dróg powiatowych, przekładają się na jakość 

życia mieszkańców. Mała i ciągle malejąca liczba ludności, wpływa na niskie dochody 

podatkowe gminy, a duży udział osób korzystających z pomocy społecznej świadczy  

o nawarstwieniu problemów społecznych.  

Pomimo niekorzystnej sytuacji, zarówno samorząd, jak również lokalne 

organizacje i sami mieszkańcy, podejmują działania na rzecz rozwoju gminy. Dzięki 

konsekwentnej dyscyplinie finansowej, systematycznie zmniejszane są zobowiązania 

gminy, a zaciągnięte kredyty spłacane terminowo. Współpraca z samorządem 

powiatowym daje nadzieję na kolejne wspólne inwestycje w zakresie dróg powiatowych 

na terenie gminy. Dzięki działalności Ośrodka Edukacji Regionalnej „Kraina Rumianku” 

w Hołownie prężnie rozwija się turystyka, a dzięki ciekawej ofercie ośrodka 

zainteresowanie turystów naszą gminą corocznie wzrasta. Ożywiona pod koniec roku 

2018 r. aktywność społeczna, daje nadzieję na większe zaangażowanie mieszkańców  

w sprawy lokalnej społeczności.  
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I. Informacje ogólne 

 
Gmina Podedwórze położona jest w powiecie parczewskim, w województwie lubelskim, 

na pograniczu powiatów: parczewskiego, włodawskiego i bialskiego. 

MAPA 1. LOKALIZACJA GMINY PODEDWORZE NA TLE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I POWIATU  PARCZEWSKIEGO 

 

 
 

www.wikipedia.pl 

 

 

 

 Gmina sąsiaduje z gminami Jabłoń, Dębowa Kłoda, Wyryki, Sosnówka i Wisznice. Gmina 

http://www.wikipedia.pl/


                                         
Raport o stanie Gminy Podedwórze za 2018 rok 

5 | S t r o n a  
 

leży na terenie nizinnym wśród rozlewiska rzeki Zielawa. Sąsiaduje za Pojezierzem 

Łęczyńsko –Włodawskim. Całość gminy leży na Równinie Parczewskiej, stanowiącej 

część makroregionu Polesia Podlaskiego. Obszar gminy wynosi 10720 ha. w jej skład 

wchodzi 13 sołectw: Antopol, Bojary, Grabówka, Hołowno, Kaniuki, Mosty, Nowe Mosty, 

Niecielin, Opole, Piechy, Podedwórze, Rusiły, Zaliszcze. 

MAPA 2. OBSZAR GMINY PODEDWÓRZE 

 

www.google.pl 

 

II.  Współpraca zagraniczna, przynależność do organizacji i związków  
 

Gmina Podedwórze przynależy do następujących związków i organizacji:  

1. Międzygminny Związek Celowy we Włodawie, który na terenie naszej gminy 

zajmuje się gospodarką odpadami. Odpady odbierane są raz w miesiącu, na chwilę 

obecną występują trzy  frakcje odpadów, odpady mokre, odpady suche i  zmieszane Co 

dwa miesiące odbierane są odpady tak zwane wielkogabarytowe. Stawka opłat za 

odpady wynosiła w 2018 r. 10,00 zł. od osoby miesięcznie za śmieci segregowane  

http://www.google.pl/
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i 18,00 zł na odpady zmieszane. 

2. Zakład Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą 

w Parczewie. Zakład ten na terenie naszej gminy zajmuje się eksploatacją wodociągu 

i zaopatrzeniem mieszkańców gminy w wodę, jak również obsługą sieci kanalizacyjnej  

i oczyszczalni ścieków w Nowych Mostach. Wszelkie remonty wykonuje MZK. Badania 

wody prowadzone są regularnie  jej wyniki przesyłane do wiadomości gminie. Stawka 

opłat za 1 m3 wody wynosiła w 2018 r.  2,73 zł oraz 3,00zł miesięcznie tak zwana opłata 

eksploatacyjna. Koszt opłaty za oczyszczenie 1 m3 ścieków wynosił w 2018 r.  17,00 zł 

3. Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej 

„DOM EUROPY”, celem stowarzyszenia jest wsparcie i integracja samorządów 

Lubelszczyzny oraz partnerów zagranicznych.  

4. Stowarzyszenie Związek Gmin Lubelszczyzny, głównym celem działalności 

Związku jest reprezentowanie i obrona interesów gmin. Problemy dotykające nasze 

samorządy wiejskie dla wszystkich są takie same, niezależnie od liczby mieszkańców czy 

wielkości budżetów. 

5. Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug z siedzibą w Chełmie - 

Stowarzyszenie ma na celu uaktywnienie współpracy w ramach Euroregionu Bug, 

poprzez realizację programów i projektów na terenach przygranicznych. 

6. Partnerstwo „Dolina Zielawy” – porozumienie o współpracy zawarte  w 2007 r. 

przez samorządy pięciu gmin: Wisznic, Sosnówka, Rossosz, Jabłoń i Podedwórze 

zawiązane w celu współpracy na rzecz rozwoju oraz wspólnej promocji swoich gmin na 

terenie województwa i kraju. Od momentu powstania partnerstwu udało się zrealizować 

szereg wspólnych działań i pozyskać wiele środków na realizację strategicznych 

inwestycji m.in. ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego, czy programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina.  Na 

dzień 31.12. 2018 r. do partnerstwa należało 6 gmin – poza gminami założycielskimi do 

partnerstwa dołączyła również gmina Milanów. 
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MAPA 3. GMINY ZAŁOŻYCIELSKIE PARTNERSTWA „DOLINA ZIELAWY” 

 

 

 
W roku 2018 Gmina Podedwórze posiadała podpisane dwie umowy partnerskie: 

z Gminą Liszci na Białorusi (zawarta w roku 2008) i  z Gminą Hołowno na Ukrainie 

(zawarta w roku 2009).  W roku 2018 nie były prowadzone żadne wspólne działania, nie 

było też spotkań przedstawicieli gmin, bądź wymiany kulturalnej. 

 

III. Realizacja polityk, programów i strategii 

 
W gminie w 2018 r. obowiązywała Strategia Rozwoju Gminy Podedwórze na lata 2015 – 

2023 zawarta w Strategii Rozwoju Gmin partnerskich „Dolina Zielawy „ na lata 2015 – 

2023. w wyżej wymienionej strategii na  rok 2018 zostały zapisane następujące 

działania: 

Cel strategiczny 1: Rozwijająca się specjalizacja gospodarcza obszaru Dolina 

Zielawy 

Cel operacyjny 1.1 Lepsza zewnętrzna dostępność 

 Zadanie – przebudowa drogi powiatowej nr 1096L  Łyniew - Kodeniec – Uhnin 

(etap II Podedwórze- Kaniuki dł.6750m – inwestycja realizowana przez powiat 

Parczewski z udziałem Gminy Podedwórze – w roku 2018 zadanie nie było 

realizowane. Podjęto rozmowy z powiatem o wspólnym przygotowaniu wniosku 

na  dofinansowanie inwestycji ze środków rządowych. 
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Cel operacyjny 1.2. Wykorzystanie potencjału endogenicznego obszaru poprzez 

tworzenie warunków do wzrostu produkcji rolnej oraz dynamicznego rozwoju  

przetwórstwa rolno – spożywczego 

 Zadanie – Scalenie gruntów na terenie Gminy Podedwórze miejscowość Antopol 

powierzchnia 1000 ha – zadanie realizuje starosta parczewski prowadzone są 

prace geodezyjne, Gmina współpracuje z biurem geodezji na bieżąco udzielane są 

informacje. 

Cel operacyjny 1.3. Wzrost gospodarczego wykorzystania potencjału obszaru 

w zakresie odnawialnych źródeł energii. Zaplanowano do realizacji następujące 

działania: 

 Zadanie: Budowa urządzenia doprowadzającego energię cieplną Moc EC 300kW – 

podmiot realizujący: Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego nie były 

prowadzone prace w tym zakresie. 

 Zadanie: Elektrownia Wodna – podmiot realizujący Firma ZENERIS Poznań – nie 

prowadzono żadnych działań w tym zakresie. 

 Zadanie: Budowa urządzenia doprowadzającego energięo cieplną Moc EC 400 

kW- podmiot realizujący Skład  Opału i Materiałów Budowlanych T&M Sobianek 

– nie były prowadzone prace w tym zakresie. 

Cel operacyjny 1.4. Większa specjalizacja obszaru w zakresie turystyki wiejskiej 

w oparciu o lokalne zasoby 

 Zadanie – szlak rowerowy po terenie działania LGD „Jagiellońska Przystań” 

(projekt LUPA) – zadanie realizowane przez LGD „Jagiellońska Przystań” - 

zadanie nie było realizowane. 

Cel strategiczny 2. Wzrost jakości życia na terenie obszaru poprzez rozwinięte 

usługi społeczne i komunalne 

Cel operacyjny 2.1. Większa dostępność usług zdrowotnych oraz działań z zakresu 

włączenia społecznego 

 Zadanie – Dzienny Dom Opieki Medycznej – zadanie realizowane przez Gminę 

Podedwórze w partnerstwie Dolina Zielawy - nie były prowadzone prace w tym 

zakresie. 

Cel operacyjny 2.2 Podniesienie jakości kształcenia oraz wzrost efektywnych form 

przeciwdziałania bezrobociu 

 Zadanie – zajęcia edukacyjne w szkołach. Dodatkowe szkolenia 
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z przedsiębiorczości dla młodzieży i dorosłych – zadanie realizowane przez 

Gminę Podedwórze,  prowadzone były zajęcia w ramach doradztwa zawodowego 

i pro orientacji zawodowej dla dzieci i młodzieży, 1 osoba ukończyła  studia 

podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego środki pozyskano z PUP 

w Parczewie. 

Cel operacyjny2.3 Aktywna ochrona środowiska wraz z rozwojem infrastruktury 

technicznej 

 Zadanie – Wybudowanie 3 odcinków sieci wodociągowej w miejscowości 

Hołowno, Podedwórze, Mosty, przebudowa ujęcia wody i wymiana wodomierzy 

na odczytowe 1 stacja i 650 wodomierzy odczytowych zadanie realizowane przez 

Gminę Podedwórze - wybudowano sieć wodociągową w miejscowości Mosty na 

odcinku 875 m plus przyłącze 66,9 m, przebudowano  ujęcie wody 

„PODEDWÓRZE” ze stacją wodociągową w m. Opole. 

 Zadanie – budowa oświetlenia ulicznego we wsi Zaliszcze- podmiot realizujący 

Gmina Podedwórze w partnerstwie Dolina Zielawy – rozpoczęto realizację 

zadania, zakupiono część materiałów, pozyskano lampy. 

 Zadanie – termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Podedwórzu – 

zadanie realizowane prze Gminę  Podedwórze i Wspólnotę Mieszkaniową -   w 

2018 r. zakupiono nowy piec  ze środków funduszu remontowo-budowlanego 

wspólnoty. 

 Zadanie – termomodernizacja budynku Urzędu gminy Podedwórze zadanie 

realizowane przez Gminę Podedwórze – nie prowadzono działań w tym zakresie  

 Zadanie – Budowa biogazowni o mocy 0,5MW- podmiot realizujący Inwestor 

prywatny – zadanie nie było realizowane. 

Cel strategiczny 3 Racjonalne zarządzanie i kształtowanie przestrzenie gmin 

partnerskich tworzących obszar Dolina Zielawy 

Cel operacyjny 3.1 Poprawa wewnętrznej dostępności komunikacyjnej obszaru 

 Zadanie: Przebudowa gminnej drogi gruntowej Nr 103797L w Hołownie na 

odcinku 1,39 km – zadanie realizowane przez  Gminę Podedwórze – nie 

zrealizowano zadania 

 Zadanie – prace remontowe na 17 obiektach mostowych na terenie gminy 

Podedwórze zgodnie z planem zadań – zadanie realizowane przez Gminę 

Podedwórze , zadanie nie zostało zrealizowane 
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Cel operacyjny 3.2. Efektywne kształtowanie przestrzeni publicznej 

 Zadanie: Zwiększenie dostępności do budynków architektury sakralnej- kościołów 

poprzez wykonanie odpowiednich zabezpieczeń – 2 obiekty; podmiot realizujący: 

Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Opolu – nie 

wykonano zabezpieczeń. 

 Zadanie: Odnowa centrów miejscowości: Mosty, Antopol, Rusiły, Podedwórze, 

Piechy, Hołowno, Nowe Mosty, podmiot realizujący zadanie Gmina Podedwórze - 

prowadzone były jedynie bieżące prace porządkowe. 

 

W roku 2018 gmina nie posiadała  Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy 

Podedwórze. Przewidywany termin uchwalenia Programu - rok 2019. Gmina 

Podedwórze posiada 2 obiekty wpisane do rejestru zabytków: 

 Zespół kościelny: kościół pw. Zwiastowania NMP (wraz z ruchomościami), 

nagrobek Szlubowskich, cmentarz kościelny z drzewostanem i ogrodzeniem oraz 

dzwonnica, wraz z gruntem pod budynkiem. Zespół kościelny położony jest 

w centrum wsi Podedwórze, obok skrzyżowania dróg powiatowych Rudno-

Mosty, Łyniew-Kodeniec.  

                                      FOT. 1 KOŚCIÓŁ PW. ZWIASTOWANIA NMP ZWANY „BIAŁYM” W PODEDWÓRZU 
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 Kościół rzymsko-katolicki, parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 

z otaczającym drzewostanem. Kościół położony we wschodniej części wsi 

Podedwórze. 

FOT. 2 KOŚCIÓŁ PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO ZWANY „CZERWONYM” W PODEDWÓRZU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W miejscowości Podedwórze znajduje się murowana kapliczka z drewnianą 

ludową figurą Jezusa Frasobliwego pochodząca  z 1646 roku, usytuowana w centrum 

Podedwórza na rozwidleniu dróg. Jest to najstarsza kapliczka w powiecie parczewskim, 

potocznie zwaną „Świętym Janem”. Wewnątrz kapliczki znajduje się drewniana rzeźba 

Chrystusa Frasobliwego. 

Ponadto część gminy znajduje się w strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej.  

Obiekty zabytkowe objęte strefą pośredniej ochrony konserwatorskiej figurujące  

w ewidencji dóbr kultury województwa lubelskiego: 

 Pozostałości założenia parkowego, 2 poł. XIX w. Antopol 

 Pozostałości założenia parkowego, k. XIX w Mosty 

 Kapliczka na rozwidleniu dróg, 1646 r. Podedwórze 

 Cmentarz rzym.- kat., pocz. XX w. Opole 

 Cmentarz prawosławny, 1 poł. XX w. Hołowno 
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FOT. 3 KAPLICZKA Z 1646 R. „ŚWIĘTY JAN” W PODEDWÓRZU 

 

 

 

Na rok 2018 r. nie uchwalono Programu Współpracy z Organizacjami 

pozarządowymi. Współpraca była prowadzona na zasadzie spotkań nieformalnych.  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Podedwórze został przyjęty uchwałą 

Nr IX/32/2015 r. z dnia 31.07.2015 r. i obejmuje lata 2015 – 2020. Dokument 

zamieszczony jest na stronie internetowej gminy Podedwórze. Z powodów finansowych 

w 2018 r. nie prowadzono działań w zakresie realizacji PGN. 

W 2018 r. gmina nie miała możliwości uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej ze względu na nie spełnienie wskaźników z art. 243 ustawy o finansach 

publicznych.   

 

IV. Finanse gminy 

 

Budżet gminy na 2018 r. zakładał wpływy w kwocie 7.923.613,91 zł oraz wydatki 

w kwocie 7.465.630,84 zł. Od założonych wpływów i wydatków doszło 

do następujących odstępstw: 

a)  zamiast 7.923.613,91zł, wpływy wyniosły 7.605.211,07 zł, w tym: 

 dochody bieżące: plan 6.854.952,11 zł, wpływy wyniosły 6.806.671,53 zł. 

Zmniejszenie dochodów bieżących wynika z niepełnego wykorzystania dotacji na 
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zadania zlecone na świadczenia rodzinne oraz niepełna realizacja egzekucji 

zaległości w podatkach rolnym, od nieruchomości i od środków transportowych 

od osób fizycznych.  

 dochody majątkowe plan 1.068.661,80 zł, wpływy wyniosły 798.539,54 zł. 

Zmniejszenie dochodów majątkowych wynika z przesunięcia rozliczenia 

inwestycji w zakresie przebudowy stacji uzdatniania wody w Opolu na 2019 r.  

 

 

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 4.439,70 zł, natomiast wydatki 

w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 4.202,96 zł. 

 

b) zamiast 7.465.630,84, wydatki wynosiły 7.199.667,20 zł, w tym: 

 wydatki bieżące plan 6.202.725,40 zł, wydatki wyniosły 5.937.373,09 zł 

 wydatki majątkowe plan 1.262.905,44 zł, wydatki wyniosły 1.262.294,11 zł. 
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WYDATKI BUDŻETU GMINY PODEDWÓRZE W 2018 R. 

 

 

Na dzień 31.12.2018 r. Gmina posiadała następujące zobowiązania finansowe/kredyty 

i pożyczki: 

Bank Data 
zaciągnięcia 
zobowiązania 

Cel zobowiązania Kwota 
zobowiązania 

Kwota pozostała 
do spłaty na dzień 

31.12.2018 r. 

BOŚ Lublin 24.10.2013 

spłata kredytów 
zaciągniętych 

w latach 
poprzednich 

1 266 518,00 1 266 518,00 

BOŚ Lublin 
 

25.07.2011 

sfinansowanie 
niedoboru 

budżetowego na 
2011r. 

1 600 000,00 840 000,00 

BOŚ Lublin 20.07.2012 

Budowa systemu 
kanalizacji 

zagrodowej-
przydomowych 

oczyszczalni 
ścieków 

156 182,00 81 172,00 

0
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600 000
800 000

1 000 000
1 200 000
1 400 000
1 600 000
1 800 000
2 000 000



                                         
Raport o stanie Gminy Podedwórze za 2018 rok 

15 | S t r o n a  
 

BOŚ Lublin 
 

20.07.2012 

budowa chodników 
w m. Opole 

i Podedwórze 
281 195,97 165 695,97 

WFOŚiGW 
Lublin 

 
05.12.2012 

modernizacja 
i rozbudowa 
składowiska 
odpadów 

komunalnych we 
Włodawie 

116 970,00 79 500,00 

BS Wisznice 20.12.2012 
sfinansowanie 
planowanego 

deficytu 
475 000,00 320 000,00 

WFOŚiGW 
Lublin 

 
08.05.2014 

budowa 
przydomowych 

oczyszczalni 
ścieków w gminie 

Podedwórze 

57 000,00 51 300,00 

BS Wisznice 
 

04.01.2016 

sfinansowanie 
przejściowego  

deficytu 
budżetowego 

w 2015 r. 

704.725,26 704 725,26 

Razem 3.508.911,23 
 

W gminie zrealizowano jeden projekt inwestycyjny ze środków zewnętrznych tj.: 

„Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Podedwórze 

i Jabłoń”. Kwota zewnętrznego finansowania, która wpłynęła do budżetu gminy w 2018 

r. wynosi 785.278,84 zł. Wkład własny wniesiony w 2018 r. do projektu wynosił 

476.271,83 zł, z czego 146 395,73zł pochodziło z dotacji celowej powiatu 

parczewskiego. 

 

Ponadto zrealizowano 2 projekty miękkie: 

 „Nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania 

pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa” - 

kwota zewnętrznego finansowania: 18.453,80 zł, zaś wkład własny wynosił 

186,40 zł. W ramach projektu zakupiono dla jednostki OSP w Podedwórzu 

Zestaw Ratownictwa Medycznego PSP R1 (kompletny, z opatrunkami 

hydrożelowymi), defibrylator ZOLL AED PLUS, parawan, poduszkę 

pneumatyczną wraz z osprzętem (reduktor, wąż, sterownik) oraz butlę stalową 

6l. 

 „Cyfrowa Gmina Podedwórze” - kwota zewnętrznego finansowania 39.528,05 zł, 
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bez wkładu własnego gminy. Projekt realizowany w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe 

Kompetencje społeczeństwa działanie 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz 

rozwoju kompetencji cyfrowych realizacja projektu grantowego pn. „Rozwój 

kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej”. 

Celem głównym projektu był rozwój kompetencji cyfrowych w tym korzystania 

z Internetu i e-usług publicznych u odbiorców którzy ukończyli 25 rok życia 

i zamieszkujących na terenie Gminy Podedwórze  poprzez darmowe szkolenia. 

Uczestnicy szkoleń nabyli umiejętności informacyjne, komunikacyjne, 

rozwiązywania problemów czy korzystania z usług publicznych w sieci. Projekt 

stworzył trwały mechanizm podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie 

lokalnym. W ramach projektu został zakupiony sprzęt komputerowy niezbędny 

do przeprowadzenia szkoleń tj. 10 laptopów. Po realizacji projektu sprzęt 

komputerowy został przekazany do Zespołu Placówek Oświatowych 

w Podedwórzu. w ramach projektu zostało przeszkolonych 110 osób w jednym 

z darmowych 12 godzinnym module szkoleniowym: „Rodzic w Internecie”, 

„Rolnik w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”. 

 

W budżecie na 2018 rok nie wyodrębniono środków w ramach funduszu sołeckiego 

ani nie realizowano przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 

W budżecie gminy na 2018 rok nie wyodrębniono również środków przeznaczonych na 

promocję gminy. Jedyne ogłoszenie w prasie, zlecone przez gminę, wiązało się 

z obowiązkową promocją inwestycji dofinansowanej ze środków europejskich pn. 

„Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Podedwórze 

i Jabłoń” (artykuł prasowy – koszt 184,50 zł). W roku 2018 Gmina Podedwórze nie 

wydawała żadnych tytułów prasowych ani publikacji. 

 

V. Spółki komunalne i jednostki organizacyjne gminy 

 
W gminie nie funkcjonują spółki komunalne. Gmina jest współzałożycielem 

i uczestnikiem następujących związków: 

1. Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie – zadaniem Związku 

jest wykonywanie zadań własnych gmin – uczestników Związku, w zakresie 
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gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin członkowskich na podstawie 

ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach. Związek utworzony został 

w 2004 roku, na dzień 31.12.2018 r. należały do niego, poza Gminą Podedwórze 

następujące gminy: Hanna, Hańsk, Sławatycze, Sosnówka, Stary Brus, Miasto 

Włodawa. 

2. Międzygminny Związek Komunalny z siedzibą w Parczewie – zadaniem Związku 

jest wykonywanie zadań własnych gmin – uczestników Związku, w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania 

ścieków, a w szczególności: 

 zapewnienie dostaw wody;  

 odbiór i oczyszczanie ścieków;  

 rozwój i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej; 

 edukacja ekologiczna i podejmowanie przedsięwzięć na rzecz ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej; 

 aktywizowanie środowisk gminnych i społeczności lokalnych w dążeniu do 

uzyskania właściwego naturalnego stanu środowiska poprzez wykonywanie 

niezbędnych inwestycji w zakresie gospodarki komunalnej, ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej;  

 reprezentowanie gmin – uczestników Związku w sprawach związanych 

z zaopatrzeniem w wodę i oczyszczaniem ścieków; 

 promocja gmin – uczestników Związku; 

 współpraca z organizacjami z innymi podmiotami w zakresie wykonywania 

zadań statutowych Związku 

Związek utworzony został w 2001 roku, na dzień 31.12.2018 r. należały do niego, poza 

Gminą Podedwórze, następujące gminy: Czemierniki, Janów Podlaski, Komarówka 

Podlaska, Konstantynów, Milanów, Rossosz, Ulan-Majorat. 

W gminie funkcjonują następujące jednostki organizacyjne: 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,  

 Zespół Placówek Oświatowych 

 Gminna Biblioteka Publiczna 
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VI. Mieszkańcy gminy 

 
W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkańców zmniejszyła się o 30 osób, 

przez co na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 1713 osób, w tym 864 kobiet i 849 

mężczyzn. w odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

 liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 93 

osób, a liczba mieszkańców – 123, 

 liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 498 osób, 

a liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 586, 

 liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 273, a liczba 

mieszkańców: 140. 

W 2018 roku najwięcej migracji miało miejsce na terenie gminy - 16 

przemeldowań. Pozostałe migracje przebiegały w kierunku miasta - 14, (w tym do 

Lublina 3, Radomia 3), wsi – 11 (w tym do Jabłonia 5, Uhnina 3). 5 osób  po 

wymeldowaniu nie dopełniło obowiązku meldunkowego i nigdzie nie zostało 

zameldowanych. 

 W 2018 r. urodziło się w gminie 15 osób, w tym 6 dziewczynek i 9 chłopców, 

a zmarły 34 osoby, w tym 14 kobiet i 20 mężczyzn, wobec czego przyrost naturalny 

w 2018 r. był ujemny i wyniósł  –19 osób. Najczęstszą przyczyną zgonów był zgon nagły 

– 7 przypadków. W 2018 r. nie odnotowano zgonów niemowląt. 

Bezrobocie w Gminie Podedwórze szacowane jest na podstawie danych 

z Powiatowego Urzędu Pracy w Parczewie. Stopa bezrobocia w powiecie parczewskim 

na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 7,3 % i  była niższa niż w województwie (8%), a wyższa 

niż w kraju (5,8%). Z terenu Gminy Podedwórze w I kwartale 2018 r. zarejestrowanych 

było 55 osób bezrobotnych, a na koniec IV 2018 r. - 50 osób.  Wskaźnik bezrobocia 

wśród beneficjentów korzystających z pomocy społecznej wynosi 42%. Wskaźnik 

obliczany jest jako stosunek liczby osób w rodzinach korzystających z pomocy 

społecznej z powodu bezrobocia do liczby osób w rodzinach korzystających z pomocy 

ogółem.   

 



                                         
Raport o stanie Gminy Podedwórze za 2018 rok 

19 | S t r o n a  
 

VII. Ochrona zdrowia 

 
Na terenie gminy funkcjonuje  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek 

Zdrowia w Podedwórzu, prowadzony przez Firmę Transport Sanitarny, Usługi 

Transportowe Przewóz Osób Dariusz Kubiniec z Parczewa. Liczba pacjentek i pacjentów 

w 2018 r., korzystających z usług tego podmiotu wynosiła 1701, a liczba udzielonych 

świadczeń zdrowotnych – 10 771. Na terenie gminy zrealizowano program zdrowotny 

dotyczący Profilaktyki Chorób Krążenia - finansowanie zewnętrzne; z programu 

skorzystało 10 osób. 

Na dzień 1 stycznia 2018 r. 5 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż 

napojów alkoholowych, jak również  5 podmiotów na dzień 31 grudnia 2018 r. W 2018 

r. zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2018 plan wydatków  wynosił 13 225,00 zł z którego wykonanie 

wyniosło 5.615,12 zł obejmujące wydatki : 

 na umowę  zlecenie  z 2 biegłymi dotyczącą  wydania opinii o uzależnieniu dla  1 

osoby przeznaczono 360,00 zł 

 na dofinansowanie wpisowego do udziału w zawodach organizowanych przez 

Szkolny Związek Sportowy w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimnazjalnej 

przeznaczono 300,00 zł, 

 na dofinansowanie art. spożywczych i zakup nagród  dla dzieci biorących udział 

w konkursach zorganizowanych przez ZPO w Podedwórzu (kiermasz 

bożonarodzeniowy oraz przedstawienie muzyczno- teatralne z udziałem dzieci 

i ich rodziców „Rzepka”) przeznaczono 300,00 zł, 

 na dofinansowanie zakupu nagród w Zespole Placówek Oświatowych 

w Podedwórzu  na koniec roku  przeznaczono 500,00 zł, 

 na dofinansowanie do organizacji Dnia rodziny festyn rodzinny  przeznaczono 

300,17 zł, 

 na dofinansowanie organizacji Wieczernicy upamiętniającej św. Jana Pawła II, 

integracja mieszkańców gminy przeznaczono 131,95 zł, 

 na dofinansowanie zakupu nagród dla uczniów ZPO Podedwórze uczestniczących 

w projekcie „Bądź bezpieczny” realizowanym z elementami szeroko rozumianej 

problematyki uzależnień i bezpieczeństwa  przeznaczono 500,00 zł, 

 na przewóz uczniów ZPO Podedwórze na biegi przełajowe pod hasłem „Sport 



                                         
Raport o stanie Gminy Podedwórze za 2018 rok 

20 | S t r o n a  
 

najlepszą profilaktyką” przeznaczono 500,00 zł, 

 na działalność świetlicy wiejskiej w Zaliszczu przeznaczono 1080,00 zł 

 na przewóz dzieci  z grupy cyrkowej z Zaliszcza przeznaczono 1000,00 zł,  

 na wypłatę  8 diet dla członków  komisji przeznaczono 640,00 zł. 

 

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęły 2 wnioski 

o objęcie postępowaniem osoby nadużywającej alkoholu. Realizowano zapisy Gminnego 

Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Podedwórze na lata 2017 - 2020 

którego plan wydatków wynosi 2000,00 zł. w 2018 r. nie sfinansowano żadnych 

wydatków w tym rozdziale.  

 

VIII. Pomoc społeczna 

 
Gminny Ośrodek Pomoc Społecznej w Podedwórzu został powołany 

01 maja 1990 roku  Zarządzeniem  Nr 1/90 z dnia 25 kwietnia 1990 r. przez Naczelnika 

Gminy Podedwórze. Horyzontalne kierunki działania Ośrodka wyznacza Strategia 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Podedwórze na lata 2013 – 2020, 

przyjęta Uchwałą Nr XXXIII/164/2013  Rady Gminy Podedwórze w dniu 20 marca 2013 

roku. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 

1508 z późn. zmianami) zadaniem Ośrodka jest koordynacja realizacji przyjętej Strategii, 

która określa misję oraz długofalowe cele strategiczne i przypisane im cele w zakresie 

rozwiązywania problemów społecznych lokalnej społeczności. Podstawę działalności 

Ośrodka – jako gminnej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej - stanowi Statut 

nadany uchwałą Nr XX/100/2004 Rady Gminy Podedwórze z dnia 28 grudnia 2004 

roku. Ośrodek jest jednostką sektora finansów publicznych funkcjonującą jako jednostka 

budżetowa Gminy Podedwórze. Prowadzi działalność finansową dysponując środkami 

pochodzącymi z różnych źródeł, w tym w pierwszej kolejności dotacjami 

przyznawanymi  z budżetu państwa, następnie środkami pochodzącymi z budżetu 

gminy.  

W każdym roku budżetowym  Ośrodek opracowuje plan finansowy, który 

stanowi podstawę gospodarki finansowej na dany rok kalendarzowy.  Na koniec roku 

2018 plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Podedwórzu wynosił 

1.960.452,61 zł. Aktualną organizację pracy i zatrudnienie w GOPS określa Regulamin 
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Organizacyjny ustanowiony Zarządzeniem Nr 0152.2.2017 Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Podedwórzu z dnia  31 maja 2017 roku.  

Podstawą przyznania świadczenia z pomocy społecznej jest wywiad 

środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego Ośrodka w miejscu 

zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia i u osób zobowiązanych do 

alimentacji. Pracownicy socjalni mają obowiązek i  przeprowadzają wywiady 

alimentacyjne na zlecenie min. innych  Ośrodków Pomocy Społecznej, Policji, 

Prokuratury, Sądów Rejonowych.                           

 

 Warunkiem ubiegania się o pomoc jest spełnienie kryterium dochodowego, które do                           

31 września 2018r. wynosiło: 

  dla osoby samotnie gospodarującej - 634 zł 

 dla osoby w rodzinie – 514 zł. 

Od  01 października 2018 kryterium dochodowe wynosi: 

 dla osoby samotnie gospodarującej - 701 zł 

 dla osoby w rodzinie – 528 zł. 

Dochód z 1ha przeliczeniowego dla potrzeb pomocy społecznej wynosił w 2018 r. 308,00 zł. 

 Beneficjentami  pomocy społecznej w 2018 r. było 84 rodzin, z tego  liczba osób 

w rodzinach stanowiła 247. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej na podstawie 

wydanych decyzji wynosi 126 . W podziale na wiek beneficjentów wynosi: 70 osób w wieku 

od 0-17, 44 osoby w wieku produkcyjnym oraz 12 osób w wieku poprodukcyjnym  

Głównymi powodami przyznania świadczeń w 2018 r. były: 

 długotrwała i ciężka choroba - 36 świadczeń; 

 bezrobocie 35 - świadczeń; 

 ubóstwo - 26 świadczeń; 

 niepełnosprawność – 25 świadczeń; 

 alkoholizm - 9 świadczeń; 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podedwórzu w 2018 r. przyznał i wypłacił:  

 zasiłek stały dla 10 osób, z tego 95 świadczeń, na ogólną kwotę - 47 530 zł, 

 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone są za osoby pobierające zasiłki 

stałe dla 10 osób, z tego 96  świadczeń, na ogólną kwotę – 4 278 ,00 zł, 

 zasiłek okresowy dla 26 osób, z tego 124 świadczeń, na kwotę – 39 129,00 zł, 

 zasiłek celowy dla 48 osób,   na kwotę – 37 950,00 zł, w tym specjalny zasiłek celowy 
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dla 3 osób na kwotę 2 650,00 zł. 

 

GOPS w 2018 r. realizował założenia uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego 

programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020, na podstawie którego został opracowany 

i przyjęty uchwałą Nr XLII/209/2014 Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2014r. ”Program 

osłonowy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy 

Podedwórze za lata 2014-2020”. w 2018 r. pomocy w formie dożywiania udzielono: 

 na podstawie wywiadów środowiskowych z posiłku skorzystało 56 dzieci. 

  bez wywiadu pomoc otrzymało 13 dzieci  (tj. zgłoszone przez dyrektorów szkół) 

co stanowi 20 % liczby uczniów i dzieci  dożywianych w szkołach i przedszkolach  

na terenie gminy. Koszt posiłków wyniósł 5 765,00 zł  i stanowił środki własne 

gminy, 

- zasiłek celowy na zakup żywności  otrzymało 47 osób w rodzinach. Koszt świadczeń 

wyniósł 34 050,00 zł  tym kwota 6 810,00zł pochodziła z budżetu gminy jako wkład własny, 

zaś kwota 27 240,00 zł stanowiła dotację z budżetu wojewody. 

W 2018 r. z terenu naszej gminy w DPS/ ZOLP przebywały 4 osoby, koszty 

dofinansowania  do  pobytu wyniosły łącznie 58 118,00 zł. 

 Zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej wydano dla  2 osób decyzje, 

potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych przez okres 90 dni.  

Rada Gminy Podedwórze uchwałą NR XIX/96/2016 z dnia 29 września  2016 r. 

przyjęła Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Podedwórze  na lata 2016-2019. 

W 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podedwórzu zatrudniał asystenta 

rodziny w ramach umowy zlecenia od 16 lipca 2018 r do 31 grudnia 2018 r. Plan 

przewidywał wydatki na kwotę  2.500 zł, jednak faktyczne wykonanie wyniosło 334,50 zł. 

Praca asystenta obejmowała zakresem 1 rodzinę. 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 

ubezpieczenia społecznego zaplanowane były na kwotę 541.000,00 zł. Wykorzystanie 

budżetu wyniosło 523.863,70 zł, a środki te przeznaczone były  na wypłatę: 

 zasiłko w rodzinnych dla 122 oso b na kwotę 166.601,54 zł, 

 oraz dodatko w do zasiłko w rodzinnych, w tym z tytułu: 

 opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 
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2 oso b na kwotę 7.875,05 zł, 

 urodzenia dziecka dla 7 oso b na kwotę 7.000,00 zł, 

 samotnego wychowywania dziecka dla 7 oso b na kwotę 15.826,00 zł 

 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 4 oso b na kwotę 

5.138,16 zł, 

 rozpoczęcia roku szkolnego dla 83 oso b na kwotę 8.235,58 zł, 

 nauka poza miejscem zamieszkania \internat\ dla 22 oso b na kwotę 23.124,98  

 nauka poza miejscem zamieszkania \dojazd\ dla 5 oso b na kwotę 2.858,36 zł, 

 wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 17 oso b na kwotę 

18.755,00 zł, 

 zasiłko w pielęgnacyjnych dla 28 oso b na kwotę 53.104,68 zł, 

 s wiadczenia pielęgnacyjnego dla 3 oso b na kwotę 53.172,00 zł, 

 zasiłku jednorazowego z tytułu urodzenia dziecka dla 9 oso b na kwotę 

9.000,00 zł, 

 s wiadczenia  rodzicielskie dla 3 oso b na kwotę 28.072,30 zł 

 specjalnego zasiłku opiekun czego dla 7 oso b na kwotę 44.302,00 zł, 

 składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych za osoby otrzymujące 

specjalny zasiłek opiekun czy oraz s wiadczenie pielęgnacyjne dla 9 oso b 

21.946,88 zł 

W poprzednim roku wypłacono  świadczenia z funduszu alimentacyjnego  dla 10 

osób na kwotę  44.630,00 zł.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził 

postępowanie wobec 7 dłużników. Koszty  obsługi SR i FA są finansowane w formie 

dotacji celowej z budżetu państwa. 

W 2018 r. przyznano świadczenia wychowawcze (500+) dla 156 dzieci. Dotacja 

na świadczenia wychowawcze wynosiła  949.200,00 zł wykonano 948.174,30 zł, koszty 

obsługi programu -14.029 zł.  Na początek 2018 r. 98 rodzin pobierało świadczenie 

wychowawcze (tzw. 500+), a na koniec 2018 r. - 99 rodzin.  

W 2018 wydano 8 Kart Dużej Rodziny, realizowanych w ramach Rządowego 

Programu wspierania rodzin wielodzietnych.  

Przyznano świadczenia „Dobry start” (wyprawka szkolna dla dzieci) w wysokości 

jednorazowo po 300,00 zł dla 164 dzieci,  finansowane w formie dotacji celowej 

z budżetu państwa. Kwota wypłaconych w 2018 r. świadczeń „Dobry start” wyniosła  

49.200 zł, na obsługę programu wydatkowaliśmy 1.630,00  zł. 
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IX. Infrastruktura gminy i działalność inwestycyjna 

 
Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała w 2018 r. 125,218 km dróg. Drogi 

asfaltowe stanowiły w 2018 r. 51,61% wszystkich dróg, natomiast drogi utwardzone 

stanowiły 61,96 % . Stan dróg według Systemu Oceny Stanu Nawierzchni, w podziale na 

poszczególne kategorie dróg publicznych, był następujący: 

 drogi wojewódzkie - stan zadowalający (klasa B), 

 drogi powiatowe - stan zły (klasa D), 

 drogi gminne – stan niezadowalający (klasa C) 

MAPA 4. PLAN ROZMIESZCZENIA DRÓG NA TERENIE GMINY PODEDWÓRZE 

 

 

 

W 2018 r. zrealizowano dwie inwestycje w zakresie modernizacji infrastruktury 

drogowej na terenie gminy: 

1. Droga powiatowa nr 1096 L w miejscowości Rusiły, która została zmodernizowana 
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jako część projektu „Poprawa jakości infrastruktury drogowej na obszarze 

przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy”, realizowanego w ramach Programu 

Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020. W ramach projektu właściciel 

drogi – Starostwo Powiatowe w Parczewie wykonało przebudowę 1,87 km drogi 

powiatowej w miejscowości Rusiły o wartości 782 000 zł. Dofinansowanie ze 

środków europejskich wyniosło 90% wartości inwestycji, 10% to wkład Starostwa 

Powiatowego w Parczewie. 

2. Droga powiatowa nr 1616 L Podedwórze-Zaliszcze na odcinku od km 0+003 do km 

5+203, która została zmodernizowana z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju 

oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury 

Drogowej. Dofinansowanie wyniosło 80% kosztów inwestycji. Całkowity koszt 

inwestycji to 2 mln 130 tys. zł. Wysokość dofinansowania to 1 mln 704 tys. zł.  

Niezbędny wkład własny zapewnił w swoim budżecie powiat parczewski. Część 

środków w wysokości ok. 35 000 zł przekazał również społeczny komitet 

przebudowy drogi, założony przez mieszkańców Zaliszcza, który przeprowadził 

zbiórkę publiczną na ten cel. 

Według oficjalnych długość szlaków rowerowych na terenie gminy wynosi 46 
km, jednak część z nich – w związku z brakiem jakichkolwiek prac konserwacyjnych – 
jest niedostępna lub niewystarczająco oznakowana. 

MAPA 5. SZLAKI ROWEROWE W GMINIE PODEDWÓRZE 
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Długość ścieżek rowerowych w 2018 r. wynosiła 400 m – są to utwardzenia 

w miejscowości Podedwórze: 

MAPA 6. ŚCIEŻKI ROWEROWE W GMINIE PODEDWÓRZE 

 

 

 

 

Gmina Podedwórze w 2018r. zakończyła realizację projektu „Rozbudowa                             

i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Podedwórze i 

Jabłoń”,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020, Osi Priorytetowej VI Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie 

zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno- ściekowa. W ramach projektu na terenie 

Gminy Podedwórze przebudowano ujęcie wody „PODEDWÓRZE” ze stacją wodociągową 

w m. Opole, wybudowano 0,94 km sieci wodociągowej w m. Mosty oraz zamontowano 

32 nakładki radiowe modułowe na istniejących wodomierzach, umożliwiające zdalny 

odczyt zużywanej wody i automatyczne przesyłanie stanu licznika. Projekt realizowany 

był w partnerstwie z Gminą Jabłoń. Wartość projektu dla Gminy Podedwórze  wynosi  

1 317 241,73 zł, w tym koszty kwalifikowalne projektu:  1 007 130,82 zł. 
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Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej  wyniosło 856 061,19 zł 

FOT. 4 STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI OPOLE PO MODERNIZACJI 

 

 

Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2018 r. wynosiła 66,50 km, a na 

koniec 67,4344 km.  Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada 97% mieszkań. 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie bądź administracji gminy (lub 

jednostek gospodarki komunalnej) na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła 2 km m, na 

dzień 31 grudnia 2018 r. nie uległa zwiększeniu. Na dzień 1 stycznia 2018 r. istniało 15 

przyłączy do sieci kanalizacyjnej, i na dzień 31 grudnia 2018 r. również 15 przyłączy. 

W gminie nie ma czynnej sieci gazowej. 

3. Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 

 
Na początku 2018 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował lokale mieszkalne 

usytuowane w budynku wielorodzinnym Nr 48 w Podedwórzu, dom mieszkalny 

w Hołownie, dom mieszkalny w Grabówce.           

1) według stanu na 01.01.2019 r. mieszkaniowy zasób gminy to 2 lokale 

mieszkalne niebędące lokalami socjalnymi o łącznej powierzchni 136,20m²,      

- lokal Nr 48/1  o pow. 60,30m² 

- lokal Nr 48/2 o pow. 75,90m² 

2) budynki mieszkalne o łącznej pow. 88m² 

- budynek  Nr 108 w Hołownie o pow. 52m² 
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- budynek mieszkalny Nr 23 w Grabówce o pow. 36m² 

 

Łącznie w zasobie gminy znajdowały się w 2018 r., 2 mieszkania i 2 budynki 

mieszkalne. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 56,05m2. w 2018 r. 

nie oddano do użytkowania mieszkań, znajdujących się w zasobie gminy. 

Niewykorzystany był 1 budynek mieszkalny w Grabówce. Przyczyną niewykorzystania 

tego mieszkania był brak chętnych i niezadowalający stan techniczny budynku. 

W 2018 r. nie dokonano sprzedaży  mieszkań, nie wszczęto postępowań 

eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali mieszkalnych, będących w zasobach 

gminy. W 2018 r. nie dokonywano remontów mieszkań, znajdujących się w zasobie 

mieszkaniowym gminy.  

Na dzień 1 stycznia 2018 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie 

gminy wynosiły łącznie 5 996,42 zł, a płatności dotyczyły 1 mieszkania. Na dzień 31 

grudnia 2018 r. zaległości wzrosły do kwoty 6 197,98 zł. 

W 2018 r. nie wypłacano dodatków mieszkaniowych. w zasobie gminy w 2018 r. 

znajdowały się następujące budynki niemieszkalne, które wykorzystano w następujący 

sposób: 

L.p. Obręb i numer działki Nazwa budynku i przeznaczenie 

1 
Podedwórze – 277/1 

remiza OSP 

świetlica wiejska 

2 Podedwórze – 277/2 garaż 

3 
Zaliszcze – 265 

remiza OSP 

świetlica wiejska 

4 
Hołowno – 110 

remiza OSP 

świetlica wiejska 

5 
Bojary – 4/1 

remiza OSP 

świetlica wiejska 

6 
Opole - 297 

remiza OSP 

świetlica wiejska 

7 
Rusiły – 451/1 

remiza OSP 

świetlica wiejska 
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8 Antopol - 81 Świetlica wiejska 

9 Opole – 40/1, 41/1 hydrofornia 

10 Nowe Mosty – 14/2 oczyszczalnia 

 

W 2018 r. nie było osób oczekujących na mieszkanie z zasobu gminy. 

 

4. Transport 

 
Gmina Podedwórze dysponuje samochodem  przystosowanym do przewozu osób 

niepełnosprawnych  zakupionym  z „Programu wyrównywania różnic między regionami 

II” z PFRON. W 2018 r. samochód wykorzystywany był do celów związanych 

z rehabilitacją zawodową, leczniczą lub społeczną przez 17 osób.  

Na terenie gminy  brak jest przewoźników, którzy zapewnialiby przewozy 

regularne mieszkańców. Mieszkańcy Gminy mogą korzystać z autobusu dowożącego 

dzieci do szkoły obejmuje on  jednak tylko przejazd z danej miejscowości gminy do 

Podedwórza. 

 

5. Sprawy obywatelskie 

 
W 2018 roku Gmina Podedwórze nie uchwaliła budżetu obywatelskiego. Do urzędu 

wpłynęły w 2018 r. 33 wnioski o udostępnienie informacji publicznej. Dotyczyły one 

udzielenia informacji przede wszystkim nt. wynagrodzeń kadry kierowniczej, 

przyznanych nagród jak również diet radnych za udział w sesji i komisji., opieki nad 

zwierzętami, zawieranych umów. Na 33 wnioski, które wpłynęły,  informacje zostały 

udostępnione wnioskodawcom w 100%. W sprawozdawanym roku nie wpłynęły skargi 

w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego ani petycje.  

1 stycznia 2018 r. funkcjonowało w gminie 7 organizacji pozarządowych, w tym 4 

stowarzyszenia i 5  jednostek OSP. Na koniec roku, liczba stowarzyszeń i jednostek OSP 

nie uległa zmianie, powstało natomiast 6 Kół Gospodyń Wiejskich. 

 

Spośród  stowarzyszeń działalność w roku 2018 prowadziły: 

 Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego w Hołownie, które prowadzi 
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szeroką działalność skierowaną do dzieci, młodzieży i osób dorosłych w Ośrodku 

Edukacji Regionalnej „Kraina Rumianku” w Hołownie. Organizowane są 

warsztaty etnograficzne, gry terenowe, imprezy okolicznościowe, spotkania 

integracyjne. Wśród prowadzonych warsztatów można wymienić: „Od ziarna do 

chleba”, „  Od włókna do tkaniny”, „ Od gliny do cegły”, ceramika, kolorowe 

szkiełka  i wiele innych. W ośrodku można się nauczyć, wypocząć, zregenerować 

siły, posmakować regionalnych potraw. Ośrodek dysponuje 35 miejscami 

noclegowymi. Prężna działalność ośrodka oraz ciekawa oferta edukacyjna 

przekładają się na coraz większe zainteresowanie turystów grupowych  

i indywidualnych gminą Podedwórze. Według danych Stowarzyszenia liczba 

osób, które odwiedziły Ośrodek w Hołownie, przekroczyła w 2018 roku 10 000. 

 Stowarzyszenie na rzecz Wspierania i Rozwoju wsi Lubelskiej w Zaliszczu. 

Działalność stowarzyszenia w 2018 r. koncentrowała się na prowadzeniu grupy 

cyrkowej „Mali wytrwali”, w której dzieci poznają techniki sztuki cyrkowej, 

wykonują sztuczki i akrobacje cyrkowe, a swoje umiejętności prezentują podczas 

różnego rodzaju uroczystości i imprez. 

 Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne w Podedwórzu. Głównym celem 

działalności jest aktywizacja mieszkańców, wspieranie inicjatyw, wspieranie 

edukacji. W roku 2018 Stowarzyszenie zorganizowało konkurs wśród dzieci 

i młodzieży Zespołu placówek Oświatowych w Podedwórzu pod nazwą „Bądź 

bezpieczny”. 

 Z pięciu jednostek OSP działających na terenie gminy  jednostka z Podedwórza 

wpisana jest do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Jednostki 

uczestniczą w akcjach ratunkowych, przy gaszeniu pożarów. W roku 2018 duży 

wkład członkowie OSP mieli w akcji zwalczania ASF na terenie gminy.  Jednostka 

OSP Podedwórze dysponuje profesjonalnym sprzętem oraz 2 samochodami 

ratowniczymi. 

 Koła Gospodyń Wiejskich powstały w 6 miejscowościach: Antopol, Hołowno-

Kaniuki, Mosty, Opole, Piechy, Podedwórze, Zaliszcze. Rejestracja kół w Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonana została w grudniu roku 

2018, są to więc młode organizacje, które dopiero rozpoczęły swoją działalność. 

W 2018 r. nie organizowano otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji 

pozarządowych. 
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6. Przestępczość w gminie 

 
Zgodnie z danymi otrzymanymi z Komendy Powiatowej Policji w Parczewie w 2018 r. 

stwierdzono następujące rodzaje zagrożeń czynami przestępczymi:  

1. Zagrożenie kradzieżami z włamaniem  – nie było, 

2. Zagrożenia kradzieżami – 2,  

3. Zagrożenie zniszczeniem/uszkodzeniem rzeczy – 1, 

4. Zagrożenie rozbojami, bójkami lub pobiciami oraz uszczerbkiem na zdrowiu – nie było, 

5. Zagrożenie przestępczością narkotykowa – nie było, 

6. Nietrzeźwi kierujący - 2 

W 2018 roku na terenie gminy miał miejsce 1 wypadek drogowy oraz 14 kolizji 

drogowych, co w porównaniu do 2017 roku stanowi wzrost o 10 kolizji. W analizowanym 

okresie policjanci na terenie gminy Podedwórze zatrzymali 3 kierujących w stanie 

nietrzeźwości innym pojazdem niż mechaniczny (rowerem). W 2018 roku nie 

przeprowadzano badań poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Podjęte działania 

informacyjne i prewencyjne polegały na umieszczaniu na stronie internetowej Gminy 

Podedwórze informacji lub ulotek otrzymanych z Komendy Powiatowej Policji 

w Parczewie. 

 

7. Edukacja 

 
W gminie w 2018 r. funkcjonowała jedna placówka edukacyjna - Zespół Placówek 

Oświatowych w Podedwórzu, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa, przedszkole 

samorządowe oraz ostatnia III klasa gimnazjum. Nauczania indywidualnego nie 

prowadzono.  

We wrześniu 2018 r. naukę w szkole podstawowej rozpoczęło 89 uczennic i uczniów 

oraz  13 uczniów w III klasie gimnazjum. Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2018 

r. średnio 11,25 osób. Najwięcej uczniów 18 było w klasie VIII, najmniej 3  w klasie IV. W 

2018 r. szkołę ukończyło 18 osób. Do egzaminu  kończącego szkołę przystąpiło 100% 

uczniów. Wszystkie osoby objęte obowiązkiem nauki kontynuowały naukę w szkołach 

średnich. 
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Wydatki gminy na oświatę wynosiły 1 369 747,05 zł, z czego 1 113 739,00 zł to 

jest 81,30% pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa.  W 

przeliczeniu na 1 ucznia, wydatki na szkołę podstawową i klasę gimnazjum wyniosły 

15 390,41 zł.  W szkole zatrudnionych było 14  nauczycieli, w tym 1 nauczyciel 

kontraktowy, 2 nauczycieli mianowanych, 11  nauczycieli dyplomowanych. W ciągu 

2018 r. na świadczenia kompensacyjne odeszło 2 nauczycieli. Na jednego nauczyciela 

przypadało średnio 6,4 uczennic i uczniów. 

Gmina w minionym roku realizowała pomoc socjalną dla uczniów w trudnej 

sytuacji materialnej. W okresie od stycznia do czerwca  zgodnie ze złożonymi wnioskami 

stypendia otrzymało 24 uczniów na kwotę 15 126,00 zł, natomiast za okres IX- XII 

stypendia otrzymało również 24 uczniów na kwotę 10 084,00 zł. Ponadto w roku 2018 

został wypłacony  zasiłek szkolny dla 2 uczniów na kwotę 1 240,00 zł. 

W roku  2018 gmina zapewniła dowożenie uczniów do ZPO w Podedwórzu. 

Ze zorganizowanego przez gminę środka transportu skorzystało 60 uczennic i uczniów, 

stanowiących 67,4 % wszystkich uczennic i uczniów. Na dowożenie uczniów z budżetu 

gminy wydatkowano kwotę 49 342,50 zł. 

 

8. Przedszkola 

 
W 2018 r. funkcjonowało Przedszkole samorządowe wraz z klasą rocznego 

przygotowania przedszkolnego  tzw. „0”. Do przedszkola uczęszczało 25 dzieci, w tym 

17 dziewcząt i 8 chłopców.  Do klasy tzw. „0” uczęszczało 9 uczniów. W przedszkolu 

zatrudnionych jest 2 nauczycieli dyplomowanych. W 2018 roku na prowadzenie 

przedszkola gmina wydała 200 654,04 zł. 

 

9. Kultura 

 
W gminie w 2018 r. funkcjonowała jedna Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą 

w Podedwórzu. Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 7444 woluminów, zaś 

na koniec roku - 7382 woluminów. w przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba 

woluminów wynosiła 4,5 na dzień 1 stycznia 2018 r. oraz 4,5 na dzień 31 stycznia 2018 
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r. w 2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie zapewniła możliwości wypożyczenia płyt 

CD i DVD, gdyż nie posiada ich w swych zbiorach. Zbiory audiowizualne w 2018 r. nie 

zostały wzbogacone. 

Na początku roku (na 30.01.2018 r.) zarejestrowano 113 czytelniczek 

i czytelników, zaś na koniec roku liczby te wynosiły 245. W ciągu roku z usług biblioteki 

skorzystało 3225 czytelniczek i czytelników, którzy skorzystali łącznie z 5453 

woluminów. W poprzednim roku wzbogacono zbiory bibliotek o m.in. następujące 

pozycje: literatura piękna dla dorosłych – 201 woluminów, literatura piękna dla dzieci 

i młodzieży – 32 woluminy, literatura niebeletrystyczna – 51 woluminów (łącznie 284 

woluminy).  

Gminna Biblioteka Publiczna w Podedwórzu w 2018 r. zatrudniała 2 pracownice. 

W ciągu roku struktura zatrudnienia zmniejszyła się o 1 osobę z powodu jej przejścia na 

rentę. 

W bibliotece użytkowano 8 komputerów, w tym 5 komputerów z dostępem do 

szerokopasmowego Internetu. Katalogu on-line biblioteka nie udostępnia. w 2018 r. tym 

samym nie było możliwości zdalnego (internetowego) składania zamówień. W 2018 r. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Podedwórzu zorganizowała następujące wydarzenia:  

 w ramach ogólnopolskich akcji: „Noc bibliotek”, „Narodowe Czytanie” 

i „Mirabelka – kiełkująca historia w 100licy”, w ramach których 

przeprowadzono z wiele ciekawych zajęć i warsztatów, 

 projekt „Mała książka – wielki człowiek” - projekt skierowany do 

trzylatków, w ramach którego wydano dzieciom i ich rodzicom wyprawki 

czytelnicze,  

 spotkanie autorskie z poetą Krzysztofem Kołtunem i pisarką Ewą Koziarą, 

 gminne eliminacje ogólnopolskich konkursów recytatorskich, 

 warsztaty czytelniczo – artystyczne dla dzieci i młodzieży, lekcje 

biblioteczne, 

 wycieczki do: Muzeum im. Józefa Kraszewskiego w Romanowie, do kina 

w Białej Podlaskiej i w Parczewie, na kabaret do Krasnegostawu oraz na 

Festiwal Trzech Kultur do Włodawy, 

 Gminne Kolędowanie, podczas którego wystąpili soliści i zespoły oraz 

w czasie którego Pan Tadeusz Sławecki wyróżnił Gminną Bibliotekę 

Publiczną w Podedwórzu medalem wybitym z okazji 110-lecia 
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Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego  

w Lublinie jako wyraz uznania i podziękowania za bardzo dobrą 

i skuteczną pracę na rzecz czytelników i sympatyków Biblioteki, 

 Wieczornica upamiętniająca Św. Jana Pawła II,  

 Piknik Rodzinny w Mostach, 

 Gminny Dzień Babci i Dziadka, 

 uroczystości patriotyczne 3 Maja i 100-lecia odzyskania Niepodległości 

przez Polskę 

      

Większość z tych wydarzeń miały na celu promocję czytelnictwa upowszechnianie 

kultury w środowisku lokalnym. W wydarzeniach tych wzięło udział ponad 900 

mieszkańców. Biblioteka poniosła w związku z tymi wydarzeniami wydatki w kwocie 

1670,00 zł. 

W 2018 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina 

wydała   łącznie 116 000 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Podedwórzu była jedyną 

instytucja kultury funkcjonującą w gminie w 2018 r., gmina nie prowadziła domu 

kultury. 

 

10.  Przedsiębiorczość i miejsca pracy 

 
W 2018 r. zarejestrowano w gminie, w rejestrze CIDG, 7 nowych przedsiębiorców 

(osoby fizyczne). Najczęściej przedmiotem działalności tychże przedsiębiorstw było: 

usługi transportowe, budowlane, naprawa pojazdów samochodowych.  W 2018 r. 

wyrejestrowano 8 przedsiębiorców (osoby fizyczne). Przedmiotem działalności 

wyrejestrowanych podmiotów były usługi: budowlane, fryzjerskie, transportowe, 

handlowe. Na dzień 31.12.2018 r. działalność gospodarczą na terenie gminy prowadziły 

43 podmioty.  

Głównym źródłem utrzymania mieszkańców jest rolnictwo, część pracuje w 

lokalnych instytucjach przedsiębiorstwach. Największymi pracodawcami w gminie są: 

Urząd Gminy Podedwórze, Zespół Placówek Oświatowych w Podedwórzu, Bank 

Spółdzielczy w Wisznicach Oddział w Podedwórzu, NZOZ w Podedwórzu, FPHU SOBART 

Bogusław Szabat, „ORE” Sklep Spożywczo-Przemysłowy Aldona Łachmańska – Kisiel, ZU 

„Krecik” Barbara Kisiel, MK Mikro Energia Kazimierz Martychowiec. 



                                         
Raport o stanie Gminy Podedwórze za 2018 rok 

35 | S t r o n a  
 

 

11. Ochrona środowiska 

 
W 2018 r. odnotowano 40 dni, w których przekroczone zostały 24-godzinny 

poziom dopuszczalny dla pyłu PM 10. Brak oficjalnych danych związanych  

z  narażeniem mieszkańców na hałas drogowy. Na terenie gminy  gminie nie funkcjonują 

zakłady szczególnie uciążliwe dla środowiska. 

W 2018 r. wielkość ścieków oczyszczonych na terenie gminy wynosiła  2 027 m3.  

Z oczyszczalni ścieków komunalnych w Nowych Mostach korzystało w 2018 r. 88 

odbiorców. Dużym problemem jest przewymiarowanie oczyszczalni oraz jej wysoka 

energochłonność, generująca duże koszty utrzymania. Przy małej ilości użytkowników  

i – tym samym – malej ilości dopływających ścieków (ok. 5 m3 na dobę), koszt 

oczyszczenia 1m3 ścieków jest bardzo duży i w 2018 r. wynosi 17 zł/m3. Zgodnie  

z uchwałą nr XXXIV/162/2018 Rady Gminy Podedwórze z dnia 29 maja 2018 r. budżet 

gminy dopłaca 50% wartości stawki brutto za oczyszczenie 1m3 ścieków (tj. 8,50 zł do 

każdego m3 ścieków). Łączna kwota dopłaty z tego tytułu wyniosła w 2018 r. 26 214 zł.  

Ponadto na terenie gminy funkcjonuje 280 przydomowych oczyszczalni ścieków 

oraz  ok. 100 zbiorników bezodpływowych. 118 osób zamieszkujących dawne osiedle 

POM oraz tereny wokół ZPO w Podedwórzu podłączonych jest systemem kanalizacji do 

osadnika Imhoffa. Przestarzały i niewydolny system, wybudowany w latach 60-tych XX 

wieku, stwarza zagrożenie dla środowiska i wymaga przebudowy. 

 W 2018 roku na terenie gminy nie istniały legalnie działające wysypiska 

odpadów komunalnych, jak również nie zlokalizowano dzikich wysypisk odpadów. 

System zbiórki odpadów prowadzony jest przez Międzygminny Związek Celowy 

z siedzibą we Włodawie z podziałem na dwie frakcje – suchą i mokrą. Udział Gminy 

Podedwórze w MZC wynosi 5,8% i jest to liczba mieszkańców Gminy Podedwórze do 

mieszkańców wszystkich 7 gmin związku. Na dzień 1 stycznia 2018 r. na 1 mieszkańca 

gminy przypadało 126 kg selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz około 1 

kg zmieszanych odpadów komunalnych, pod koniec roku dane te nie uległy zmianie. 

Na terenie gminy Podedwórze w 2018 r. występowały następujące formy 

ochrony przyrody: 

 Rezerwat przyrody „Warzewo” – położony na gruntach wsi Rusiły i Opole. 

Rezerwat Warzewo został utworzony w 1988 roku, obejmuje powierzchnie 41,91ha. 
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Zaobserwowano tu 14 typów zbiorowisk roślinnych. Większość z nich zachowała 

charakter naturalny. Płytkie zagłębienia terenu z wodą wysychającą latem, zasiedla 

zbiorowisko szuwarowe, a zbiorowisko średnio wysokich turzyc, zalewane jest 

corocznie wodą w okresie wiosny i jesieni. Występują tu płytkie, rozległe 

powierzchnie nasłonecznionej wody stwarzające doskonałe warunki bytowe dla 

ptactwa. Warzewo to bogaty zestaw gatunków wodnych i szuwarowych. Gniazdowały 

tu dwa gatunki perkozów (zausznik i perkozek), sześć gatunków kaczek, bąk, błotnik 

stawowy, łyska, rybitwa zwyczajna, bielik zwyczajny, żurawie, a także czapla. 

Najliczniej występowała mewa śmieszka, której kolonia lęgowa liczyła ponad 1000 

gniazd. W szuwarach dominują rokitniczki i potrzos. Na obrzeżach zbiornika 

wodnego dominują czajki, rycyki, bekasy, kszyki i inne gatunki. Z rzadkich gatunków 

nie lęgowych obserwowano m.in. błotnika łąkowego, dubelta, kulika wielkiego 

i bataliona. Ogółem na terenie rezerwatu zanotowano 60 gatunków ptaków, w tym 26 

lęgowych i 9 prawdopodobnie lęgowych. Bagno-rezerwat ze względu na swój 

naturalny charakter i niepowtarzalną specyfikę przedstawia wysoką wartość 

naukową. Szata roślinna uznana jest za jeden z najbardziej atrakcyjnych walorów 

tego obszaru. 

                                                                 FOT. 5 REZERWAT PRZYRODY „WARZEWO” 
 

 

 

 Obszar Natura 2000 – Uroczysko Mosty-Zahajki – obszar obejmuje dwa 

sztuczne, dość płytkie zbiorniki retencyjne, należące do systemu melioracyjnego 

Kanału Wieprz–Krzna wraz z otaczającymi je terenami (głównie lasy olsowe – 

Zahajki oraz pola uprawne i lasy mieszane w Mostach). Jeden z nich znajduje się 
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we wsi Mosty, o powierzchni lustra wody 396 ha, zaś drugi we wsi Zahajki, 

o powierzchni 240 ha. W sumie na terenie ostoi wody śródlądowe zajmują 10% 

powierzchni, podmokłości – 35%, lasy – 54%, a łąki i pastwiska zajmują 21% 

powierzchni. Stawy są przedmiotem zabiegów hodowlanych gospodarki 

rybackiej. Na terenie uroczyska występuje 21 gatunków ptaków z Załącznika 

i Dyrektywy Ptasiej oraz 8 innych, cennych i zagrożonych gatunków ptaków 

(niewymienionych w Dyrektywie). Porastające je szuwary i zarośla wierzbowe są 

idealnym miejscem dla różnych gatunków rybitw. Gatunki ptaków obszaru 

Natura 2000: bączek, bąk, bielik, błotniak łąkowy, błotniak stawowy, bocian 

czarny, derkacz, dzięcioł czarny, dzięcioł średni, gąsiorek, muchołówka mała, 

orlik krzykliwy, ortolan, podróżniczek, puchacz, rybitwa białowąsa, rybitwa 

czarna, trzmielojad, zielonka, zimorodek, żuraw. 

FOT. 6 ZBIORNIK MOSTY 
 

 

 Obszar Natura 2000 – Zbiornik retencyjny w Podedwórzu. Obszar obejmuje 

należący do systemu melioracyjnego Kanału Wieprz-Krzna zbiornik retencyjny 

o powierzchni 282 ha wraz z otaczającymi go terenami (lasy 1% i podmokłe łąki 

– 5% obszaru). Wody śródlądowe stojące i płynące zajmują 94% powierzchni 

ostoi. Na terenie zbiornika występuje 15 gatunków ptaków z Załącznika 
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i Dyrektywy Ptasiej oraz 6 innych, cennych i zagrożonych gatunków ptaków. 

Ostoja ptasia o randze krajowej, jedno z nielicznych w Polsce stanowisk lęgowych 

podgorzałki. Wędkarze mogą tu łowić różne gatunki ryb, można łowić z brzegu 

i łodzi lub pontonu. Na zbiorniku jest wiele ładnych zatoczek gdzie można znaleźć 

ładne miejsca do wędkowania. Możemy tu złapać ładne okazy lina, karpia, 

leszcza, karasia, płoci, szczupaka i okonia. Gatunki ptaków o obszarze Natury 

2000: Bąk, Baczek, Podgorzałka, Błotniak stawowy, Błotniak łąkowy, Kropitka, 

Zielonka, Derkacz, Rybitwa rzeczna, Rybitwa czarna, Puchacz, Podróżniczek, 

Pokrzewka jarzębata, Gąsiorek, Bielik Zwyczajny oraz Ortolan. 

FOT. 6 ZBIORNIK PODEDWÓRZE 
 

 

 

Ciekawym krajobrazowo obszarem jest również Góra Grabowska – najwyższe 

wzniesienie w gminie położone w miejscowości Niecielin o wysokości 185 m n.p.m. 

Rzeźba terenu jest następstwem występujących tu zlodowaceń. 130 tys. lat temu 

powierzchnię Gminy Podedwórze pokrywał lądolód środkowopolski. W okresie 

integracjału, kiedy klimat nieco się ocieplił, lodowiec wycofał się i obecna miejscowość 

Niecielin znalazła się u jego czoła. Kiedy lądolód z jednakową prędkością nasuwał się 

i topił, jego czoło przez jakiś czas pozostawało w jednym miejscu. Takie zjawisko to 

postój masy lodu, z której wraz z topniejącą wodą uwalniane zostają duże ilości pisaku, 
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żwiru, a także olbrzymie głazy narzutowe. Właśnie w ten sposób, przed czołem 

lądolodu, powstała Góra Grabowska jako morena czołowa epoki lodowcowej. Materiał 

skalny, z którego jest zbudowana może pochodzić nawet z Gór Skandynawskich, 

a przywędrował on wraz z nasuwającym się i powiększającym lądolodem. Cofając się 

pozostawił po sobie różne formy ukształtowania tereny, do którego należy rezerwat 

Warzewo (dawne jezioro wytopiskowe) oraz liczne głazy narzutowe znajdujące się w 

pobliżu Góry Grabowskiej. Obiekt przez lata był eksploatowany jako kopalnia żwiru, od 

roku 2007 prowadzona jest rekultywacja wyrobiska w kierunku przywrócenia funkcji 

rolniczej tego terenu. Aktualny termin rekultywacji, po kilkukrotnych przedłużeniach, 

wyznaczono na 31.03.2020 r. Przedłużająca się rekultywacja jest uciążliwa dla 

mieszkańców ze względu na wzmożony transport materiału do zasypania wyrobiska 

(urobek z kopalni Bogdanka).  Prowadzona działalność wiąże się ze znacznym hałasem 

oraz niszczeniem drogi gminnej nr 103790 L, prowadzącej do byłej kopalni, przez 

obciążone znacznym tonażem samochody dostawcze i ciężki sprzęt. 

FOT. 7 GRABOWSKA GÓRA PRZED REKULTYWACJĄ 

 

 

12. Planowanie przestrzenne 

 
Na początku 2018 r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

objętych było 100 % powierzchni gminy. W 2018 r. wydawano zaświadczenia, wypisy 
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i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu 

działek w planie.  Główny plan zagospodarowania przestrzennego wraz ze studium 

uwarunkowań  i kierunkiem zagospodarowania przestrzennego pochodzi z 2003 r. Od 

tamtej pory tylko w roku 2006 (Uchwałą Nr XXXI/146/2006 Rady Gminy Podedwórze 

z dnia 31 marca 2006 r.) i 2011 (Uchwałą Nr XVI/75/2011 Rady Gminy Podedwórze 

z dnia 28 października 2011 r.) plan został zmieniony dla poszczególnych działek, 

w niektórych sołectwach gminy. 

Od kilku lat napływają wnioski mieszkańców o o przekształcenie przeznaczenia 

swoich działek w planie zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na długą procedurę 

oraz znaczny koszt, w 2018 r. nie planowano i nie dokonywano zmian w Planie 

zagospodarowania przestrzennego gminy Podedwórze. Nieaktualne zapisy oraz 

wynikające z planu ograniczenia wpływają negatywnie na możliwości podejmowania 

działań inwestycyjnych przez mieszkańców i przedsiębiorców. 

 

13. Sprawy administracyjne 
 

Urząd Gminy Podedwórze w 2018 r. zatrudniał 13 osób, w tym 2 pracowników na 

stanowiskach robotniczych. Przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu 

osobistego wynosił na dzień 1 stycznia 2018 r. 21 dni, a na dzień 31 grudnia 2018 r. 20 

dni. W 2018 r. nie było przypadku zaskarżenia decyzji wydanych przez wójta. Wojewoda 

nie stwierdził nieważności zarządzeń i uchwał, wydanych przez organy gminy. Również 

mieszkanki i mieszkańcy nie złożyli w 2018 r. skarg na akty wydane przez organy gminy.  

W 2018 r., przed Sądem Administracyjnym była rozpatrywana 1 skarga, która 

dotyczyła uchylenia postanowienia Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 

w przedmiocie odmowy wydania interpretacji indywidualnej przepisów prawa 

podatkowego – skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

 Gmina Podedwórze była również stroną postępowania toczącego się przed Sądem 

Okręgowym w sprawie zwrotu kosztów wykonania dokumentacji projektowej instalacji 

solarnych z powództwa Syndyka masy upadłościowej firmy RAPID. Ponadto  

w poprzednim roku gmina była stroną w jednym cywilnym  postępowaniu sądowym. 

Sprawa w dalszym ciągu jest rozpatrywana, dotyczy zasiedzenia przez mieszkańca 

działki będącej własnością gminy.  

 


