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Szanowni Państwo, 

Drodzy Mieszkańcy Gminy Janów Lubelski!  
 

Prezentuję Państwu Raport o stanie 

Gminy Janów  Lubelski za 2020 rok, który 

przedstawia informacje o działalności gminy                  

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 

roku. Raport obejmuje również podsumowanie 

działalności burmistrza, w tym realizację 

polityk, programów, strategii oraz uchwał Rady 

Miejskiej w Janowie Lubelskim, zgodnie                         

z ustawą o samorządzie gminnym. 

Prezentowany  dokument pozwoli przybliżyć 

Państwu aktualną sytuację oraz 

funkcjonowanie naszego samorządu. 

Raport za 2020 rok jest odmienny od 

poprzednich, gdyż uwzględnia  trudną sytuację, 

w której znaleźliśmy się w ubiegłym roku.                 

W wyniku pandemii COVID 19, która dotknęła 

cały kraj, zaplanowane kierunki działania 

zostały poddane weryfikacji, gdyż pandemia naruszyła porządek społeczny                                    

i gospodarczy, paraliżując wiele dziedzin  naszego życia. Gmina traciła dochody własne 

przy wzroście  wydatków nieplanowanych. Zmuszeni  zostaliśmy do zarządzania 

kryzysowego skierowanego na minimalizację skutków kryzysu i postępowania                                    

w sytuacji zagrożenia życia oraz zdrowia naszych mieszkańców. 

 Kolejnym wyzwaniem było utrzymanie tych jednostek, które w wyniku decyzji 

rządowych musiały pozostawać zamknięte. Zamknięcie działalności niektórych naszych 

jednostek organizacyjnych ( kultury, sportu, rekreacji) skutkowało pozbawieniem ich 

przychodów oraz utratą środków finansowych na funkcjonowanie. W tym okresie 

przechodziliśmy na pracę zdalną, odbywały się  zdalne sesje Rady Miejskiej, uczniowie 

uczyli się zdalnie, część osób przebywała na kwarantannie. Życie społeczne zostało 

ograniczone, nie odbywały się imprezy promocyjne, wydarzenia kulturalne i sportowe,  

opustoszały ulice, organizacje pozarządowe ograniczyły swoją działalność.   

Kierowany przeze mnie Urząd Miejski realizował wszystkie swoje podstawowe  

zadania, własne oraz zlecone. Nie zrezygnowaliśmy z wydatków inwestycyjnych, które  

mieliśmy zaplanowane na 2020 rok, a które pozwalają nam na przeprowadzenie 

inwestycji podnoszących jakość życia naszych mieszkańców.  

W Raporcie prezentujemy inwestycje, które dotyczyły m.in. rewitalizacji miasta, 

termomodernizacji  obiektów użyteczności publicznej, inwestycji w drogi, ciągi pieszo-

rowerowe,  uzbrojenie terenów w Janowskiej Strefie Inwestycyjnej, powstania nowego 

przedszkola w budynku po byłym gimnazjum, czy też w placów zabaw.  

3



Ponieważ sytuacja finansowa samorządu w minionym roku była trudna, dużą 

poprawę przyniosła otrzymana od rządu dotacja w ramach pierwszej tury Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 mln 192 tys. zł.  Następnie, w ramach 

ogłoszonego przez rząd konkursu, nasze dwa projekty inwestycyjne uzyskały 10,5 mln 

zł bezzwrotnej dotacji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  Środki te 

pozwoliły nam na stabilizację finansową gminy i realizację wcześniej zaplanowanych 

oraz nowych inwestycji w 2021 i 2022 roku. Pozyskane środki finansowe pomagają nam 

kontynuować rewitalizację  dworca i Rynku,  realizować rewitalizację Parku Misztalec 

oraz budowę parkingu w centrum miasta, przy ulicy Świerdzowej. Nowe inwestycje, 

które będą realizowane przy pomocy pozyskanych środków dotyczą kompleksowej 

modernizacji budynku po byłym Gimnazjum pod potrzeby szkoły podstawowej, budowy 

skateparku, budowy kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej                            

w Janowie Lubelskim i lodowiska. W ubiegłym roku pozyskaliśmy również ponad 9 mln 

zł na  dofinansowanie i montaż 417 sztuk instalacji  fotowoltaicznych i 30 sztuk 

instalacji solarnych  oraz na wymianę 1800 lamp oświetlenia ulicznego na 

energooszczędne typu Led.  Okazało się, że wbrew wszelkim perturbacjom związanych   

z pandemią, rok 2020 okazał się pod względem finansowym bardzo korzystny. Na 

gminne inwestycje pozyskaliśmy ze środków rządowych oraz funduszy Unii 

Europejskiej 17 787 326,19 zł. 

Rok 2020 był rokiem 30-lecia powstania samorządu terytorialnego w Polsce.                    

Ze względu na pandemię  nie był hucznie obchodzony, ale był to rok, który pokazał,                        

iż samorząd lokalny wykazał się dojrzałością i odpowiedzialnością za sprawy i życie 

swoich mieszkańców. 

 Zapraszam Państwa do lektury raportu, dyskusji o stanie społeczno-

gospodarczym naszej gminy oraz dalszymi kierunkami stabilizacji i rozwoju naszej 

społeczności. 

 

 

 Z poważaniem 

 Krzysztof Kołtyś 

 Burmistrz Janowa Lubelskiego  
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spółek gminnych 
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e) Publiczne Samorządowe Przedszkole nr 1 z oddziałami 
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5) Gospodarka komunalna – Zakład Gospodarki Komunalnej 
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1. Kierownictwo Gminy  

Najwyższym kierownictwem Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim jest :  

1) Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Kołtyś 

2) Zastępca Burmistrza Czesław Krzysztoń 

3) Sekretarz Gminy Bożena Czajkowska 

4) Skarbnik Gminy Monika Machulak  

 

Burmistrz jest organem wykonawczym gminy, którego  zadaniem jest wykonanie 

uchwał Rady Miejskiej, kierowanie bieżącymi sprawami gminy, nadzorowanie                                       

i prowadzenie gospodarki finansowej oraz reprezentowanie gminy na zewnątrz.  

Burmistrz w Urzędzie Miejskim, swoje zadania wykonuje za pośrednictwem referatów 

oraz samodzielnych stanowisk pracy. Jest zwierzchnikiem służbowym wobec zastępcy 

burmistrza, skarbnika i sekretarza gminy oraz pozostałych pracowników Urzędu,                       

a także dyrektorów jednostek organizacyjnych. Dzięki temu może wykonywać zadania 

dobrze i skutecznie, zgodnie z zasadą celowości, efektywności i gospodarności.  

2. Rada Miejska w Janowie Lubelskim 
Rada Miejska jest  zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, organem 

stanowiącym i kontrolnym. Do właściwości Rady Miejskiej należą wszystkie sprawy 

pozostające w zakresie działania gminy. Są to m. in.: uchwalanie statutu gminy, 

uchwalanie budżetu gminy, stanowienie prawa lokalnego, w tym uchwalanie 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał                        

w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Rada 

obraduje na sesjach zwołanych przez Przewodniczącą Rady. Termin sesji, jej miejsce                  

i porządek obrad, podaje się do wiadomości mieszkańców. Sesje Rady Miejskiej są 

transmitowane na stronie internetowej Urzędu. Protokoły z posiedzeń Rady oraz 

podjęte uchwały organ wykonawczy gminy udostępnia do publicznej wiadomości                    

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim. 
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Skład Rady Miejskiej: Bielak Zenon, Czaja Andrzej, Ćwiek Krystyna, Flis Grzegorz, 

Grzegórski Marian, Jarosz Henryk, Kamiński Robert, Kaproń Tomasz, Kurasiewicz 

Krzysztof, Kuśmierczyk Grażyna, Kuśmierczyk Waldemar, Łukasik Andrzej, Mazur Anna, 

Piecyk Łukasz, Startek Bogdan. 

Komisje stałe  Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim:  

Komisja Rewizyjna w składzie:  

Czaja Andrzej – przewodniczący, Kuśmierczyk Waldemar – wiceprzewodniczący, 

Grzegórski Marian, Piecyk Łukasz, Startek Bogdan.  

Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego w składzie:  

Kaproń Tomasz – przewodniczący, Kurasiewicz Krzysztof – wiceprzewodniczący, Bielak 

Zenon, Flis Grzegorz, Jarosz Henryk, Łukasik Andrzej, Mazur Anna, Startek Bogdan.  

Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Gruntami, Rolnictwa i Leśnictwa 

w składzie:  

Grzegórski Marian – przewodniczący, Łukasik Andrzej – wiceprzewodniczący, Flis 

Grzegorz, Kamiński Robert, Kuśmierczyk Waldemar. 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa 

Publicznego w składzie:  

Kuśmierczyk Grażyna – przewodnicząca, Piecyk Łukasz – wiceprzewodniczący, Czaja 

Andrzej, Ćwiek Krystyna, Mazur Anna.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w składzie:  

Bielak Zenon – przewodniczący, Kamiński Robert – wiceprzewodniczący, Flis Grzegorz, 

Kurasiewicz Krzysztof, Kuśmierczyk Grażyna. 
 

W  2020 roku odbyło się 11 sesji Rady Miejskiej, w tym 10 sesji zwyczajnych                        

i 1 sesja nadzwyczajna, zwołana na wniosek Burmistrza Janowa Lubelskiego. 

Komisje Rady Miejskiej pracowały na podstawie przyjętych planów pracy na 2020  

rok: 

1) Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa 

Publicznego odbyła 5  posiedzeń; 

2) Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Gruntami, Rolnictwa i Leśnictwa 

obradowała w 2020 roku 9 razy; 

3) Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła 13 posiedzeń; 

4) Komisja Rewizyjna obradowała na 2 posiedzeniach,; 

5) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbyła 2 posiedzenia. 

Frekwencja na posiedzeniach Rady Miejskiej w 2020 r.  wyniosła: 96 % . 
 

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii wywołanym wirusem COVID – 19 oraz 

wynikającymi z tego ograniczeniami dotyczącymi możliwości zgromadzeń, a także mając 

na względzie zapewnienie bezpieczeństwa,  część sesji odbywała się w trybie zdalnym,      

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.  
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3. Realizacja Uchwał Rady Miejskiej  
W okresie sprawozdawczym Rada Miejska podjęła 104 uchwały, decydujące                     

o funkcjonowaniu gminy, w tym 22 uchwały stanowiące akty prawa miejscowego, 

podlegające publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

Uchwały dotyczyły: 

a) spraw finansowych – 47 uchwał, 

b) spraw z zakresu gospodarki gruntowej i nieruchomościami – 22 uchwały, 

c) spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej – 8 

uchwał, 

d) spraw z zakresu oświaty i spraw społecznych – 14 uchwał, 

e) spraw pozostałych – 13 uchwał. 

Rada, zgodnie ze swoimi kompetencjami, zapoznała się ze sprawozdaniami: 

1) z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim za 2019 rok; 

2) z Oceną Zasobów Pomocy Społecznej za 2019 rok; 
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3) z realizacją Rocznego programu współpracy Gminy Janów Lubelski                                               

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 2019 r.; 

4) z roczną analizą stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Janów Lubelski za 2019 rok; 

5) z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Janów Lubelski za rok 

szkolny 2018/2019. 

Ponadto Rada Miejska zapoznała się z Raportem o stanie Gminy Janów Lubelski za 

2019 rok i udzieliła Burmistrzowi Janowa Lubelskiego wotum zaufania oraz przyjęła 

sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem finansowym Gminy Janów Lubelski za 2019 rok      

i udzieliła Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.                       

Na każdej sesji Burmistrz Janowa Lubelskiego przedstawiał informację z działalności                   

w okresie między sesjami prowadzonej w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych.  

Radni zgłaszali liczne problemy i uwagi od mieszkańców ze swoich okręgów. Sprawy 

dotyczyły m. in.: budowy lub naprawy oświetlenia ulicznego, modernizacji dróg                               

i chodników, budowy sieci wodno- kanalizacyjnych, wyposażenia placów zabaw                            

i siłowni zewnętrznych, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, montażu paneli 

fotowoltaicznych oraz wiele innych kwestii ważnych dla określonej grupy mieszkańców.  

Szeroko omawiane były podczas sesji kwestie dotyczące realizacji inwestycji 

gminnych: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, przebudowa 

budynku gimnazjum oraz przebudowa Rynku Starego Miasta w ramach projektu 

„Rewitalizacja społeczno- gospodarcza miasta Janowa Lubelskiego”.   

W trakcie roku Radni zgłaszali na piśmie interpelacje i zapytania do Burmistrza 

Janowa Lubelskiego, na które odpowiedzi również były udzielane pisemnie oraz 

publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Janów Lubelski. W 2020 r. 

złożono 9 interpelacji, które dotyczyły 31 spraw.   
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Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim 
VIII kadencja 2018 – 2023 

Rok 2020 

Lp. 
Data 

podjęcia 
Przedstawienie uchwały/ 

w jakiej sprawie 
Nr uchwały 

UWAGI/SPOSÓB 
REALIZACJI: 

a) zrealizowana; 
b) nie zrealizowano; 
c) obowiązująca. 

1/133 10.02.2020 
w/s likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ignacego 
Łukasiewicza w Łążku Ordynackim 

XVI/133/20 
 

zrealizowana 
 

2/134 10.02.2020 w/s skargi na Burmistrza Janowa Lubelskiego XVI/134/20 
Rada uznała skargę za 

bezzasadną 

3/135 10.02.2020 
w/s uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Janów Lubelski na lata 2020 - 2024 

XVI/135/20 obowiązująca 

4/136 10.02.2020 
w/s przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych 
w obrębie ewidencyjnym Janów Lubelski Czwarty 

XVI/136/20 w trakcie realizacji 

5/137 10.02.2020 
uch. zmn. uch. w/s przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej 

XVI/137/20 zrealizowana 

6/138 10.02.2020 
uch. zmn. Uch. w/s Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów 
Lubelski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok 

XVI/138/20 zrealizowana 

7/139 10.02.2020 
w/s uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 
2020 rok 

XVI/139/20 zrealizowana 

8/140 10.02.2020 
w/s przekształcenia Oddziałów Przedszkolnych PSP z OI im. J. 
Zamoyskiego w Janowie Lubelskim w Publiczne Przedszkole nr 4 w 
Janowie Lubelskim 

XVI/140/20 zrealizowana 

9/141 10.02.2020 
w/s utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Janowie 
Lubelskim 

XVI/141/20 zrealizowana 

10/142 10.02.2020 w/s zmian w statucie Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Janowie XVI/142/20 zrealizowana 
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Lub. 

11/143 10.02.2020 
uch. zmn. uch. w/s ustalenia wysokości stawek opłat za zajecie pasa 
drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Janowa 
Lubelskiego 

XVI/143/20 zrealizowana 

12/144 10.02.2020 w/s udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu XVI/144/20 zrealizowana 
13/145 10.02.2020 w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok XVI/145/20 zrealizowana 
14/146 10.02.2020 uch. zmn. WPF Gminy Janów Lubelski na lata 2020 - 2023 XVI/146/20 zrealizowana 
15/147 10.02.2020 w/s zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej XVI/147/20 zrealizowana 
16/148 17.04.2020 w/s zatwierdzenia zarządzenia Burmistrza Janowa Lubelskiego XVII/148/2020  

17/149 17.04.2020 
uch. zmn. uch. w/s wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Janów Lubelski na lata 2020 - 2024 

XVII/149/20 obowiązująca 

18/150 17.04.2020 
w/s programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Janów 
Lubelski 

XVII/150/20 obowiązująca 

19/151 17.04.2020 
w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu i 
służebności gruntowej 

XVII/151/20 

W trakcie realizacji 
Sporządzono wycenę 

przez biegłego, umowa o 
ustanowienie 

służebności w trakcie 
przygotowania 

20/152 17.04.2020 
w/s przystąpienia Gminy Janów Lubelski do Stowarzyszenia 
Euroregion Roztocze 

XVII/152/20 obowiązująca 

21/153 17.04.2020 
uch. zmn. uch. w/s regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 
Gminę Janów Lubelski 

XVII/153/20 zrealizowana 

22/154 17.04.2020 
Uch. zmn. uch. w/s przekształcenia oddziałów przedszkolnych w 
przedszkole oraz utworzenia zespołu szkolno - przedszkolnego 

XVII/154/20 zrealizowana 

23/155 17.04.2020 
Uch. w/s zmiany uch. ustalającej szczegółowe zasady ponoszenia 
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 
chronionych 

XVII/155/20 obowiązująca 
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24/156 17.04.2020 
Uch. w/s zasad sprawiania przez Gminę Janów Lubelski pogrzebu 
osób zmarłych 

XVII/156/20 obowiązująca 

25/157 17.04.2020 
w/s przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie 
Janów Lubelski na lata 2020 – 2022 

XVII/157/20 obowiązująca 

26/158 17.04.2020 
w/s zwolnienia ZGK w Janowie Lubelskim z obowiązku wpłaty 
nadwyżki środków obrotowych za rok 2019 

XVII/158/20 zrealizowana 

27/159 17.04.2020 
Uch. zmn. uch. w/s udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Janowskiemu 

XVII/159/20 zrealizowana 

28/160 17.04.2020 w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok XVII/160/20 zrealizowana 
29/161 17.04.2020 uch. zmn. WPF Gminy Janów Lubelski na lata 2020 - 2022 XVII/161/20 zrealizowana 

30/162 22.05.2020 
uch. w/s określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Janów 
Lubelski 

 
XVIII/162/20 

zrealizowana 

31/163 22.05.2020 
uch. w/s określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Janów 
Lubelski 

 
XVIII/163/20 

zrealizowana 

32/164 22.05.2020 uch. w/s ustanowienia służebności przesyłu 
 

XVIII/164/20 

W trakcie realizacji 
Trwa sporządzanie 

wyceny przez biegłego 

33/165 22.05.2020 uch. w/s ustanowienia służebności przesyłu XVIII/165/20 
W trakcie realizacji 
Trwa sporządzanie 

wyceny przez biegłego 

34/166 22.05.2020 uch. w/s ustanowienia służebności przesyłu XVIII/166/20 
W trakcie realizacji 
Trwa sporządzanie 

wyceny przez biegłego 

35/167 22.05.2020 
Uch. w/s uchwalenia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji w PGKIM Sp. z o. o. w Janowie Lubelskim” 

XVIII/167/20 
Uchwalono wieloletni 

plan inwestycyjny na lata 
2020 - 2022 

36/168 22.05.2020 
uch. w/s określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z 
budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 

XVIII/168/20 Uchwała unieważniona 

37/169 22.05.2020 
Uch. w/s wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na 
terenie Gminy Janów Lubelski 

XVIII/169/20 zrealizowana 

38/170 22.05.2020 Uch. zmn. uch. w/s wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie XVIII/170/20 zrealizowana 

15



Gminy Janów Lubelski 
39/171 22.05.2020 Uch. w/s udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Janowskiemu XVIII/171/20  
40/172 22.05.2020 Uch. w/s udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu XVIII/172/20 zrealizowana 

41/173 22.05.2020 
Uch. zmn. uch. w/s udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej 
Powiatowi Janowskiemu 

 
XVIII/173/20 

zrealizowana 

42/174 22.05.2020 w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok XVIII/174/20 zrealizowana 
43/175 22.05.2020 Uch. zmn. WPF Gminy Janów Lubelski na lata 2020 – 2029 XVIII/175/20 zrealizowana 
44/176 23.06.2020 w/s udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Janowa Lubelskiego XIX/176/20 zrealizowana 

45/177 23.06.2020 
w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok 

XIX/177/20 zrealizowana 

46/178 23.06.2020 
w/s udzielenia absolutorium Burmistrzowi janowa lubelskiego z 
tytułu wykonania budżetu za 2019 rok 

XIX/178/20 zrealizowana 

47/179 23.06.2020 
w/s ustalenia sieci oraz granic obwodów publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów Lubelski od 1 
września 2020 r. 

XIX/179/20 zrealizowana 

48/180 23.06.2020 
w/s ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Janów Lubelski 

XIX/180/20 zrealizowana 

49/181 23.06.2020 w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok XIX/181/20 zrealizowana 

50/182 23.06.2020 
zmn. WPF Gminy Janów Lubelski na lata 2020 – 2029 
 

XIX/182/20 zrealizowana 

51/183 23.06.2020 
w/s określenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej z budżetu 
gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 

XIX/183/20 obowiązująca 

52/184 17.07.2020 w/s wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości XX/184/20 

Zrealizowana – 
przeprowadzono 
przetarg działka 

sprzedana 

53/185 17.07.2020 
w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
 

 
XX/185/20 

W trakcie realizacji – 
sprzedaż działki na rzecz 

użytkownika 
wieczystego 
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54/186 17.07.2020 
w/s zamiany nieruchomości gruntowych 
 

XX/186/20 

Zrealizowana – 
dokonano zamiany 

działek, nabyto grunt pod 
poszerzenie ul. Wiejskiej 

55/187 17.07.2020 
w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 
 

 
XX/187/20 

W trakcie realizacji 
Trwa sporządzanie 

wyceny przez biegłego 
56/188 17.07.2020 w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok XX/188/20 zrealizowana 

57/189 27.07.2020 

w/s przystąpienia Gminy Janów Lubelski do współpracy partnerskiej 
oraz wspólnej realizacji projektu pn. „Budowa linii kolejowej 
Szastarka – Janów Lubelski – Biłgoraj wraz z poprawą dostępności 
transportu kolejowego w mieście Kraśnik 

 
XXI/189/20 

obowiązująca 

58/190 27.07.2020 
w/s zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Janowie 
Lubelskim 

 
XXI/190/20 

Zrealizowana – 
dokonano zamiany 

działek nabyto grunt pod 
poszerzenie 

ul. Poziomkowej 
59/191 27.07.2020 w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok XXI/191/20 zrealizowana 
60/192 27.07.2020 Uch. zmn. WPF Gminy Janów Lubelski na lata 2020 – 2029 XXI/192/20 zrealizowana 

SESJA XXII – 01.09.2020 R. 

61/193 01.09.2020 
w/s ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i 
klubów dziecięcych 

XXII/193/20 obowiązująca 

62/194 01.09.2020 
Uch. zmn. uch. w/s wydzielenia rachunku dochodów w jednostkach 
oświatowych  

XXII/194/20 zrealizowana 

63/195 01.09.2020 w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 
XXII/195/20 

 

W trakcie realizacji 
Wykonano wycenę przez 

biegłego, trwa 
sporządzanie umowy o 

ustanowienie 
służebności 
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64/196 01.09.2020 w/s wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości XXII/196/20 
Zrealizowana – nabyto 

działki  w Borownicy od 
SKR-u 

65/197 01.09.2020 w/s wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości XXII/197/20 
Zrealizowana – nabyto 

grunt pod drogę w 
Jonakach 

66/198 01.09.2020 w/s udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu 
 

XXII/198/20 
zrealizowana 

67/199 01.09.2020 w/s udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu 
 

XXII/199/20 
zrealizowana 

68/200 01.09.2020 w/s udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu 
 

XXII/200/20 
realizacja przesunięta na 

lata 2021-2022 

69/201 01.09.2020 
Uch. zmn. uch. w/s udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Janowskiemu 

XXII/201/20 zrealizowana 

70/202 01.09.2020 
w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok 
 

XXII/202/20 zrealizowana 

71/203 01.09.2020 
Uch. zmn. WPF Gminy Janów Lubelski na lata 2020 – 2030 
 

XXII/203/20 zrealizowana 

72/204 11.09.2020 
w/s Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Janów Lubelski 
 

XXIII/204/20 obowiązująca 

73/205 11.09.2020 
w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok 
 

XXIII/205/20 zrealizowana 

74/206 11.09.2020 
Uch. zmn. WPF Gminy Janów Lubelski na lata 2020 – 2030 
 

XXIII/206/20 zrealizowana 

SESJA XXIV - 16.11. 2020 R. 

75/207 16.11.2020 
Uch. w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Janów Lubelski 
„Centrum Handlowo-Usługowe przy ul. Jana Zamoyskiego”. 

XXIV/207/20 
Plan miejscowy wszedł w 
życie (obowiązuje) od 14 

stycznia 2021 r. 
76/208 16.11.2020 Uchwała w/s wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości  XXIV/208/20 W trakcie realizacji 
77/209 16.11.2020 Uchwała w/s wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości XXIV/209/20 Zrealizowana – nabyto 
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od Skarbu Państwa 
działki (rynek –dworzec, 

targowisko i budynek 
socjalny) 

78/210 16.11.2020 
Uch. w/s nadania nazwy ulicy położonej na terenie Janowa 
Lubelskiego  

XXIV/210/20 

Ulica I. Paderewskiego 
Ustalanie numerów 
porządkowych dla 

budynków przy tej ulicy 

79/211 16.11.2020 
Uch. w/s nadania nazwy ulicy położonej na terenie Janowa 
Lubelskiego 

XXIV/211/20 

Ulica Mjr. Dobrzańskiego 
Ustalanie numerów 
porządkowych dla 

budynków przy tej ulicy 

80/212 16.11.2020 
Uch. w/s planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz 
dziennymi opiekunami 

XXIV/212/20 

Uch. w części nieważna 
Rozstrzygniecie 

nadzorcze Wojewody 
Lubelskiego   nr  PN-

II.4131.359.2020                   
z dn. 16.12.2020 r. 

81/213 16.11.2020 
Uch. w/s przyjęcia programu współpracy Gminy Janów Lubelski z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. 

XXIV/213/20 obowiązująca 

82/214 16.11.2020 
Uch. w/s poręczenia przez Gminę Janów Lubelski zobowiązania z 
tytułu zobowiązań bankowych zaciągniętego przez LGD „Leśny Krąg” 
w Janowie Lubelskim 

XXIV/214/20 zrealizowana 

83/215 16.11.2020 
Uch. w/s obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do 
obliczenia podatku rolnego na 2021 rok 

XXIV/215/20 obowiązująca 

84/216 16.11.2020 
Uch. zmn. uch. w/s udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Janowskiemu (ul. Stokowa) 

XXIV/216/20 
realizacja przesunięta na 

2021 r. 

85/217 16.11.2020 
Uch. zmn. uch. w/s udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Janowskiemu (zatoka przy cmentarzu) 

XXIV/217/20 zrealizowana 

86/218 16.11.2020 Uch. zmn. uch. w/s udzielenia pomocy finansowej Powiatowi XXIV/218/20 zmiana treści uchwały, 
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Janowskiemu (hala sportowa) realizacja w 2020r. i 
2022 r. 

87/219 16.11.2020 
Uch. zmn. uch. w/s udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Janowskiemu (COVID) 

XXIV/219/20 zrealizowana 

88/220 16.11.2020 Uch. w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok XXIV/220/20 zrealizowana 
89/221 16.11.2020 Uch. zmn. WPF Gminy Janów Lubelski na lata 2020 – 2030 XXIV/221/20 zrealizowana 

SESJA XXV – 24.11.2020 R. 

90/222 24.11.2020 Uch. zmn. WPF Gminy Janów Lubelski na lata 2020 - 2030 XXV/222/20 zrealizowana 
91/223 24.11.2020 Uch. w/s wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości XXV/223/20 W trakcie realizacji 

92/224 11.12.2020 
Uch. w/s uchwalenia zmiany MPZP miasta Janów Lubelski 
„WSCHÓD” 

XXV/224/20 

Zmiana planu 
miejscowego weszła w 

życie (obowiązuje) od 6 
lutego 2021 r. 

93/225 11.12.2020 
Uch. w/s uchwalenia zmiany MPZP „Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów Lubelski – etap 1” 

XXV/225/20 

Zmiana planu 
miejscowego weszła w 
życie (obowiązuje) od 

6 lutego 2021 r. 

94/226 11.12.2020 Uch. w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności XXV/226/20 
W trakcie realizacji 
Trwa sporządzanie 

wyceny przez biegłego 

95/227 11.12.2020 Uch. w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności  XXV/227/20 
W trakcie realizacji 
Trwa sporządzanie 

wyceny przez biegłego 

96/228 11.12.2020 Uch. w/s wyznaczenia aglomeracji Janów Lubelski XXV/228/20 

Wyznaczono aglomerację 
Janów Lubelski 

(miejscowości: Janów 
Lubelski, Ruda, 

Zofianka Górna, Biała 
Pierwsza, Biała Druga, 

Borownica ) 
97/229 11.12.2020 Uch. w/ zmian w budżecie gminy na 2020 rok XXV/229/20 zrealizowana 
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98/230 11.12.2020 Uch. zmn. WPF Gminy Janów Lubelski na lata 2020 – 2030 XXV/230/20 zrealizowana 
SESJA XXVII – 30.12.2020 R. 

99/231 30.12.2020 
Uch. w/s uchwalenia zmiany MPZP terenów turystyczno – 
rekreacyjnych nad „Zalewem” w Janowie Lubelskim 

XXVII/231/20 

Zmiana planu 
miejscowego weszła w 

życie (obowiązuje) od 18 
lutego 2021 r. 

100/232 30.12.2020 
Uch. w/s ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2021 rok dla 
MOSiR w Janowie Lubelskim 

XXVII/232/20 obowiązująca 

101/233 30.12.2020 
Uch. w/s udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu  
(ul. Stokowa) 

XXVII/233/20 obowiązująca 

102/234 30.12.2020 
Uch. zmn. uch. w/s udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Janowskiemu (hala sportowa) 

XXVII/234/20 
zrealizowana w zakresie 

roku 2020 
103/235 30.12.2020 Uch. w/s zmian w budżecie gminy na 2020 rok XXVII/235/20 zrealizowana 
104/236 30.12.2020 Uch. zmn. WPF Gminy Janów Lubelski na lata 2020 - 2030 XXVII/236/20 zrealizowana 
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4. Jednostki pomocnicze – sołectwa  
W skład Gminy Janów Lubelski, oprócz miasta, wchodzi 15 miejscowości 

mających status wsi: Biała Pierwsza, Biała Druga, Borownica, Kiszki, Kopce, Łążek 

Garncarski, Łążek Ordynacki, Momoty Dolne, Momoty Górne, Pikule, Ruda, 

Szewce, Szklarnia, Ujście, Zofianka Górna. W 2020  roku 12 miejscowości miało 

status sołectwa. 
 

Tabela nr 1  
Sołectwa Gminy Janów Lubelski 

Lp. Sołectwo 
Liczba 

mieszkańców 
Liczba osób 

w Radzie Sołeckiej 
1. Biała Pierwsza 849 5 
2. Biała Druga 559 5 
3. Borownica, Kopce 172 3 
4. Kiszki, Szewce, Ujście 350 7 
5. Momoty Górne 376 7 
6. Momoty Dolne 242 6 
7. Pikule 22 - 
8. Łążek Ordynacki 365 5 
9. Łążek Garncarski 131 5 

10. Ruda 451 3 
11. Szklarnia 43 3 
12. Zofianka Górna 543 4 

Sołtysi, kadencja 2019 – 2023 

 
 
Antoni Matysek - sołtys Pikul; Józef Łukasik - sołtys Zofianki Górnej; Stanisław 
Skubik-sołtys Borownicy Kopce; Bożena Kiszka - sołtys Szklarni; Krystyna Ciupak - 
sołtys Momot Dolnych; Jerzy Małek - sołtys Momot Górnych; Antonina Szczepanik - 
sołtys Ujścia Kiszki Szewce; Krzysztof Tomecki - sołtys Łążka Ordynackiego; Jan 
Jarmuziewicz - sołtys Łążka Garncarskiego; Stanisław Mucha - sołtys Białej Pierwszej; 
Zbigniew Kuźnicki - sołtys Białej Drugiej; Dariusz Wołoszyn - sołtys Rudy. 
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1. Demografia  
Sytuacja demograficzna w gminie Janów Lubelski, stan na koniec 2020 roku 

 
 
Tabela nr 2 
Stan ludności Gminy Janów Lubelski – porównanie lat 2018 - 2020 

 Stan ludności – porównanie lat 2018 - 2020  

Rok  

Liczba ludności na 31.12 

zameldowanych w Gminie 

Janów Lubelski  

Urodzenia 

dzieci  

Zgony osób 

zameldowanych  

pobyt stały  pobyt czasowy  

2018  15832  285  152  160  

2019  15532  539  127  177  

2020 15489 477 109 229 

 

Tabela nr 3 
Wymeldowania z pobytu stałego z Gminy Janów Lubelski w 2020 roku 

Wymeldowania z pobytu stałego z Gminy Janów Lubelski w 2020 roku 

Liczba osób wymeldowanych  Liczba osób zmarłych  

117 229 

Razem: 346 

 

Na koniec 2020 w gminie Janów Lubelski zameldowanych było 15 966 osób,                         

w tym 477 osób było zameldowanych na pobyt czasowy. Oznacza to, że liczba 

mieszkańców Gminy Janów Lubelski, w ciągu 2020 roku, zmniejszyła się o 105 osób. 

Ponadto, w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020  roku,  w gminie urodziło się 117 

dzieci, a zmarło 229  mieszkańców. Podział liczby mieszkańców, ze względu na płeć i 

wiek prezentuje się następująco: 
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Tabela nr 4 
Statystyka ludności wg płci i wieku na koniec 2020 roku 

 Statystyka ludności wg płci i wieku na koniec 2020 roku   

Wiek  

Kobiety  Mężczyźni    

Pobyt 

stały  

Pobyt 

czasowy  

Łącznie  Pobyt 

stały  

Pobyt 

czasowy  

Łącznie  Łącznie  

K + M  

0-2 194 4 198 190 4 194 392 

3 69 5 74 60 2 62 136 

4-5 131 3 134 154 6 160 294 

6 67 2 69 61 2 63 132 

7 76 2 78 74 3 77 155 

8-12 392 14 406 407 14 421 827 

13-15 201 19 220 237 21 258 478 

16-17 151 32 183 149 31 180 363 

18 71 6 77 74 6 80 157 

19-65 5015 97 5112 5135 104 5239 10351 

>65 1531 65 1596 1050 35 1085 2681 

Razem 7898 249 8147 7591 228 7819 15966 

Na koniec 2020 w gminie Janów Lubelski zameldowanych było 15 966 osób,                         

w tym 477 osób było zameldowanych na pobyt czasowy. Oznacza to, że liczba 

mieszkańców Gminy Janów Lubelski, w ciągu 2020 roku, zmniejszyła się o 105 osób.  

2. Majątek Gminy  

Informacja obejmuje dane dotyczące majątku, stanowiącego własność Gminy Janów 

Lubelski zarządzanego w sposób bezpośredni oraz pośredni przy pomocy podległych 

jednostek organizacyjnych. Mienie komunalne służy gminie do realizacji zadań 

statutowych oraz zaspokojenia potrzeb jej mieszkańców. 

1. Ogólne wielkości dotyczące rzeczowego majątku trwałego. 

Na dzień  31 grudnia 2020 roku mienie komunalne Gminy Janów Lubelski, będące                       

w dyspozycji i użytkowaniu jednostek organizacyjnych, uwzględniając jego wartość, 

ujmowaną w prowadzonej ewidencji księgowej w postaci rzeczowego majątku trwałego 

brutto stanowiło łączną kwotę 247 731 807,85 zł. 

Wartość na dzień 31.12.2020 r. w porównaniu do wartości na dzień 31.12.2019 roku                

( stan z poprzedniej informacji o stanie mienia) wzrosła o 2 651 847,28 tj. 1,07 %.                        

W poszczególnych rodzajach środków trwałych przedstawia się następująco: 
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Tabela nr 5 
Mienie komunalne Gminy Janów Lubelski, będące w dyspozycji i użytkowaniu 
jednostek organizacyjnych, uwzględniając jego wartość, w postaci rzeczowego 
majątku trwałego brutto  

Wyszczególnienie 31.12.2019r. 31.12.2020r. 2020/2019 

Wartość gruntów 26 813 310 70 27 544 531,26 102,73 

Wartość budynków                  
i budowli 

188 360 360,29 190 238 685,48 101,00 

Pozostałe mienie 29 906 289,58 29 948 591,11 100,14 

     Razem 245 079 960,57 247 731 807,85 101,08 
 

Wartość mienia komunalnego wzrosła w 2020 r. o kwotę 2 651 847,28 zł  

 

 
Na wartość budynków i budowli składa się: 

a) wartość budynków komunalnych, 

b) wartość mieszkań komunalnych, 

c) wartość strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych, 

d) wartość budynków i budowli jednostek organizacyjnych, 

e) wartość ulic, dróg gminnych, chodników, mostów, 

f) wartość budynków i budowli edukacyjno – rekreacyjnych, 

g) budowle oczyszczalni ścieków, kotłownia i inne 

Pozostałe mienie to: 

a) urządzenia techniczne i maszyny, 

b) środki transportu, samochody pożarnicze, 

c) sprzęt komputerowy, maszyny biurowe, kserokopiarki itp. 
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Tabela nr 6 
Wartość mienia poszczególnych jednostek organizacyjnych w ujęciu wartości 
brutto wg. stanu na dzień  (31.12.2020 r.)  

Lp. Jednostki organizacyjne 
Wartość brutto 
użytkowanego 

mienia 

Udział 
procentowy 

1 Jednostki oświaty 17 391 456,64 7,0% 
2 Ośrodek Pomocy Społecznej 710 424,19 0,3% 
3 Jednostki kultury 2 406 462,87 1,0% 
4 Urząd Miejski  192 125 309,85 77,5% 
5 Zakłady budżetowe (MOSiR i ZGK) 35 098 154,30 14,2% 

 Ogółem 247 731 807,85 100,% 

 
 

 
 

Tabela nr 7 
Wartość brutto środków trwałych wg. poszczególnych grup klasyfikacji, w układzie 
podmiotowym (będących w posiadaniu przez poszczególne jednostki) 

 
Wyszczególnie

nie 
(wg klasyf. 

KRST) 

Zakłady 
budżetowe 

Jednostki 
oświaty 

Jednostki 
kultury 

Urząd Miejski 
Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej 
Razem 

Grunty 856 950,00 1 700 438,00  24 961 143,26 26 000,00 27 544 531,26 
Budynki i lokale 15 977 113,85 14 987 563,49 1 366 402,53 24 329 242,53 622 069,71 57 282 392,11 

Obiekty inż. 
Lądowej 

 i morskiej 
17 120 291,85   115 836 001,52  132 956 293,37 

Kotły i maszyny 
energetyczne 

11 293,13   7 134 719,16  7 146 012,29 

Maszyny, 
urządzenia i 

aparaty 
ogólnego 

zastosowania 

224 675,62 458 433,15 141 212,16 1 465 560,06 38 856,47 2 328 737,46 
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Specjalne 
maszyny, 

urządzenia i 
aparaty 

500 693,00   340 016,85  840 709,85 

Urządzenia 
techniczne 

74 379,68  109 926,22 14 563 038,86  14 747 344,76 

Środki 
transportowe 

176 975,41 245 022,00 119 361,01 1 244 262,64 19 000,00 1 804 621,06 

Narzędzia, 
przyrządy i 

wyposażenia 
155 781,76  669 560,95 2 251 324,97 4 498,01 3 081 165,69 

Ogółem 35 098 154,30 17 391456,64 2 406 462,7 192 125 309,5 710 424,19 247 731 807,85 

 
Mieniem komunalnym zarządza się w różnych formach: część oddana jest w trwały 
zarząd, użytkowanie, użyczenie,  a część pozostaje w bezpośrednim zarządzie gminy.  
 

2. Dochody  Gminy Janów Lubelski uzyskane z tytułu wykonywania praw 

własności i innych praw majątkowych. 

 
Tabela nr 8 
Dochody Gminy Janów Lubelski  uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i 
innych praw majątkowych w 2020 roku  

Wyszczególnienie 
Wykonanie  
za 2019 r. 

%  wykon. 
planu 

rocznego 

Wykonanie 
za   2020r. 

%  wykon. 
planu 

rocznego 
Dochody z dzierżawy  
i najmu 

251 318,42 92,71 234 608,11 90,71 

Dochody z wieczystego 
użytkowania 

74 528,96 82,80 36 811,10 52,59 

Dochody ze sprzedaży 
mienia 

4 41529,26 98,08 515 571,91 86,96 

Wpływy z tyt. 
przekształcenia prawa 
wieczystego użytkowania 

35 534,32 65,00 45 809,04 51,76 

Wpływy z innych opłat 
lokalnych (korzystanie z 
dworca i przystanków) 

45 356,10 64,79 2 078,51 90,37 

Odszkodowanie z GDDKiA 
za nieruchomości gruntowe 
(droga S19) 

- - 202 453,38 133,18 

Inne wpływy 31 446,20 52,74 22 816,44 53,28 

Ogółem 879 713,26  1 060 148,49  
 

Podobnie jak w roku ubiegłym tak w roku bieżącym,  gmina zbywała  mienie na 

ogólnych zasadach określonych w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami  

tj.  (Dz. U z 2020 roku poz. 1990 z późn. zm.). Na dzień 31.12.2020 r. planowane dochody 

ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż działek) wykonano w 86,96%, na kwotę  

515 571,91zł.  

W 2020 roku przygotowano i przeprowadzono 4 postępowania przetargowe na 

sprzedaż nieruchomości, położonych na terenie miasta i gminy Janów Lubelski.  
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Dochody uzyskane przez samorządowe zakłady budżetowe (MOSiR) z tytułu najmu, 

dzierżawy i wypożyczenia mienia wyniosły 38 528,81 zł  oraz (ZGK), który w 2020 roku  

nie uzyskał żadnych dochodów. Dochody uzyskane przez pozostałe jednostki 

organizacyjne w 2020 roku wyniosły   81 694,04 zł (JOK). 

 
Tabela nr 9 
Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego 

 
 

Aktywa 

Stan na dzień 
poprzedniej 
informacji 

31.12.2019 r. 

Stan na dzień 
sporządzenia 

informacji 
 31.12. 2020r. 

 
 

Wzrost 

Grunty 26 813 310,70 27 544 531,26 731 220,56 

Budynki, lokale, obiekty 
inżynierii lądowej i wodnej 

188 360 360,29 190 238 685,48 1 878 325,19 

Urządzenia techniczne  
i maszyny 

28 166 612,52 28 143 970,05  

Środki transportu 1 739 677,06 1 804 621,06 64 944,00 

Środki trwałe w budowie 12 611 076,95 20 694 958,26 8 083 881,31 

Wartości niematerialne 
 i prawne 

1 489 169,73 1 503 652,22 14 482,49 

Pozostałe środki trwałe 10 636 470,19 11 123 409,34 486 939,15 

 

Wzrosty wartości poszczególnych elementów składowych wynikają z bieżących 

działań inwestycji gminnych, zakupów urządzeń. Największy wzrost wartości w tabeli 

nr 5 obserwuje się w pozycji środki trwałe w budowie, na co mają wpływ rozpoczęte 

 i kontynuowane przez gminę w 2020 roku inwestycje, które będą oddane do użytku                       

w latach następnych.   

 
Tabela nr 10 
Dane dotyczące gruntów komunalnych 

Lp 
 

Wyszczególnienie 
 

 
Stan na 
dzień 
31.12. 
2020 

Zwięks
z. 

(+) 
zmniej

sz. 
(-) 

 
Stan na 
dzień 
31.12. 
2020 

Sposób zagospodarowania wg. powierzchni 
 

w bezpo- 
średnim 

zarządzie 

W 
zarządzie 
jednostek 

sam. i 
zakładach 

budżet. 

 
Dzierżawa, 

najem 

 
Wieczyste 

użytkowanie 

 Grunty ogółem  
(ha) w tym: 

297 +7 304 230 41 13 20 

1. Rolne 8 - 8 6 - 2 - 
2. Działki budowlane 81 +2 83 13 41 9 20 

3. Tereny 
rekreacyjne 

87 - 87 85 - 2 - 

4. Pozostałe 121 +5 126 126 - - - 

* Uwaga  powierzchnia nieruchomości w zaokrągleniu do 1 ha. 
 

Powierzchnia ogólna  mienia komunalnego wynosiła 297 ha i w stosunku do roku 

poprzedniego  uległa zmianie. W roku 2020  w wyniku postępowań administracyjnych 
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oraz czynności cywilnoprawnych Gmina pozyskała grunt o powierzchni  8 ha (w tym 

grunt Skarbu Państwa o pow. 2 ha będący dotychczas w użytkowaniu wieczystym 

Gminy) oraz zbyła nieruchomości o powierzchni 1 ha.  

 

Gmina posiada: 

1) akcje Huty Stalowa Wola S.A. o wartości  –  76 263,73 zł, 

2) aport w środkach trwałych w wysokości 7 650 000,00 zł wniesiony do spółki 

prawa handlowego ze 100 % udziałem gminy tj. Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Janowie Lubelskim Sp. z o.o., 

3) udział w wysokości 1 430 000,00 zł wniesiony przez gminę do Zoom Natury                

Sp. z o.o. w Janowie Lubelskim.  

 

3. Finanse Gminy 
 
Budżet Gminy uchwalony został w dniu 30 grudnia 2019  roku  Uchwałą Rady 

Miejskiej  Nr XV/132/19. W okresie sprawozdawczym budżet zmieniany był Uchwałami 

Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza. 

Gmina Janów Lubelski w 2020 roku osiągnęła dochody budżetowe w wysokości  

86 294 396,55 zł, które są wyższe od planowanych o kwotę 9 406 679,35 zł. Wpływ 

na wielkość uzyskanych dochodów miały dochody majątkowe w wysokości 12 062 

275,80 zł pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przeciwdziałanie                     

COVID-19 na finansowanie inwestycji w latach 2020-2022, a które nie zostały 

wykorzystane w roku budżetowym. Jednocześnie dofinansowanie ze środków UE do 

inwestycji realizowanych w 2020 r. zostało przesunięte na rok następny w kwocie 1 294 

025,59 zł. Bezpośrednim powodem był  niższy od planowanego poziom wykonania 

inwestycji „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Janowa Lubelskiego”. Realizacja 

projektu będzie kontynuowana w kolejnym roku budżetowym. Dofinansowanie ze 

środków UE do projektów zakończonych pn. Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej oraz Modernizacja dróg gminnych w Janowie Lubelskim                        

ul. Prusa, Wałowa, Świerdzowa w zakresie ciągów pieszo-rowerowych nastąpi po 

rozliczeniu końcowym w  2021 roku. 

Dochody majątkowe w wysokości 18 570 199,84 zł zostały osiągnięte głównie                     

z tytułu pozyskania: 

a) środków RFIL na przeciwdziałanie COVID-19 w wysokości 12 692 600,00 zł, 

b) środków z Fundusz  Dróg Samorządowych w wysokości 823 981,00 zł,  

c) dotacji ze środków UE na zadania inwestycyjne w wysokości 4 056 745,19  zł,  

d) dotacji z PFRON w wysokości 150 000,00 zł, 

e) dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 64 000,00 zł,  

oraz 

a) dochodów ze sprzedaży majątku komunalnego o łącznej wartości 561 380,95 zł, 

m.in. ze  sprzedaży działki przy ul. Ks. Skorupki, lokalu mieszkalnego, 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży 

majątku ruchomego, 
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b) odszkodowania od GDDKiA za przejęcie nieruchomości gruntowej na budowę 

drogi ekspresowej S-19 w kwocie 202 453,38 zł, 

c) zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 

19 039,32 zł. 

Wpływy dochodów bieżących wyniosły 67 724 196,71 zł  i są niższe od wielkości 

planowanych o 1 291 991,47 zł m.in. odnotowano niższe dochody z tytułu udziału w podatku 

dochodowym od osób fizycznych o kwotę 350 701,00 zł oraz z tytułu podatku                               

od nieruchomości o kwotę 328 860,66 zł. 

 

 
 
Realizacja przychodów podatkowych gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku 
 

Tabela nr 11 
Realizacja przychodów podatkowych 

Podatki Plan Wykonanie Wykonanie % 

Podatek od 
nieruchomości: 
- osoby prawne 
- osoby fizyczne 

7 410 000,00 
 

4 230 000,00 
3 180 000,00 

7 081 139,60 
 

3 943 453,26 
3 137 686,34 

96% 

Podatek rolny: 
- osoby prawne 
- osoby fizyczne 

185 000,00 
5 000,00 

180 000,00 

182 676,80 
4 722,50 

177 954,30 
99% 

Podatek leśny: 
- osoby prawne 
- osoby fizyczne 

425 000,00 
280 000,00 
145 000,00 

424 712,94 
281 324,00 
143 388,94 

100% 

Podatek od środków 
transportowych: 
- osoby prawne 
- osoby fizyczne 

 
285 700,00 
80 000,00 

205 700,00 

 
288 155,26 
75 661,00 

212 494,26 

 
101% 

RAZEM PODATKI 8 305 700,00 7 976 684,60 96% 
Gospodarka 
odpadami 

3 300 000,00 3 262 499,79 99% 

Podatek akcyzowy 132 87,12 132,887,12 100% 
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W 2020 roku gmina Janów Lubelski może pochwalić się wysokim 
współczynnikiem skuteczności ściągalności podatków lokalnych, w przedziale od 96% 
do 101%. 
 

 
 

Wydatki budżetowe zostały poniesione w wysokości 73 275 368,61 zł. Wydatki 

bieżące wyniosły 61 908 561,14 zł i zostały zrealizowane na poziomie niższym o kwotę 

 3 023 002,65 zł. Poniesiono niższe od planowanych wydatki m.in. na remonty dróg, 

gospodarkę gruntami, gospodarkę odpadami, utrzymanie oświetlenia ulicznego, 

utrzymanie zieleni, administrację publiczną, oświatę oraz pomoc społeczną. 
 

 
 

Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 11 366 807,47 zł  i są niższe od 

planowanych o kwotę 2 058 305,93 zł. Udział poniesionych wydatków majątkowych                   

w wydatkach ogółem stanowi 15,5 %. 

Wydatki majątkowe stanowią: 
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a) wydatki na zadnia inwestycyjne w kwocie 10 488 130,73 zł, 

b) pomoc finansową dla Powiatu Janowskiego w kwocie 557 676,74 zł, 

c) podniesienie kapitału zakładowego Zoom Natury Sp. z o.o. w kwocie 

150 000,00zł, 

d) podniesienie kapitału zakładowego PGKiM Sp. z o.o. w kwocie 150 000,00 zł, 

e) dofinansowanie mieszkańcom gminy wydatków na przydomowe oczyszczalnie 

ścieków w kwocie 21 000,00 zł. 
 

Na niezrealizowanie wydatków majątkowych w kwocie 1 438 667,12 zł miały 

wpływ głównie  niższe nakłady na projekt realizowany z udziałem środków UE pn. 

Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Janowa Lubelskiego oraz inwestycje ze środków 

własnych m.in. w zakresie przebudowy dróg, oświetlenia ulicznego oraz budowy remizy 

w Ujściu. 
 

 
 

W 2020 roku wydatki na zadania inwestycyjne wyniosły 10 488 130,73 zł i zostały 

zrealizowane na poziomie niższym od planowanego o kwotę 2 031 913,03 zł.  

 

W ramach wydatków na projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej  

w wysokości 6 798 659,32 zł realizowano: 

a) zadania bieżące pn. Profesjonalna pomoc w pracy socjalnej –OPS Janów Lubelski  

i Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Janów Lubelski w kwocie 592 

915,33 zł  oraz program „Zdalna szkoła”(zakup laptopów dla uczniów) w kwocie 

162 210,00 zł; 

b) zadania inwestycyjne w wysokości 6 043 533,99 zł; poniesiono nakłady                           

w ramach kontynuacji projektu Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Janowa 

Lubelskiego (Rynek Starego Miasta, byłego budynku gimnazjum), 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz Modernizacja dróg 

gminnych w Janowie Lubelskim ul. Prusa, Wałowa,  Świerdzowa w zakresie 

ciągów pieszo-rowerowych.  
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Nakłady na  projekt pn.: Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Janowa Lubelskiego 

były niższe od planowanych o 1 287 099,66 zł. 

Ponadto poniesiono nakłady z zakresu dróg gminnych w kwocie 2 616 968,21 zł 

oraz dróg  powiatowych w kwocie 222 528,98 zł, kontynuowano prace związane                                     

z budową remizy  OSP w Ujściu, budowy i rozbudowy placów zabaw, oświetlenia na 

terenie gminy, rozpoczęto scalania terenu przy ul. Modrzewiowej i Wierzbowej oraz 

zakupiona została  działka w strefie ekonomicznej Borownica. 

Niezrealizowane zadania inwestycyjne są związane są głównie z projektami 

dofinansowanymi  ze środków UE, których realizacja została przesunięta na 2021 rok.  
 

W 2020 osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 13 019 027,94 zł, przy 

planowanym deficycie na koniec roku w kwocie 1 468 960,00 zł. Wpływ na powstanie 

nadwyżki mają niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                  

w kwocie 12 062 275,80zł zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym                    

z przeznaczeniem na wydatki przyszłych lat. Pomniejszając dochody budżetu o środki 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nadwyżka budżetu  wynosi 956 752,14 zł. 

Uzyskanie nadwyżki wynika z osiągnięcia wyższej nadwyżki operacyjnej  w porównaniu  

w wielkościami planowanymi o kwotę 1 731 012,12 zł  oraz niższego wykonania 

wydatków majątkowych w zakresie inwestycji  dofinansowanych  ze środków UE. 
 

Gmina  udzieliła poręczenia dla Zoom Natury  Sp. z o.o. na łączną kwotę                                   

932 781,49 zł oraz Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” w kwocie 

34 000,00 zł. Poręczenie obejmuje lata  2021  -  2023.  Gmina nie poniosła w roku 

budżetowym wydatków z tytułu udzielonego poręczenia. 
 

Zadłużenie gminy zmniejszyło się w porównaniu z ubiegłym rokiem o 1 430 

000,00 zł i na koniec 2020 roku wynosi  17 616 000,00 zł w tym:  

a) emisja obligacji komunalnych PKO BP -    8 616 000,00 zł, 

b) emisja obligacji komunalnych BGK -    9 000 000,00 zł 
 

Rozchody budżetowe wyniosły 1 430 000,00 zł. W 2020 roku dokonano 

całkowitej spłaty zaciągniętego kredytu  mBanku w kwocie 580 000,00 zł oraz wykupu 

obligacji komunalnych w łącznej wysokości 850 00000 zł. 
 

Gmina osiągnęła przychody pochodzące z  niewykorzystanych środków 

pieniężnych w 2019 roku otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych w  kwocie 481 

560,00 zł na inwestycję drogową realizowaną w 2020 r. oraz z wolnych środków jako 

nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających                                                    

z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 

6 536 169,11 zł. 
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Część trzecia: 

Działalność 
inwestycyjna 
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Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym oraz środkom własnym z budżetu 

Gminie udaje się realizować inwestycje, które podnoszą jakość życia naszych 

mieszkańców. Zadania inwestycyjne w większości zostały zrealizowane zgodnie                          

z planem, część została zakończona i oddana do użytku. Niektóre prace budowlane 

zostały rozpoczęte i będą kontynuowane w następnym roku. Świadczy to                                      

o proinwestycyjnej polityce rozwoju gminy, opartej na właściwym planowaniu                                 

i zarządzaniu finansami publicznymi.  

Wydatki inwestycyjne Gminy Janów Lubelski w 2020 roku wyniosły 

 11 066 807,47 zł, z tego wydatki poniesione z środków zewnętrznych, wyniosły 

5 725 050,39 zł tj: 

a) Unii Europejskiej - 4 056 745,19 zł; 

b) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 

150 000,00zł; 

c) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 630 324,20 zł; 

d) Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 64 000,00 zł; 

e) Funduszu Dróg Samorządowych – 823 981,00 zł. 
 

1. Projekty realizowane w 2020 roku:  
 

PROJEKT: „Termomodernizacja budynków i obiektów użyteczności publicznej                    

w Gminie Janów Lubelski” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020.                                               

Zakres projektu obejmuje termomodernizację n/w obiektów:  

I. Termomodernizacja n/w obiektów zakończona w 2019 roku:  

1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Momotach Górnych;  

2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Łążku Ordynackim;  

3) Zespół Szkół w Białej Drugiej; 

4) Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim.   

II. Termomodernizacja n/w obiektów zakończona w 2020 roku 

 

 
 
 
 
 
Publiczne Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Janowie Lubelskim 

 

39



 
 
 
 
 
Dom Nauczyciela  
w Janowie Lubelskim 

 
 
 
 
 
 
Publiczna Szkoła Podstawowa  
Oddziałami Integracyjnymi  
im. Jana Zamojskiego  
w Janowie Lubelskim 

 
 

W ramach termomodernizacji zostały wykonane następujące roboty budowlane:  

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, ocieplenie ścian zewnętrznych                      

i stropodachu, wymiana oświetlenia na ledowe, modernizacja instalacji c. o.   

Całkowite nakłady projektu – 9 622 806,43 zł, w tym:   

a) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 5 912 800,75 zł, 

b) Środki RFIL – 300 000,00 zł, 

c) środki własne – 3 410 005,68 zł.  

Okres realizacji inwestycji 2018 r ÷ 2020 r.    

  
PROJEKT: „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza” współfinansowany                                        

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.  
 

Projekty rozpoczęte w 2019 i kontynuowane w 2020 roku:  

Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Janowa Lubelskiego – przebudowa Rynku. Projekt 

planowany do zakończenia w 2022 roku 

Zakres projektu: budowa budynku usługowego przystanku dworcowego, 

przebudowa placu centralnego i układu komunikacyjnego, rozbiórka szaletów 

publicznych z uzupełnieniem miejsc parkingowych, montaż obiektów małej 

architektury, zainstalowanie fontanny posadzkowej w nawierzchni placu centralnego, 

przebudowa istniejącej fontanny - Zdrojów Rzemiosł, przebudowa oświetlenia i innych 
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sieci technicznych z zagospodarowaniem zieleni, wykonanie zjazdu w pasie drogi 

krajowej nr 74 wraz z sygnalizacją świetlną.  

1) Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Janowa Lubelskiego – Przebudowa Gimnazjum 

na potrzeby przedszkola na I piętrze. Projekt zakończony w 2020r.  

 Zakres projektu obejmuje:  

a) przebudowę sal zajęciowych z przylegającymi łazienkami i ciągów   

komunikacyjnych,  

  
 

b) przebudowę pomieszczenia gospodarczego dla rozdzielni posiłków do obsługi 

sal przedszkolnych,  

c) przebudowę pomieszczenia pomocniczego na potrzeby prowadzenia 

indywidualnych zajęć,   

d) przebudowę pomieszczeń na parterze na zaplecza socjalno-sanitarne dla 

pracowników i pomieszczenia dla administracji przedszkola,  

e) przebudowę pomieszczenia w piwnicy pod szatnię i wózkownię,   

f) przebudowę wewnętrznych instalacji sanitarnych, elektrycznych                                 

i p. pożarowych,   

g) wyposażenie pomieszczeń wraz z osłonami grzejnikowymi,  

h) budowę klatki schodowej z dźwigiem osobowym obsługującym wszystkie 

kondygnacje,  

i) budowę układu komunikacyjnego oraz wykonanie dwóch wjazdów 

publicznych z drogi gminnej ul. Ogrodowej,  

j) budowę placu zabaw wraz z elementami małej architektury.  
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Projekty do realizacji w latach w 2021 ÷2022:  

1) Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Janowa Lubelskiego – przebudowa Parku 

MISZTALEC. Zakres projektu obejmuje: przebudowę alejek spacerowych, remont 

schodów na skarpie, modernizację zbiornika wodnego, zakup fontanny pływającej, 

przebudowę oświetlenia.  

  
 

2) Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Janowa Lubelskiego – budowa Parkingu przy                      

ul. Świerdzowej. 

3) Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Janowa Lubelskiego – adaptacja pomieszczeń 

budynku Ośrodka Pomocy Społecznej pod potrzeby programu SENIOR+  

Całkowite nakłady projektu – 16 343 825,47 zł w tym:   

 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 8 946 657,23 zł;  

 Budżet państwa – 1052 547,91 zł; 

 Środki PFRON – 18 086,54 zł; 

 środki własne – 6 326 533,79 zł. 

Okres realizacji inwestycji 2019r ÷ 2022r.    
 

PROJEKT: Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Janowa Lubelskiego – 

przebudowa Gimnazjum na potrzeby szkoły na parterze – inwestycja finansowana 

ze środków własnych i krajowych 

Zakres inwestycji obejmował: 

a) przebudowę sal zajęciowych z przylegającymi łazienkami i ciągów 

komunikacyjnych, 

b) przebudowę wewnętrznych instalacji sanitarnych, elektrycznych                                            

i p. pożarowej.  

Całkowite nakłady projektu – 644 841,04 zł w tym: 

Środki z PFRON – 178 144,19 zł 

Okres realizacji inwestycji 2019r ÷ 2020r.    

PROJEKT: Budowa remizy OSP w Ujściu – etap V – inwestycja finansowana ze 

środków własnych. 

Zakres inwestycji w etapie V obejmuje wykonanie: 

1) schodów wejściowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 

cm; 

2) wjazdu do garażu o nawierzchni z tłucznia; 
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3) w pomieszczeniach na parterze nr 014, 015, 016, 017 + łazienka nr 007 - roboty 

wykończeniowe: 

a) posadzki cementowe, 

b) płytki ceramiczne podłogowe, 

c) płytki ceramiczne ścienne, 

d) tynki cementowo-wapienne, 

e) malowanie ścian, obsadzenie parapetów z aglomarmuru; 

4) montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej w tym drzwi p.poż. (drzwi płytowe                    

i aluminiowe); 

5) wykonanie instalacji elektrycznej na parterze budynku wraz z rozdzielnią 

elektryczną, montażem opraw oświetleniowych i osprzętem elektrycznym; 

6) wykonanie części zakresu instalacji c.o, na parterze - rozprowadzenie rur od 

rozdzielaczy do miejsca usytuowania grzejników oraz część zakresu instalacji 

wody zimnej i cieplej - instalacja pod posadzkami przewidzianymi do wykonania 

w realizowanym etapie, dokończenie łazienek na parterze, instalacje - w pom. 

015, wykonanie pionów wod.-kan. na poziomie parteru z przejściem przez strop. 

Wartość inwestycji etapu V – 193 869,32 zł                  

Okres realizacji inwestycji 2020 ÷ 2021  

PROJEKT: „Energia odnawialna w gminie Janów Lubelski – etap I” – 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014÷2020 

Zakres projektu obejmuje zakup i montaż 447 szt. instalacji OZE (Odnawialne Źródła 

Energii) w tym:  

a) instalacji fotowoltaicznych 417 szt. o łącznej mocy 1,35 MW,  

b) instalacji solarnych 30 szt. o łącznej mocy 0,12 MW.  

Całkowite nakłady – 5 770 290,00 zł, w tym:   

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 2 450 650,00 zł   

Środki własne – 3 319 640,00 zł  

Planowany termin realizacji w latach 2021÷ 2022  

PROJEKT: „ZOOM NATURY i KULTURY – etap II” – współfinansowany                                         

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014÷2020 

Zakres projektu obejmuje:   

a) montaż paneli fotowoltaicznych na obiekcie A w Parku Rekreacji,  

b) modernizację ciągu pieszo-

rowerowego – mostu w Parku 

Rekreacji,  

c) modernizację elewacji i pergoli na 

obiekcie A w Parku Rekreacji,   

d) rozbudowa parku kreatywnego                     

o urządzenia zabawowe,  
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e) wymianę oświetlenia na typu LED wokół Stoków Janowskich   

f) oznakowanie  tablica kamienną Stoków Janowskich i cmentarza prawosławnego 

na terenie Parku Misztalec,               

g) rozszerzenie aplikacji mobilnej.  

Całkowite nakłady – 1 933 006,50 zł, w tym:   

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 1 335 817,50 zł  

Środki własne – 597 189,00 zł   

Planowany termin realizacji w latach 2020-2021  
 

PROJEKT: „Energooszczędne oświetlenie na terenie Gminy Janów Lubelski” – 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014÷2020 
 

Projekt przewiduje: 

a) wymianę drogowych opraw oświetleniowych oraz opraw 

oświetleniowych  „osiedlowych” w łącznej liczbie 1700 szt. 

b) wymianę ponad 109 słupów oświetleniowych i wysięgników 

c) modernizację szaf oświetleniowych, w tym wymianę części szaf polegającą na 

montażu urządzeń sterujących oświetleniem oraz kompensatorów mocy biernej 

Pozwoli to na znaczne poprawienie bezpieczeństwa na drodze, jak również na obniżenie 

rachunków za energię elektryczną zużywaną przez instalację oświetlenia ulicznego LED oraz 

wyeliminuje opłaty za moc bierną.  

Wartość projektu wyceniono na- 5 193 373,18 zł brutto. 

Wysokość dotacji w wysokości netto wynosi -3 588 916,41 zł. 

Wkład własny gminy w wysokości brutto wyniesie 1604 456,77 zł w tym 1 500 000 zł z 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

 
 

PROJEKT: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Janów 

Lubelski” – dotacja celowa z budżetu Gminy Janów Lubelski 

 

Na podstawie uchwały Nr XVIII/168/20 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim                         

z dnia 22 maja 2020r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej                            

z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, Gmina zobowiązała 

się do refundacji części kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w 

wysokości 3.000,00 zł. 

W 2020r. udzielono dotacji celowej na 7 szt. przydomowych oczyszczalni                                

w wysokości 21 000,00 zł. 
 

W 2021r. złożono następujące wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-1 9 dla jednostek samorządu terytorialnego: 

 

1) PROJEKT: „Kompleksowa modernizacja obiektów oświatowych, 

rekreacyjnych  i sportowych”   

Zakres projektu obejmuje: 
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a) dokończenie modernizacji obiektów szkolnych w celu dostosowania                                        

do aktualnych potrzeb edukacyjnych, przepisów p.poż. oraz warunków 

higieniczno-sanitarnych, 

b) dostawę i montaż kompletnego mobilnego sezonowego lodowiska 20m x40m 

wraz z oświetleniem, nagłośnieniem i wyposażeniem, 

c) wykonanie kompleksu sportowego o nawierzchniach sztucznych składającego się                             

z boiska do piłki nożnej, dwóch boisk do tenisa ziemnego oraz bieżni wraz                                 

z oświetleniem i monitoringiem oraz ogrodzeniem terenu. 

Całkowite nakłady projektu – 9 751 463,00 zł w tym: 

Środki krajowe  – 6 000 000,00 zł 

Środki własne – 3 751 463,00 zł 

Okres realizacji inwestycji 2020 ÷ 2022 

 

2) PROJEKT: „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Janowa Lubelskiego”  

Zakres projektu obejmuje: 

 

 

 

 

 
 
 

a) rewitalizację Rynku z przebudową dworca autobusowego – dofinansowanie do 

wkładu własnego, 

b) rewitalizację Parku Misztalec: modernizacja alejek spacerowych, schodów, 

przepustów. Remont stawu wraz z nasadzeniami roślin wodnych – 

dofinansowanie do wkładu własnego, 

c) budowę SKATE PARKU i systemu oświetlenia oraz monitoringu zewnętrznego, 

d) budowę ogólnodostępnego parkingu przy ul. Świerdzowej – dofinansowanie do 

wkładu własnego, 
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e) modernizację obiektów Parku Rekreacji: modernizację elewacji i pergoli wraz                  

z  instalacją fotowoltaiczną, modernizację ciągu pieszo-rowerowego, montaż 

huśtawki dla osób niepełnosprawnych – dofinansowanie do wkładu własnego 

Całkowite nakłady projektu – 14 608 319,00 zł w tym: 

Środki krajowe  – 4 500 000,00 zł 

Środki własne i Unii Europejskiej – 10 108 319,00 zł 

Okres realizacji inwestycji 2020 ÷ 2022 
 

Inwestycje drogowe zakończone 2020 roku. 

 

 

 

 

1. Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych                       

w miejscowości Łążek Ordynacki – dł. 440 m. Koszt całkowity: 128 691,89 zł, 

w tym dofinansowanie z dotacji celowej ze środków budżetu Województwa 

Lubelskiego w 2020 roku w kwocie  64 000,00 zł. 

2. Doposażenie placu zabaw dla 

dzieci oraz siłowni STREET 

WORKOUT na „Osiedlu Wschód” - 

zakup elementów STREET 

WORKAUT wraz z ławeczką, 

huśtawka ważka, karuzela, 

urządzenie sprawnościowe, 

samochodzik bujak, przygotowanie 

terenu oraz montaż. Koszt całkowity: 51 363,64 zł (płatne z Funduszu 

przeciwalkoholowego). 

3. Modernizacja łącznika pomiędzy ul. Bialska a ul. Krótką -  dł. 54 m, (kostka 

betonowa z demontażu ul. Bialskiej). Koszt całkowity:  18 004,00 zł. 

4. Modernizacja łącznika pomiędzy ul. Kołłątaja a ul. Ulanowską -  dł. 78 m, 

(kostka betonowa z demontażu ul. Bialskiej). Koszt  całkowity: 38 996,29 zł. 

5. Przebudowa ciągu pieszo – rowerowego, w ul. Prusa - dł. 100 m. Koszt 

całkowity: 69 230,55 zł. 

6. Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego  w ul. Wałowej i ul. Prusa - dł. 303m. 

Koszt całkowity: 179 209,64 zł, w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich - 110 436,00 zł.( Lokalna Grupa Działania Leśny Krąg) 
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7. Utwardzenie placu przy OSP Momoty  Dolne. Koszt 

całkowity: 35 507,64 zł,  w tym Fundusz Sołecki 15 

627,31 zł. 

8. Posadowienie - wykonanie wiaty zadaszonej                   

w Momotach Górnych. Koszt całkowity: 20 050,40 

zł, w tym Fundusz Sołecki 20 777,62 zł. 

9. Przebudowa ulicy Bocznej Okopowej – dł. 232 m. 

Koszt całkowity: 161 677,62 zł, w tym 78 088,00 zł z 

Funduszu Dróg Samorządowych. 

10. Przebudowa ul. Piaskowej - długość 195 mb., Koszt całkowity 148 447,54 zł, 

w tym 72 235,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych. 

11. Budowa odcinka ul. Inwestorskiej na terenie Janowskiej Strefy 

Inwestycyjnej. 

Wykonano jednostronny chodnik                               

o nawierzchni z kostki betonowej.                             

W ramach inwestycji wykonano zjazdy 

publiczne na teren działek przyległych. 

Długość drogi – 465 m, długość chodnika – 

438 m, długość poboczy -  885 m. Koszt 

całkowity 1 936 333,04 zł, w tym 119 

931,11 z Funduszu Dróg Samorządowych. 

12. Przebudowa ulicy Fredry –

długość 459 m. Razem koszty 276 563,62 zł, w tym 164 438,00 zł z Funduszu 

Dróg Samorządowych.  Wkład własny 109 625,62 zł,  pozostałe to koszty 

towarzyszące. 

13. Przebudowa ulicy Lechnickiego – długość 329 m. Łącznu koszt: 254 834,90 zł 

151 401,00zł – Fundusz Dróg Samorządowych, wkład własny 100 933,90 zł, 

pozostałe to koszty towarzyszące. 

14. Przebudowa ulicy Szymanowskiego – długość  396 m. Łączny koszt:                                 

279 017,65 zł, w tym 165 721,00 zł – Fundusz Dróg Samorządowych, 110 

481,65 zł - wkład własny, pozostałe to koszty towarzyszące. 

 

Inne inwestycje  zakończone w 2020 roku 

1) Remont drogi w miejscowości Pikule – Fundusz Sołecki - 7 749,00 zł; 

2) Remont nawierzchni drogi w Łążku Przymiarki  - Fundusz Sołecki - 9 168,42 zł; 

3) Remont dróg polnych w miejscowości Biała I – Fundusz Sołecki - 24 276,10 zł; 

4) Remont dróg polnych w miejscowości Biała II – Fundusz Sołecki - 16 309,80 zł; 

5) Utwardzenie dróg dojazdowych do pól w miejscowości Zofianka Górna – Fundusz 

Sołecki - 26 193,83 zł; 

6) Remont mostów - 12 504,99 zł. 
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2. Gmina zrealizowała również inwestycje drogowe 

wspólnie z powiatem: 

  

1) Remont zatoki postojowej przy cmentarzu w Janowie Lubelskim – 34 092,08 zł; 

2) Przebudowa chodników przy ul. Bialskiej – 220 837,73 zł; 

3) Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej, ul. 

Bohaterów Porytowego Wzgórza – 1 691,25 zł. 

W ramach współpracy z powiatem dofinansowano również: 

1) Budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Janowie Lubelskim – 284 447,76 zł.  

2) Zakup kompresora w obudowie wyciszającej oraz urządzenia do dekontaminacji 

na rzecz SPZZOZ w Janowie Lubelskim – 50 700,00 zł; 

3) Zakup wyposażenia do Poradni Leczenia Uzależnień przy SPZZOZ w Janowie 

Lubelskim – 4 000,00 zł; 
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Część czwarta: 
Realizowane 

polityki, strategie 
i programy 
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Kluczowym zadaniem Burmistrza jest koordynacja, przygotowanie i realizacja 

planów i programów rozwoju gminy, w celu poprawy jakości życia mieszkańców. Dobre 

zarządzanie jest wyzwaniem dla każdej jednostki samorządu terytorialnego. Głównym 

celem tych działań jest pobudzanie  i wspieranie wysiłków lokalnych społeczności na 

rzecz poprawy jakości i promowania właściwych standardów życia publicznego. Gmina 

jest miejscem, gdzie  realizowane są potrzeby jej mieszkańców. Dlatego też każda 

jednostka samorządu terytorialnego posiada i aktualizuje swoje strategie, programy, 

plany dotyczące kluczowych obszarów swej działalności, zaś mieszkańcy mają 

możliwość zapoznania się z tymi planami, a także powinni być skutecznie i przejrzyście 

informowani o ich realizacji. Prezentowany Raport pozwala więc przedstawić 

mieszkańcom Gminy Janów Lubelski aktualne przedsięwzięcia jakie zostały podjęte w 

2020 roku    w ramach tych  planów.  

Zgodnie z przyjętą misją Gmina Janów Lubelski w swoich strategicznych 

działaniach dąży do stworzenia atrakcyjnego miejsca do inwestowania, zamieszkania, 

pracy i wypoczynku, starając się równocześnie zapewnić swoim mieszkańcom dostęp do 

wysokiej jakości usług publicznych, do bogatej oferty rekreacyjno-sportowej, 

turystycznej oraz kulturalnej. Równocześnie podejmowane są wysiłki ukierunkowane 

na poprawę jakości życia w gminie, poprzez stwarzanie warunków do rozwoju sfery 

gospodarczej m.in. w strefie inwestycyjnej oraz kreowania warunków przyjaznych dla 

środowiska.  

Gmina posiada określone priorytety, według których realizuje swoją politykę 

rozwoju  nakreśloną do 2022 roku. 
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Realizacja  strategii i programów Gminy  
Janów Lubelski  w 2020 roku 

Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Janów Lubelski na lata  2014-2022 

Głównym dokumentem strategicznym Gminy Janów Lubelski jest Strategia Rozwoju 
Lokalnego Gminy Janów Lubelski na lata 2014-2022. Założone cele i priorytety                        
w tym dokumencie strategicznym wpisują się w szeroki kontekst dokumentów 
strategicznych, wdrażanych na poziomie Unii Europejskiej, kraju i regionu. Pięć 
zaplanowanych obszarów priorytetowych w Strategii, tj: 

1) Priorytet 1. Gmina atrakcyjna dla inwestorów i turystów; 
2) Priorytet 2. Gmina przedsiębiorcza tworząca nowe miejsca pracy; 
3) Priorytet 3. Gmina przyjazna dla środowiska i mieszkańców; 
4) Priorytet 4. Gmina oferująca wysoką jakość usług społecznych; 
5) Priorytet 5. Gmina obywatelska sprawnie rządzona. 

W  ramach wskazanych powyżej priorytetów podejmowane są działania operacyjne, 
służą realizacji przyjętej misji i wizji rozwoju gminy Janów Lubelski do 2022 roku. 
Wszystkie priorytety są na takim samym poziomie ważności i są realizowane 
równolegle z zachowaniem zasad synergii i efektywności wdrażania poszczególnych 
działań. Stopień osiągnięcia przyjętych priorytetów monitorowany jest przez pryzmat 
realizacji celów operacyjnych, których strukturę w ramach poszczególnych obszarów 
priorytetowych. Poszczególne elementy – priorytety zapisane w Strategii w 2020 roku 
realizowane były za pośrednictwem różnego typu strategii wykonawczych, 
programów i projektów zaprezentowanych poniżej.  
Ponadto w 2020 roku Gmina Janów Lubelski wspólnie z Gminami Modliborzyce, 
Dzwola i Godziszów, zawiązała Partnerstwo pn. Zielona Brama Roztocza, w ramach 
pilotażu Projektu Centrum Wsparcia Doradczego (CWD). W całej Polsce powstało 38 
takich partnerstw. Partnerami Projektu są: Ministerstwo Funduszy i Polityki 
Regionalnej, Urzędy Marszałkowskie oraz Związek Miast Polskich. Celem jest 
opracowanie strategii terytorialnej (z raportem diagnostycznym), wypracowanie 
pakietu kluczowych dla rozwoju obszarów projektów oraz przygotowanie wybranych 
projektów do pozyskania środków      w nowej perspektywie finansowej 2021-2027. 
Projekt potrwa do marca 2022 roku.           

Plany zagospodarowania przestrzennego 
 W celu określenia nowych, kierunków zagospodarowania przestrzennego, Rada 
Miejska podjęła następujące uchwały:    

1) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Janów Lubelski „Centrum Handlowo-Usługowe przy ul. Jana 
Zamoyskiego” (Uchwała Nr XXIV/207/20 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim                
z dnia 16 listopada 2020 r.; Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego                           
z 2020 r. poz. 6987); 

2) w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Janowa Lubelskiego - „WSCHÓD” (Uchwała nr 
XXVI/224/20 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 11 grudnia 2020 r.; 
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2021 r. poz. 459); 

3) w sprawie uchwalenia zmiany planu miejscowego „Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów Lubelski – etap 1” (zmieniony 
uchwałą nr XXVI/225/20 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 11 
grudnia 2020 r.; Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2021 r. poz. 
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460); 
4) w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów turystyczno-rekreacyjnych nad „Zalewem” w Janowie 
Lubelskim (Uchwała nr XXVII/231/20 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z 
dnia 30 grudnia 2020 r.; Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2021 
r. poz. 613). 

Scalenia 
Wszczęto postępowanie w sprawie scalenia i podziału na działki budowlane 
nieruchomości położonych w Janowie Lubelskim przy ul. Sienkiewicza w ramach 
mpzp m JL „Stare Centrum”- etap 1 

Gminny Program Wspierania Rodziny   w Gminie Janów Lubelski 
„Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Janów Lubelski na lata 2017 – 2019”, 
który  miał na celu propagowanie i szerzenie większej świadomości społecznej na 
rzecz wspierania rodziny i przeciwdziałaniu różnym nieprawidłowościom w 
rodzinach.  W ramach programu w 2020r.  wsparciem asystentów  zostało objętych 
17 rodzin.  Koszt zatrudnienia asystentów w 2020 wyniósł 96.800,00 zł. Program 
obejmował również wspieranie rodziny przeżywającej trudności w sprawowaniu 
opieki nad dziećmi i ich wychowaniu celem przywrócenia takim rodzinom zdolności 
do pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 
W 2020 roku poniesiono koszt 38.000,00 zł, który związany był z pobytem 13 dzieci                
w niezawodowych rodzinach zastępczych, zawodowych rodzinach zastępczych oraz  
spokrewnionych rodzinach zastępczych. Dodatkowym wsparciem w ramach ww. 
programu była aktywnie prowadzone poradnictwo i praca socjalna na rzecz 410 
rodzin. 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Janów 
Lubelski na lata 2016-2022 

W roku 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację dwóch projektów 
dofinansowanych ze środków europejskich: 

1. „Profesjonalna pomoc w pracy socjalnej – OPS Janów Lubelski” (lipiec 
2019r. - styczeń 2021r.), finansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 
Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki                           
i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Całkowita wartość 
projektu wynosi 408 547,43 zł (100% dofinansowania). Realizacja projektu 
miała na celu wzrost jakości i efektywności usług społecznych świadczonych 
przez OPS w Janowie Lubelskim.  

2. „Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Janów Lubelski” (1.11.2019 - 
31.10.2021), realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych                  
9 – 12 WL 2014-2020 Działanie 11.1 Aktywne włączenie. Wartość projektu: 
992 704,63 zł. Wkład Funduszy Europejskich: 843 798,93 zł. Celem głównym 
projektu jest wzrost aktywności społeczno – zawodowej oraz poprawa 
dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem                                                   
i wykluczeniem społecznym. Projekt w szczególności skierowany jest do osób 
biernych zawodowo, bezrobotnych oraz osób z niepełnosprawnościami - 
zrekrutowano 48 osób. W ramach projektu realizowane są następujące formy 
wsparcia: 

a) diagnoza potrzeb uczestników projektu (indywidualne spotkania                               
z psychologiem oraz doradcą zawodowym), 
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b) praca socjalna (współpraca z sześcioma pracownikami socjalnymi, 
zawarcie kontraktów socjalnych), 

c) poradnictwo psychologiczne, zawodowe, prawne i społeczne (Rodzinny 
piknik integracyjny, wyjście do kina beneficjentów wraz z rodzinami, 
wyjazd do Józefowa, do podmiotu ekonomii społecznej jakim były 
spółdzielnie socjalne znajdujące się na terenie woj. Lubelskiego, 

d) szkolenia i kursy zawodowe (prawo jazdy kat. B – 13 osób, prawo jazdy 
kat. C – 2 osoby, obsługa kasy fiskalnej – 6 osób, bukieciarstwo                                        
i florystyka – 5 osób, kurs fryzjerski – 4 osoby, kurs kosmetyczny – 4 
osoby, kucharz – 3 osoby, kurs komputerowy – 2 osoby, operator wózka 
widłowego – 4 osoby), 

e) staże zawodowe/prace społecznie użyteczne - nabycie praktycznych 
umiejętności na stanowisku pracy zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami 
(12 uczestników odbyło czteromiesięczny staż, 7 uczestników przez 
sześć miesięcy pracowało w ramach  PSU, 24 uczestników skorzystało 
ze wsparcia w postaci pośrednictwa pracy), 

f) zasiłki i pomoc w naturze. 
Roczny  Program Współpracy Gminy Janów Lubelski z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego 

Realizując Program współpracy udzielono 10 dotacji dla organizacji pozarządowych                    
i innych uprawnionych podmiotów. 8 dotacji przyznano w trybie otwartych 
konkursów ofert, 2 dotacje w trybie tzw. małych grantów. Wysokość dotacji 
przekazanych  z budżetu Gminy w 2020 r. wyniosła 346080,00 zł.  Z uwagi na 
wprowadzony w 2020 r. stan epidemii na terenie całego kraju oraz obostrzenia z tym 
związane, w jednym otwartym konkursie ofert nie przyznano dotacji dla żadnego 
uprawnionego podmiotu.  

Wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy 
Wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Janów Lubelski 
na lata 2020 - 2024, obejmuje: prognozę dotyczącą wielkości  posiadania oraz stanu 
technicznego mieszkaniowego zasobu gminy, analizę potrzeb oraz plan remontów                     
i modernizacji wynikających ze stanu technicznego  budynków i lokali, planowaną 
sprzedaż lokali w kolejnych latach, zasady polityki czynszowej oraz warunki 
obniżania czynszu, sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w 
skład mieszkaniowego  zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie 
zarządzania mieszkaniowym  zasobem gminy w kolejnych latach, źródła finansowania 
gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach, wysokość  kosztów  w kolejnych latach, 
z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty 
modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, 
koszty zarządu  nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jedynym ze 
współwłaścicieli, a także koszty inwestycyjne, opis innych  działań mających na celu 
poprawę wykorzystania    i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
gminy. W 2020 r. w celu poprawy warunków mieszkaniowych wykonano prace 
remontowe w  7 mieszkaniach, znajdujących się przy ulicach  Ogrodowej 10,  8 
Września 3, 3 Maja 13. Sprzedano 1 mieszkanie. Przeprowadzono  dezynsekcje 2 
mieszkań  przy ul. 3 Maja 13, Szkolna 2. Wykonano również :nawierzchnię pod stojak 
rowerowy  i stojak rowerowy na 14 rowerów  z naprzemiennymi stanowiskami wraz  
z zadaszeniem przy ul. Beliny-Prażmowskiego 7. 
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Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Janów Lubelski 2016-2022 
Lokalny Program Rewitalizacji został przyjęty uchwałą nr XXXIV/263/17 z dnia 26 
maja 2017 roku.  Program swoim zasięgiem objął części obszaru Stare Centrum, Nowe 
Centrum oraz Wschód, co stanowi przestrzeń o powierzchni 146,8 ha, czyli 0,8% 
obszaru gminy. Liczba osób zamieszkałych w wyznaczonym terytorium stanowi 
29,6% mieszkańców gminy. Głównym celem programu jest wdrożenie 
kompleksowych, komplementarnych i skoncentrowanych działań rewitalizacyjnych, 
umożliwiających wykorzystanie posiadanego potencjału i zasobów w celu osiągnięcia 
efektu synergii do poprawy jakości życia mieszkańców oraz rozwoju społeczno-
gospodarczego.  
W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gmina realizowała w 2020 roku 
działania w ramach projektu „Termomodernizacja budynków i obiektów użyteczności 
publicznej w Gminie Janów Lubelski” współfinansowany z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2014-2020.  W 2020 roku 
termomodernizację zakończono w budynku byłego Publicznego Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Janowie Lubelskim, Domu Nauczyciela w Janowie Lubelskim,  oraz Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Janowie Lubelskim. Kontynuowana była także przebudowa 
Rynku w ramach projektu „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza” w Janowie 
Lubelskim. W 2020 roku, w ramach realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji, 
zakończono także przebudowę budynku po byłym gimnazjum na potrzeby nowego, 
publicznego przedszkola. 

Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych 
Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”  
W ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2020r. 
zatrudniono 4 asystentów. Z programu skorzystało 12 osób niepełnosprawnych                            
w stopniu znacznym. Liczba wykonanych godzin usług asystenckich wyniosła 1528,5 
h. Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosił odpłatności. 
Kwota środków przekazanych przez Wojewodę z Funduszu Solidarnościowego na 
realizacje programu 135 248,00zł,  z czego wykorzystano środki w wys. 45,899 zł.   
Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie poprawy jakości 
życia dorosłych osób niepełnosprawnych, ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji 
oraz wykluczeniu społecznemu w szczególności poprzez umożliwienie im jak 
najbardziej niezależnego życia, zapewnienia osobom wsparcia oraz pomocy 
adekwatnej do potrzeb, ograniczenie skutków niepełnosprawności, stymulowanie 
osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności, umożliwienie zaangażowania 
osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne/ kulturalne/rozrywkowe itp. 
Usługi asystenta w szczególności polegały na pomocy asystenta w: 

a) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu 
miejsca (dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki 
służby zdrowia i rehabilitacji, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, 
instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe /społeczne/ 
sportowe itp.), 

b) wyjściu, powrocie oraz /lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, 
c) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich 

realizacji, 
d) załatwianiu spraw urzędowych, 
e) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami, 
f) korzystania z dóbr kultury(tj. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawy 

itp.). 
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Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii 

W ramach realizacji GPRPA w 2020 r. zrealizowano następujące działania: 
zatrudniono na umowę – zlecenie psychologa, który prowadził terapię z osobami 
skierowanymi przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie – zrealizowano 50 godzin socjoterapii; prowadzono program 
psychoterapeutyczny dla osób uzależnionych, utrzymujących abstynencję po odbytym 
leczeniu odwykowym – 3 miesięczny cykl zajęć skierowany do 10 osób – 48 godzin 
zajęć grupowych i 36 godzin sesji indywidualnych; sfinansowano zakup laptopa do 
Poradni Leczenia Uzależnień, w celu prowadzenia zajęć terapeutycznych online; 
doposażono plac zabaw i teren rekreacyjny przy ul. Szarotkowej oraz plac zabaw na 
osiedlu Przyborowie; współfinansowano zakup kamizelek odblaskowych w ramach 
akcji Policji „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” oraz zakup elementów 
odblaskowych w ramach akcji prowadzonej przez Państwową Straż Pożarną w 
szkołach na terenie Gminy; współfinansowano organizację zabaw choinkowych dla 
dzieci z placówki „Promyk” i Stowarzyszenia Wawrzynek, pikniku rodzinnego w OPS 
oraz spotkania integracyjnego harcerzy; przekazano dwie dotacje dla stowarzyszeń 
skupiających seniorów na zajęcia propagujące zdrowy styl życia; zakupiono maseczki 
medyczne i przyłbice dla pracowników Urzędu Miejskiego oraz członków Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Łączny koszt realizacji programu 
w 2020 r. wyniósł 96 009,26 zł. 
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie  na lata 2016-2022 
Głównym  celem  programu było  zwiększenie skuteczności przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w naszej gminie. 
Powyższy cel realizowany był poprzez działania Zespołu i Interdyscyplinarnego przy 
aktywnej  i niezbędnej  współpracy służb wymienionych w Programie.  W 2020 r. 
odbyło się 14 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego, 74 rodzin  zostało objętych 
procedurą Niebieskiej Karty,  157 osób zostało objętych pomocą ZI. Z  uwagi na 
ustanie przemocy w rodzinie 22 procedur Niebieskiej Karty zostało zakończonych. 

Gminny Program Działań Na Rzecz Osób Starszych na lata 2019-2030 
Głównym  celem  Gminnego Programu Działań na Rzecz Osób Starszych na lata 2019 -
2030 „Janów Lubelski dla seniorów” jest profilaktyka i ochrona zdrowia, problemy 
osób starszych i niepełnosprawnych. OPS realizuje powyższy cel m.in. poprzez 
organizację i  zapewnienie opieki osobom starszym i niepełnosprawnym w formie 
usług opiekuńczych lub zapewnienia miejsc w domach pomocy społecznej.  
Dodatkowo OPS zatrudniał asystentów osobistych osób niepełnosprawnych i 
realizował program „Wspieraj Seniora”, który był realizowany od 20 października do 
31 grudnia 2020 r.  Program miał na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji 
usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii 
zdecydują się na pozostanie w domu. Program adresowany był do osób w wieku 70 
lat i więcej, w szczególnych przypadkach również do osób poniżej 70 roku życia. Do 
programu zgłoszono 16 osób, w tym przez CAS 11, a poza systemem  5 osób. Dla 
wszystkich 16 osób systematycznie realizowane były usługi i w zależności od 
potrzeby, udzielane było wsparcie. Pracownicy realizujący program głównie 
dostarczali żywność, leki, pomagali w pracach porządkowych oraz prowadzili 
rozmowy wspierające. W ramach programu zakupiono środki  ochrony osobistej tj. 
maseczki, rękawiczki oraz płyny dezynfekcyjne dla pracowników bezpośrednio 
realizujących program. Ponadto zakupiono materiały promujące program tj. ulotki, 
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plakaty oraz identyfikatory dla pracowników realizujących program. 
Wieloletni Program „Posiłek w szkole i w domu” 

W ramach realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu 
na lata 2019 – 2023”, którego celem jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań 
własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz 
zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym, Ośrodek realizował działania 
zapewniające pomoc w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w formie posiłku, 
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia  
w postaci produktów żywnościowych. 
Ogólny koszt realizacji w/w Programu w 2020 roku wyniósł: 101.523,66 zł – 100% 
(w tym: budżet LUW – 81.218,93 zł - 80% z budżetu Gminy –   20.304,73 zł) – 20% 

a) posiłki  oraz świadczenia rzeczowe w postaci posiłku świątecznego dla 211 
osób –  na kwotę 72.153,72 zł; 

b) dowóz posiłków – 2.802,00 zł; 
c) zasiłki celowe dla 101 rodzin – 26.567,96 zł. 

Program gospodarki niskoemisyjnej 

W ramach realizacji programu gospodarki niskoemisyjnej realizowano projekt 
„Energooszczędne oświetlenie na terenie Gminy Janów Lubelski” – współfinansowany 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przewiduje wymianę 
drogowych opraw oświetleniowych oraz opraw oświetleniowych „osiedlowych”                         
w łącznej liczbie 1700 szt. ponadto wymianę ponad 109 słupów oświetleniowych 
i wysięgników, modernizację szaf oświetleniowych w tym wymianę części szaf 
polegającą na montażu urządzeń sterujących oświetleniem oraz kompensatorów 
mocy biernej co pozwoli na znaczne poprawienie bezpieczeństwa na drodze jak 
również pozwoli na obniżenie rachunków za energię elektryczną zużywaną przez 
instalację oświetlenia ulicznego LED oraz eliminuje opłaty za moc bierną. Koszt 
projektu szacuje się na 5 193 373,16 zł. 
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1. Zatrudnienie pracowników 
 

Urząd Miejski w Janowie Lubelskim jest jednostką budżetową powołaną do 

wykonywania zadań publicznych o znaczeniu lokalnym. Realizuje zadania własne, 

wynikające z ustaw i uchwał Rady Miejskiej, zadania zlecone z zakresu administracji 

rządowej oraz przyjęte na podstawie porozumień zawartych z organami administracji 

rządowej lub jednostkami samorządu terytorialnego. 

W Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim, w 2020 łącznie było zatrudnionych 

52 pracowników, z czego 28 to kobiety.  Wśród zatrudnionych w Urzędzie Miejskim 4 

osoby to osoby z niepełnosprawnościami. 

Ponadto w ramach Urzędu funkcjonowała grupa porządkowo-sprzątająca, gdzie 

było zatrudnionych 4 pracowników fizycznych w ramach robót publicznych. 

Ponadto w ramach organizowanych przez Urząd Miejski robót publicznych zatrudnione 

były  2 osoby na stanowiskach administracyjnych. 

W Urzędzie Miejskim, na podstawie umów zleceń, 7 osób wykonywało usługi 

kierowcy, na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Janów Lubelski. 

 

 
 
 

2. Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego  
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Zgodnie ze schematem organizacyjnym w ramach Urzędu Miejskiego, w 2020 roku, funkcjonowało 9 Referatów, w tym Urząd 
Stanu Cywilnego oraz 6 jednoosobowych stanowisk pracy podległych bezpośrednio Burmistrzowi. 
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3. Urząd Stanu Cywilnego  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Sporządzono 241 aktów urodzenia (dzieci urodzone w szpitalu w Janowie 

Lubelskim w tym 1 przysposobienie). 

2.  Wpisano do polskich ksiąg  31  aktów dzieci  urodzonych za  granicą. 

3. Sporządzono 95 aktów małżeństwa, w tym: 

a) śluby cywilne – 33, 

b) transkrypcje aktów zagranicznych – 4, 

c) śluby konkordatowe – 58, 

4. Sporządzono 418 aktów zgonu osób zmarłych w szpitalu i na terenie miasta                      

i gminy Janów Lubelski w tym dokonano wpisu 2 aktów osób zmarłych za 

granicą. 

5. Wydano ogółem 114 zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjęto oświadczenia w tym: 

a) 70 - zaświadczeń o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa w formie 

wyznaniowej, 

b) 2  - zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za 

granicą, 

c) 17 - zaświadczeń o stanie cywilnym, 

d) 25 - pozostałe.  

6. Wydano 5 decyzji o zmianie imienia i nazwiska. 

7.  Wydano 3452 odpisów aktów stanu cywilnego. 

8.  Wpisano do rejestru stanu cywilnego  2666 aktów z ksiąg  znajdujących się                     

w tut. archiwum.  
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9. Rozpatrzono ok. 2334 wniosków złożonych do Urzędu Stanu Cywilnego  

w Janowie Lubelskim. 

10. Przygotowano do uroczystość wręczenia medalu „Za długoletnie pożycie 

małżeńskie” dla 59 par małżeńskich. 

4. Informacja Publiczna 
W 2020 r do Urzędu Miejskiego wpłynęło 49 wniosków o udostępnienie informacji 

publicznej, które dotyczyły m.in.: ubezpieczenia pracowników Urzędu, audytu 

wewnętrznego, ochrony danych osobowych, wysokości wynagrodzeń poszczególnych 

pracowników, usług weterynaryjnych, w tym odławianie bezdomnych zwierząt, 

usuwania azbestu i ochrony środowiska, realizowanych w Urzędzie Miejskim zamówień 

publicznych, wysokości opłat za zakupu energii elektrycznej, szkoleń realizowanych 

przez pracowników Urzędu Miejskiego. 

5. Postępowanie administracyjne 
Jedną z podstawowych działalności Urzędu Miejskiego jest prowadzenie wszelkiego 

rodzaju postepowań administracyjnych, w ramach których wydano łącznie w 2020 roku  

10212 decyzji. Poniżej zestawienie wydanych decyzji w podziale na referaty.   

  

Tabela nr 15 

Zestawienie decyzji administracyjnych wydanych w Urzędzie Miejskim w 2020 
roku  

Lp. 

Nazwa komórki 
organizacyjnej  

(referatu, urzędu itp.) 

Liczba decyzji 
wydanych                

w 2020 roku 

Liczba uchylonych decyzji 
ostatecznych, przez organ 

wyższego rzędu 

1. 
Referat organizacyjno - 

administracyjny 
4 0 

2. 
Referat spraw  
obywatelskich 

3 0 

3. 
Referat architektury                    

i nieruchomości 
43 0  

4. 
Referat ochrony środowiska 

i gospodarki komunalnej 
56 0 

5. 
Referat budżetowo- 

podatkowy 
9949 1 

6. 
Referat  

Zarządzania Kryzysowego                   
i Logistyki 

152 0 

7. Urząd Stanu 
 Cywilnego 

5 0 

Razem 10212 1 
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W obsłudze mieszkańców, w szczególności w dobie pandemii, Urząd Miejski w 2020 

roku stawiał na elektronizacje i nowe technologie: poczta e.mail czy platformę 

elektroniczną E-PUAP. Ogółem w 2020 roku w rejestrze przesyłek wpływających 

odnotowano 5661 pism (w tym: wnioski, informacje, inne dokumenty) oraz 2012 faktur. 

Przy czym za pośrednictwem  platformy elektronicznej E-PUAP złożono 1056 pism                           

i wniosków. 
 

6. Gospodarka mieszkaniowa  
 

Na dzień 1 stycznia 2020 r. łącznie w zasobie Gminy Janów Lubelski, znajdowały 

się 52 mieszkania, a na dzień 31 grudnia 2020 r., 51 mieszkań, sprzedaż mieszkania 

nastąpiła  na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim. Przeciętna 

powierzchnia użytkowa mieszkania w gminnym zasobie mieszkaniowym wynosi około 

35,07 m2.  

 Na dzień 1 stycznia 2020 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące                                        

w gminnym zasobie mieszkaniowym  wynosiły łącznie 205 205,36 zł, na dzień  31 

grudnia 2020 r. wzrosły do kwoty 207 523,92 zł.   

  
Tabela nr 16 
Zasób mieszkaniowy gminy na dzień 31.12.2020 r. obejmuje następujące 
mieszkania  

Lp. Miejsce - ulica Liczba mieszkań Powierzchnia Liczba izb 
1.  Ogrodowa 8 1 47,30 m2 1 

2.  Ogrodowa 10 

4 
 
 
 

31,71m2 
52,59m2, 
33,36m2 
32,69m2, 

12 
(przeciętna 
liczba izb 3) 

3.  Ogrodowa 12 2 
40,17m2, 
43,40m2, 

2 

4.  Ogrodowa 14 1 33,01m2, 2 

5.  
8 Września 2 

 
6 

25,50m2 

32,19m2, 
50,10m2, 
32,11m2, 
50,32m2, 
61,19m2, 

15 
(przeciętna 
liczba izb 3) 

6.  
8 Września 3 

 
3 

55,39m2 
40,50m2, 
49,73m2 

9 
(przeciętna 
liczba izb 3) 
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7.  8 Września 6 2 
35,32m2  

35,32m2, 
3 

8.  Szkolna 2 1 56,68m2, 3 

9.  
Jana Pawła II 7 

 
2 

49,06 m2, 
49,06 m2 

3 

10.  Wiejska 30 1 64,21m2, 3 
11.  Wiejska 34 1 63,12m2, 3 

12.  Wiejska 36 2 
50,82m2, 
51,72m2, 

3 

13.  Wiejska 30 1 51,90m2, 3 
14.  3-ego Maja 13 15 240m2, 1 

15.  
Beliny - Prażmowskiego 

7 
 

10 

40,42 m2, 
41,36 m2, 
33,35 m2, 
34,48 m2, 
46,23 m2, 
46,65 m2, 
33,22 m2, 
22,76 m2, 
56,63 m2, 
26,77 m2, 

20 
(przeciętna 
liczba izb 2) 

Razem 51 1810,34 83 

 
W 2020 r.  wykonano prace remontowe w  7 mieszkaniach, znajdujących się przy 

ulicach  Ogrodowej 10, Beliny - Prażmowskiego 7,  8 Września 3, 3 Maja 13. 

Przedmiotem remontów była poprawa warunków mieszkaniowych.  Przeprowadzono  

dezynsekcje 2 mieszkań  przy ul. 3 Maja 13, Szkolna 2. Wykonano również  nawierzchnię 

pod stojak rowerowy  i stojak rowerowy na 14 rowerów z naprzemiennymi 

stanowiskami wraz  z zadaszeniem przy ul. Beliny -Prażmowskiego 7. 
 

Dodatki mieszkaniowe  
 

W 2020 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 78 105,19 zł, 

których beneficjentami było 417 osób. Podstawą ich przyznania była sytuacja 

materialna. Kwota najniższego dodatku wynosiła 28,09 zł, zaś kwota najwyższego 

dodatku – 413,28zł. 
 

7. Ochrona środowiska 
 

Usuwanie azbestu 

W 2020 roku gmina Janów Lubelski  uczestniczyła w programie „System 

gospodarowania odpadami azbestowymi województwa lubelskiego”,  którego celem jest 

demontaż i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. Zmniejszenie ilości 

azbestu na terenie gminy przyczyni się do zwiększenia ilości terenów czystych 

ekologicznie, rozwoju doskonale wyposażonej i rozbudowanej bazy eko-turystycznej,             

a przez to do wzrostu procesów gospodarczych. Działania związane z usuwaniem 

azbestu polegają na przyjmowaniu zgłoszeń, które wskazują miejsca i ilość 

występowania odpadów zawierających azbest. Do zadań wykwalifikowanego 
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wykonawcy należy mechaniczne usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest 

oraz odpadów azbestowych znajdujących się już na ziemi (posesji, działce), 

przygotowaniu do transportu (w tym zapakowaniu), załadunku, transporcie oraz 

zdeponowaniu tych odpadów na odpowiednio przystosowanym do tego składowisku 

odpadów niebezpiecznych, posiadających stosowne decyzje na unieszkodliwienie tego 

rodzaju odpadu. W ramach tego programu unieszkodliwiono odpady z 52 

nieruchomości,   w ilości 106,515 Mg. 
 

Ochrona powietrza  

Zanieczyszczenie powietrza to problem, z którym borykają się gminy w całej 

Polsce. Jego głównym źródłem są piece i kotły opalane węglem oraz drewnem. Wpływ 

na zanieczyszczenie powietrza ma także transport oraz przemysł.  Aby poprawić jakość 

powietrza Gmina Janów Lubelski realizuje: inwestycje drogowe, termomodernizację 

budynków i obiektów użyteczności publicznej oraz pozyskuje fundusze zewnętrzne na 

wymianę źródeł ciepła oraz  zakup i montaż instalacji OZE.  

W 2020 roku na terenie Janowa Lubelskiego funkcjonowało 6 sensorów 

powietrza (przy ulicach Gen. Bema, Ogrodowej, Okopowej, Kilińskiego, Azaliowej                         

i Przyborowie). Sensory monitorują jakość powietrza mierząc stężenie cząstek stałych, 

korzystając  z technologii laserowej. Wyniki pomiarów można sprawdzić na 

internetowej stronie Janowa Lubelskiego oraz poprzez dedykowaną aplikację. 

Dbałość o otoczenie 

W 2020 r. wykonano następujące prace związane z utrzymaniem terenów gminnych: 

a) nasadzenia drzew: przy ul Wałowej, w Parku Miejskim oraz na placach zabaw 

przy ul Piaskowej i przy ul. Szarotkowej, 

b) prowadzono edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego gospodarowania 

odpadami, 

c) utrzymywano czystość na terenach komunalnych administrowanych przez Urząd 

Miejski, w tym parkach miejskie i na terenach zielonych – 220 320,00 zł, 

d) wykonywano koszenie terenów zielonych -  76 015,29 zł, 

e) wykonano nasadzenia kwiatowe – 79 380,00 zł, 

f) wykonano zamiatanie mechaniczne jezdni 21 405,60 zł, 

g) wykonano zamiatanie pozimowe 34 122,60 zł, 

h) zakupiono urządzenia na plac zabaw w Łążku Garncarskim 12 355,00 zł, 

i) wykonano remont spustu wody do zalewu na kwotę 24 999,75 zł. 

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie bezdomności. 

 Zadaniem własnym Gminy jest między innymi zapewnienie opieki 

bezdomnym zwierzętom. Rada Miejska Janowa Lubelskiego w drodze uchwały nr  

XVII/150/2 17 kwietnia 2020 r. przyjęła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Janów Lubelski w 2020 roku.  

W celu realizacji przedmiotowej uchwały  zostały zawarte  umów w przedmiocie: 

67



1. Kompleksowa obsługa weterynaryjna na terenie Gminy Janów Lubelski                     

w roku 2020 pełniona przez   Przychodnie  Weterynaryjną Animal Care                     

w Janowie Lubelskim.  W ramach umowy wykonano sterylizację i kastrację 

bezdomnych zwierząt. Wszystkie zwierzęta poddane zabiegom kastracji                              

i sterylizacji, były zwierzętami bezdomnymi. Dzięki sfinansowanym zabiegom 

przez Gminę Janów Lubelski, wszystkie zwierzęta otrzymały nowy dom, zostały 

przekazane do adopcji. Umowa dotyczyła również zapewnienia pomocy 

zwierzętom bezdomnym biorącym udział w zdarzeniach drogowych tj. 13. 

Wszystkim tym zwierzętom udzielono pierwszą pomoc. Wykonano również kilka 

szczepień przeciw wściekliźnie oraz innym chorobom wirusowym.  

2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Janów Lubelski         

  w roku 2020 zajmowała się również Przychodnia Weterynaryjna Animal Care.               

W ramach tej umowy zostało odłowionych 35 psów oraz 

 5 kotów. Zwierzęta były bezpańskie, podrzucone lub uciekły właścicielowi. Koty 

w ilości 5 sztuk zostały adoptowane przez mieszkańców Gminy Janów Lubelskie, 

natomiast  z 21 psów odłowionych  na terenie gminy, 8 wróciło do właściciela,                       

a pozostałe 14 zostało przekazane do adopcji. 

3. Schronisko dla zwierząt „Przytul Psiaka”, ul. Ks. Zwierza 4, 39-100 

Ropczyce, prowadzone przez Przychodnię Weterynaryjnej „MUSTANG”                           

w Ropczycach – w ramach umowy 14 sztuk bezpańskich zostało przekazanych do 

schroniska. Większości z nich udało się znaleźć nowy dom. 
 

Łączne wydatki w roku 2020 poniesione przez  z budżetu gminy w ramach programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi wyniosły 98 000,00 zł . 

Oświetlenie 

W  2020 roku w miejscowości Łążek Ordynacki zostało wybudowane oświetlenie uliczne 

z 11 szt. opraw typu LED. 
 

8. Gospodarka komunalna 
 

Ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy Janów Lubelski  
w 2020 roku.  
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Tabela nr 17 
Masa odpadów komunalnych wytwarzanych i odebranych w 2020 roku z terenu 
Gminy Janów Lubelski 
Kod odebranych 

odpadów 
komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów 
komunalnych 

Masa odebranych 
odpadów 

komunalnych  (Mg) 

200301 
Niesegregowane (zmieszane )odpady 

komunalny 
2 238,940 

20 0 199 
Inne niewymienione frakcje zbierane 

 w sposób selektywny  
154,940 

150101 Opakowani z papieru i tektury  109,370 

20 010 35 

Zużyte urządzenia elektryczne  
i elektroniczne inne niż wymienione  

w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 
niebezpieczne składniki 

16,305 

Ex 20 01 99 
Inne niewymienione frakcje zbierane 

 w sposób selektywny /popiół z 
gospodarstw domowych/ 

257,600 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne 

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

11,215 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 323,500 
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 224,980 
20 01 23* Urządzenia zawierające freony 2,150 
20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,109 
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 7,360 
15 01 07 Opakowania ze szkła 189,100 

17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz betonowy  

z rozbiórek i remontów 
64,820 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia 
inne niż wymienione w 17 01 06 

13,650 

20 01 40 Metale 4,940 
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Tabela 18 
Masa odpadów komunalnych dostarczonych przez mieszkańców do punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w 2020 roku z terenu Gminy Janów 
Lubelski 

Kod odebranych 
odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów 
komunalnych 

Masa odebranych 
odpadów 

komunalnych  (Mg) 

17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz betonowy 

z rozbiórek i remontów 
74,720 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 126,480 
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 0,310 
15 01 02  Opakowania z tworzyw sztucznych 0,120 
15 01 07 Opakowania ze szkła 0,450 

20 01 99 
Inne niewymienione frakcje zbierane 

w sposób selektywny/popiół z 
gospodarstw domowych/ 

7,100 

20 01 23 Urządzenia zawierające freony 1,440 

20 01 35 

Zużyte urządzenia elektryczne  
i elektroniczne inne niż wymienione 

w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 
niebezpieczne składniki 

2,470 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne 

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

3,920 

16 01 03 Zużyte opony 17,820 

17 01 03 
Odpady innych materiałów 
ceramicznych elementów 

wyposażenia 
1,140 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż wymienione w 

6,110 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 57,230 
 
Ilość odpadów dostarczonych przez mieszkańców do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów – 299,310 Mg. 
 
Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem                                              

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych 

 

Wszelkie koszty związane z wdrożeniem  oraz obsługą systemu (w tym również 

koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem                                                              

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych), zostały wykazane w poniższej tabeli. 
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Tabela 19 
Zestawienie kosztów i wydatków poniesionych przez Gminę Janów Lubelski                      
w roku 2020 

Wyszczególnienie Koszty i wydatki (zł) 
Koszty wywozu odpadów komunalnych (odbiór, 
transport i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych) 

3 001 186,26 zł 
 

Koszty obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych 

64 800 zł 

Koszty odbioru odpadów powstałych w izolatoriach 
domowych 

99 147,25 zł 

Koszty obsługi systemu (szkolenia, zakup 
pojemników na odpady, materiałów biurowych, 
kampania informacyjno- edukacyjna, opłata za 
odbiór przeterminowanych leków,  wynagrodzenie 
pracowników) 

  
151 219,00 zł 

RAZEM: 3 316 325,51 zł 
Przypis na podstawie złożonych deklaracji przez 
mieszkańców Gminy Janów Lubelski w 12-sto 
miesięcznym okresie rozliczeniowym od 01.01.2020 
r. do 31.12.2020 r.  

3 314 574  zł 
 

Różnica - 1 751,51 zł 
 
  Z analizy wynika, iż systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 

roku nie zbilansował się  o kwotę 1 751,51 zł. Powodem była sytuacja związana                                    

z COVID-  19, który wygenerował wyższe koszty związane z odbiorem odpadów od osób 

przebywających w izolatoriach domowych. 

 
Tabela 20 
Zestawienie poniesionych wydatków w stosunku do wpływów  z uwzględnieniem 
zaległości 

Wyszczególnienie Koszty i wydatki (zł) 
RAZEM poniesione wydatki związane z gospodarką 
odpadami w 2020 r. 

3 316 325,51 zł 

Wpłaty właścicieli nieruchomości  3 272 511,34 zł 
Wynik finansowy w 2020 roku  43 814,17 zł 
Łącznie zaległości z tyt. opłaty za odpady komunalne 
wg stanu na 31.12.2020 r. /od wprowadzenia 
systemu w 2013 r./ 

208 991 zł 
 

 

Z  powyższego zestawienia wynika, iż  poniesione wydatki  są wyższe o 43 814,17 zł                       

w stosunku do  wpływów,  tj. opłat  jakie zostały  poniesionych przez mieszkańców. 

Należy też zauważyć, iż  zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne  kształtują się                                        

w wysokości 208 991 zł. 

Gmina Janów Lubelski uzyskała w 2020 roku  poziomy recyklingu                                               

tj. przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 

frakcji odpadów komunalnych. 
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9. Gospodarka przestrzenna 
 

W 2020 roku do Referatu Architektury i Nieruchomości wpłynęło ok.1700 różnego 

rodzaju pism (tj. wniosków, zawiadomień, uzgodnień, postanowień, decyzji).  

W związku z powyższym wydano około 700 dokumentów, m.in. w sprawach:  

1) EMUiA (Ewidencji miejscowości ulic i adresów): 

a) 40 zawiadomień o ustaleniu numeru porządkowego budynku, 

b) 7 informacji dotyczących nazewnictwa miejscowości i ulic na terenie 

miasta i gminy;  

2) MPZP (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego): 

a) 63 zaświadczenia, 129 informacji, 10 opinii o przeznaczeniu 

nieruchomości w mpzp oraz inne z zakresu z planowania przestrzennego; 

b) 107 wypisów i wyrysów z mpzp (w roku 2019 wydano 140), między 

innymi dla takich inwestycji jak: 

- budowa budynku wielorodzinnego z usługami przy ul. Ks. Skorupki; 

- złożenie wniosku o dofinansowanie budowy dróg na os. Sachalin; 

- budowa sieci wodociągowej w msc. Zofianka Górna, Momoty Górne, 

Momoty Dolne; 

3) STUDIUM – 1 wypis i wyrys ze Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Janów Lubelski (SUiKZP), 

celem złożenia wniosku o sporządzenia zmiany w projekcie MPZP „Południe-

Ogrody”; 

4) Decyzje ULI –1 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, która 

dotyczyła budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach położonych na 

terenie miasta Janowa Lubelskiego przy ulicy Partyzantów (obr. ewid. Janów 

Lubelski Czwarty);  

5) Decyzje WZ - 9 decyzji o warunkach zabudowy dotyczących zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie planistycznym „Południe - Ogrody”. 
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Wydane wypisy i wyrysy z planów oraz decyzje WZ dotyczyły następujących 
rodzajów inwestycji:  

  
1) Z tytułu wydanych wypisów i wyrysów oraz innych dokumentów pobrano opłatę 

skarbową na kwotę ok. 5,6 tys. zł; 

2) Z prowadzonych w Referacie Architektury i Nieruchomości ewidencji 

dokumentów wydanych przez inne instytucje wynika, że w 2020 roku dla 

obszaru gminy wydano 70 pozwoleń na budowę (79 w roku 2019), natomiast 48 

budynków oddano do użytkowania (57 w roku 2019). 

 
Zawiadomienia lub decyzje o oddaniu budynków do użytkowania dotyczyły 
następujących rodzajów inwestycji:  

 

  
 
 
Inne działania zrealizowane w obszarze planowania przestrzennego to:  
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1) Droga ekspresowa S19 – analiza, opiniowanie zmienianych rozwiązań 

realizowanych elementów drogi, udzielanie wyjaśnień właścicielom działek 

objętych inwestycją;  

2) Korekta drogi DK74 - analizy i opiniowanie poszczególnych elementów 

projektowanych wariantów drogi, przygotowanie materiałów do 

przeprowadzonych konsultacji społecznych, udzielenie odpowiedzi do Kancelarii 

Prezydenta RP w związku ze złożonymi przez mieszkańców wsi Biała Pierwsza                      

i Biała Druga wnioskami i zastrzeżeniami do przedstawionych wariantów;  

3) Przeanalizowano i zaopiniowano 10 projektów na Naradach Koordynacyjnych 

Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP) w Starostwie 

Powiatowym.  

4) Zweryfikowano pkt. adresowe w aplikacji GUS i EMUiA na terenie miasta                              

i gminy Janów Lubelski w ramach przygotowań do Spisu Powszechnego w 2021r.  

 
 

10. Gospodarka gruntami  
 
W zakresie gospodarki gruntami w 2020 roku wszczęto i przeprowadzono łącznie 

302 postępowania w oparciu o procedury formalno-prawne. Do głównych czynności 

należy zaliczyć:  

1. Przekazywanie nieruchomości gminnych do korzystania w formie dzierżawy, 

najmu, użyczenia - przeprowadzono 34 postępowania, z czego Gmina zawarła 

30 umów cywilnoprawnych. 

2. Przejmowanie nieruchomości na rzecz Gminy - przeprowadzono 35 

postępowań dotyczących komunalizacji, zakupu i przejmowania 

nieruchomości gruntowych. Przeprowadzone postępowania w sprawie nabycia 

nieruchomości pozwoliły nabyć na rzecz Gminy grunty o pow. 8,4822 ha, w tym: 

a) nabyto od Skarbu Państwa na rzecz Gminy własności działek położonych 

w Janowie Lubelskim (działka byłego dworca PKS w Rynku, działki przy 

ul. Płk. Beliny – Prażmowskiego – targowisko i działka zabudowana 

budynkiem socjalnym) będących dotychczas w użytkowaniu wieczystym 

Gminy, nabycie działek obniży koszty zarządzania tymi 

nieruchomościami; 

b) zakupiono na rzecz Gminy od Spółdzielni Kółek Rolniczych w Janowie 

Lubelskim nieruchomość o powierzchni ogólnej 2,3524 ha przeznaczoną              

w planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny przemysłu i usług 

oraz przejęto w formie darowizny działkę o pow. 0,1468 ha przeznaczoną 

pod drogę, nabycie tych działek umożliwi powiększenie nieruchomości 

gminnych i podniesie ich potencjał inwestycyjny.  

3. Sprzedaż nieruchomości gminnych - wszczęto 10 postępowań. Przygotowano                     

i przeprowadzono 4 postępowania przetargowe na sprzedaż nieruchomości 

położonych na terenie miasta i gminy Janów Lubelski przeznaczonych 

między innymi pod zabudowę przemysłową, usługową, mieszkaniową.  
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Przeprowadzone przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż, a także sprzedaże 

w trybie bezprzetargowym nieruchomości pozwoliły uzyskać ogółem kwotę 

525 466,00 zł. (netto), w tym: 

a) nieruchomość o ogólnej pow. 0,2371 ha, położona w Janowie Lubelskim 

przeznaczona pod budownictwo wielorodzinne, sprzedano w trybie 

przetargowym, za kwotę 486 820,00 zł, 

b) nieruchomości położone w Janowie Lubelskim na os. „Wschód” 

(przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową) oraz grunt „nad Zalewem” 

(przeznaczony na realizację i utrzymanie usług turystyki i wypoczynku)                 

o pow. ogólnej 0,0868 ha, sprzedano za kwotę 36 646,00 zł. 

4. Rozgraniczenia oraz postępowania w sprawie wznowienia i wyznaczenia 

punktów granicznych nieruchomości - przeprowadzono 5 postępowań, w tym 

wydano 3 postanowienia i 1 decyzję rozgraniczającą nieruchomość. 

5. Podział nieruchomości – w 35 postępowaniach wydano 34 postanowienia i 26 

decyzji podziałowych. 

6. Wszczęto postępowanie w sprawie scalenia i podziału na działki budowlane 

nieruchomości położonych w Janowie Lubelskim przy ul. Sienkiewicza,                          

w terenach usługowych. 

7. Odszkodowania za grunty zajęte pod drogę S19 – na wniosek Wojewody 

Lubelskiego przeprowadzono 142 postępowania informacyjne, w wyniku których 

wydano 167 informacji i zaświadczeń związanych z ustaleniem odszkodowania 

za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa pod drogę S19. 

8. Prowadzono ewidencję nieruchomości gminnych, prowadzono analizę aktów 

notarialnych dotyczących zbycia nieruchomości, w związku z możliwością 

powstania skutku finansowego z uchwalonych planów miejscowych i naliczenia 

opłaty planistycznej lub odszkodowania. 

9. W pozostałych sprawach dotyczących ewidencji nieruchomości, trwałego 

zarządu, opłat z tytułu użytkowania wieczystego, sprzedaży lokali mieszkalnych, 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo 

własności, oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste i innych z zakresu 

gospodarki gruntami – wszczęto łącznie 41 postępowań, w tym wydano 51 

zaświadczeń o ostateczności aktów własności ziemi.  

 
Gminna Ewidencja Zabytków Janowa Lubelskiego (GEZ) 
 

Burmistrz prowadzi Gminną Ewidencję Zabytków Janowa Lubelskiego, która zawiera 

zabytki rejestrowe, zabytki objęte wojewódzką i gminną ewidencją, w tym parki, układy 

urbanistyczne i stanowiska archeologiczne. GEZ obejmuje 66 kart adresowych 

zabytków, wykaz kart jest udostępniony w BIP w zakładce „Planowanie przestrzenne”.  

W 2020r. nie prowadzono działań związanych z GEZ, nie wpłynął także żaden 

wniosek na udzielenie dotacji z budżetu Gminy na prace konserwatorskie lub 

budowlane przy zabytku.  
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11. Ewidencja działalności gospodarczej 
 
 

 
 
 
 
 

1. W 2020 r. zarejestrowano w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej (CEIDG) nowych przedsiębiorców osób fizycznych – 45. 

2. Wykreśliło działalność gospodarczą – 31 przedsiębiorców. 

3. Zawiesiło działalność gospodarczą – 45 przedsiębiorców. 

4. Wznowiło działalność gospodarczą – 25. 

5. Innych zmian we wpisach dokonało 141 przedsiębiorców. 

6. Ilość podmiotów, które mają główne miejsce wykonywania działalności na 

terenie gminy – 1004. 

Pod względem rodzaju wykonywanej działalności na terenie gminy dominuje: 

branża remontowo-budowlana, transport, handel, branża motoryzacyjna, usługi 

fryzjerskie                        i kosmetyczne, działalność wspomagająca usługi finansowe, 

praktyka lekarska specjalistyczna, usługi gastronomiczne, catering, usługi w zakresie 

technologii informatycznych i komputerowych, specjalistyczne projektowanie, 

zagospodarowanie terenów zieleni, sprzątanie. 

 
 

12.  Ewidencja ludności 
 

 
 
W 2020 roku w Urzędu Miejskim: 

1) wydano 732 dowody osobiste; 
2) przyjęto 106 zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego; 
3) unieważniono 275 dowodów osobistych w Rejestrze Dowodów Osobistych 

(RDO). 
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13. Zarządzanie kryzysowe - przeciwdziałanie 

COVID-19 

 

  

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 - 139 
257,93 zł, w tym: 

a) zakup maseczek ochronnych, rękawice ochronne, przyłbice, środki do dezynfekcji -105 
239,18 zł; 

b) zakup laptopów do pracy zdalnej - 24 261,75 zł; 
c) dezynfekcja i ozonowanie pomieszczeń, placów zabaw, przystanków autobusowych, 

siłowni zewnętrznych, ławek, szaletów miejskich i innych - 9 757,00 zł. 

 

1) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - wydatki poniesione                     w ramach 
skutków epidemii COVID-19 zakup pojemników na odpady medyczne oraz odbiór i utylizacja 
odpadów skażonych z izolatoriów domowych - 97931,57zł. 
 

14. Świadczenia na rzecz rodziny 
 

 

W ramach rządowego programu ,,Rodzina 
500 plus” ze wsparcia                             w 
formie świadczenia wychowawczego w 
2020 roku  skorzystało 1536 rodzin z 
terenu Gminy Janów Lubelski                             
W 2020r. wypłacona została łączna kwota 
15 030 283,00 zł. 
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W 2020roku  złożono 1244 wnioski                   
o ustalenie prawa do wypłaty 
świadczenia ,,Dobry start”, z czego 
przyznanych zostało 1708 świadczeń dla 
uczniów z terenu Gminy Janów Lubelski. 
Łącznie w ramach tego programu 
wypłacona została kwota 512 400,00 zł. 
 

 
 

15. Działania promocyjne Gminy 
 

380-lecie Janowa Lubelskiego.  

Obchody rozpoczęły się koncertem Orkiestry 

Lwowskiej w Janowskim Ośrodku Kultury oraz wystawą 

w Muzeum Regionalnym pt. „W kalejdoskopie istnień 

Ziemi Janowskiej” – historia naszego miasta zapisana                

w 16 portretach autorstwa Olgi Krzysztoń. W obchody 

zaangażowały się szkoły, organizacje pozarządowe, 

instytucje z naszej gminy. Grupa seniorów Vitalni 

przepłynęła 380 razy basen w Krytej Pływalni OTYLIA. Ukazały się artykuły ze 

wspomnieniami i galerie zdjęć m.in. w cyklu „Widziałem tamten Janów”, pokazujące 

Janów Lubelski sprzed laty. Na stronie janowlubelski.pl została utworzona podstrona 

upamiętniająca 380-lecie miasta, na której znalazło się także kalendarium historycznych 

wydarzeń. Pandemia COVID-19 przerwała organizację innych wydarzeń. 

 
 

   
 

Działania promocyjne Gminy Janów Lubelski   

1) współpraca z Lubelską Regionalną Organizacją Turystyczną w zakresie 

kręcenia spotu reklamowego m.in. w Janowie Lubelskim promującego Lubelskie 

na wypoczynek (spot ukazuje się w TV i Internecie) oraz w zakresie 
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przygotowania informatora turystycznego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubelskiego i materiałów promocyjnych z ofertą i atrakcjami dla 

dzieci; 

2) stała współpraca z Lokalną Organizacją Turystyczną „Zamość   i Roztocze”; 

3) Punkty informacji turystycznej w Lublinie i Zamościu otrzymały nasze materiały 

promocyjne – informatory, mapki i ulotki; 

4) Takie same materiały promocyjne otrzymały podmioty branży turystycznej                          

w naszej gminie; 

5) Janów Lubelski miał także swoje „5 minut” na spotkaniu Związku Gmin 

Lubelszczyzny, które odbyło się w Janowie Lubelskim. Prezentowaliśmy tam 

nasze atrakcje, walory turystyczne, gospodarcze i kulturowe; 

6) Zamieszczenie billboardu przy ulicy Ulanowskiej promujący Janów Lubelski jako 

Zielony Port Roztocza; 

7) Organizacja konkursu na Facebooku „Wykreślanka o Ziemi Janowskiej”, który 

cieszył się dużą popularnością; 

8) Przygotowanie ulotki dotyczącej prawidłowej segregacji odpadów                                  

w gminie Janów Lubelski, która trafiła do naszych mieszkańców. 
 

   Gmina Janów Lubelski wspólnie z Gminami 

Modliborzyce, Dzwola i Godziszów, zawiązała 

Partnerstwo pn. Zielona Brama Roztocza,                             

w ramach pilotażu Projektu Centrum Wsparcia 

Doradczego (CWD).  

W całej Polsce powstało 38 takich 

partnerstw. Partnerami Projektu są: Ministerstwo 

Funduszy                           i Polityki Regionalnej, Urzędy Marszałkowskie oraz Związek 

Miast Polskich. Celem jest opracowanie strategii terytorialnej (z raportem 

diagnostycznym), wypracowanie pakietu kluczowych dla rozwoju obszarów projektów 

oraz przygotowanie wybranych projektów do pozyskania środków w nowej 

perspektywie finansowej 2021-2027. Projekt potrwa do marca 2022 roku.           
 

Z zakresu przedsiębiorczości: 

a) przystąpienie Gminy Janów Lubelski do projektu „Standardy obsługi inwestora              

w województwie lubelskim”, 

b) organizacja spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z BGK dot. 

preferencyjnych kredytów, 

c) przygotowanie, we współpracy z Oddziałem ARP w Tarnobrzegu, spotkania 

informacyjnego dla przedsiębiorców, wysyłka mailowa, powiadomienia 

telefoniczne. 

Inne 

a) przygotowanie i zamieszczanie informacji dot. Koronawirusa, 

b) pakowanie i dystrybucja maseczek dla mieszkańców, 

c) projekt „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +” - przeprowadzenie rozeznanie 

cenowego oraz dostawa komputerów przenośnych (sprzęt będzie przekazany 
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szkołom, które udostępnią komputery uczniom z rodzin wielodzietnych z terenu 

gminy. Po zakończeniu nauki zdalnej, sprzęt będzie mógł być wykorzystywany 

przez szkoły, np. w pracowniach), 

d) strona internetowa www.janowlubelski.pl otrzymała nowy wygląd i została 

dostosowana do urządzeń mobilnych oraz osób niepełnosprawnych, zyskała 

także nowe funkcjonalności, np. „Załatw sprawę w urzędzie”. 

 

Obsługa informatyczna: 

1) Prowadzono obsługę informatyczną Urzędu Miejskiego i jednostek;  

2) Nowa odsłona portalu miejskiego (janowlubelski.pl) – od 1 września 2020. 

Nowy układ graficzny nawiązujący do poprzedniej wersji strony, dostosowanie 

do urządzeń mobilnych, dostosowanie strony dla osób niepełnosprawnych, nowe 

funkcjonalności: (m.in. Załatw sprawę w urzędzie, realizowane projekty, gazeta 

janowska), migracja treści ze strony archiwalnej,  

3) Wdrożono obsługę zdalnych posiedzeń Rady Miejskiej, 

4) Prowadzono obsługę transmisji internetowej obrad sesji Rady Miejskiej (12 

transmisji); 

5) Aktualizacja systemy Elektronicznego Obiegu Informacji, integracja z ePUAP; 

6) Prowadzono obsługę systemów zewnętrznych (ePUAP, pl.ID); 

7) Utrzymywano ciągłość działania, naprawa i konserwacja internetowej sieci 

miejskiej; 

8) Prowadzono emisję reklam na ekranie LED w centrum miasta, prowadzono 

bieżącą obsługę i prace konserwacyjne, konserwacja i uruchomienie ekranu LED 

na Borownicy; 

9) Przeprowadzono obsługę informatyczną wyborów prezydenckich. 
 

Gazeta Janowska jest pismem samorządowym wydawanym przez Gminę Janów 

Lubelski. Zwykle jest to dwumiesięcznik. Wydawany w wersji papierowej i wersji 

elektronicznej (PDF) zamieszczonej na stronie Janowa Lubelskiego i Facebooku Gminy 

Janów Lubelski. Jest to gazeta bezpłatna kolportowana w około 40 punktach na terenie 

gminy. Nakład gazety w 2020 roku – 3,5 tys. egzemplarzy.  

 

W 2020 roku ze względu na obowiązującą pandemię zostały wydane 4 numery 

Gazety Janowskiej. Dwa pierwsze numery liczyły 32 stron, kolejne 24 stron. Łącznie było 

80



112 stron. Na łamach gazety prezentowane były materiały, które dotyczą prac 

inwestycyjnych prowadzonych na terenie gminy (termomodernizacja, rewitalizacja, 

infrastruktura drogowa), jak również wykaz planowanych zadań związanych                               

z modernizacją dróg, oświetleniem ulicznym. Kolejnym tematem jest oświata (szkoły. 

przedszkola), kultura, sport, wywiady z samorządowcami, regionalistami, ludźmi 

pielęgnującymi tradycje i kulturę ludową, sportowcami. Kolejny dział stanowią 

ogłoszenia i reklamy. 

W ubiegłym roku przypadł Jubileusz 380  - lecia nadania praw miejskich dla Janowa 

Lubelskiego oraz 30 – lecie samorządu gminnego. Ze względu na stan pandemii nie 

odbyły się uroczystości, które zaplanowano, jednakże na łamach Gazety Janowskiej 

zostały przypomniane ważniejsze wydarzenia. Podobny zakres tematyczny 

prezentowany był na stronie Janowa Lubelskiego i Facebooku Gminy.  

Aktualności zamieszczonych na stronie www. janowlubelski.pl  w 2020 roku – 1336 

aktualności.  

Na stronie Facebooka Gminy Janów Lubelski w 2020 roku – 1744 aktualności. 

 

W lipcu 2019 roku weszła w życie 

Ustawa o zapewnianiu 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami. 

Ustawa jest owocem rządowego 

programu Dostępność Plus, który 

jest pierwszym i kompleksowym 

ujęciem tematyki dostępności              

w Polsce. Jego celem jest 

zapewnienie swobodnego dostępu 

do dóbr, usług oraz możliwości 

udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. 

Ustawa nakłada na wszystkie podmioty publiczne obowiązek zapewnienia dostępności  

architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.  

W Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim, zarządzeniem Burmistrza Janowa 

Lubelskiego został powołany Zespół roboczy ds. dostępności w składzie: 

1) Przewodnicząca Zespołu - Koordynator ds. dostępności - Elżbieta Iwankiewicz; 

2) Z-ca Przewodniczącego - Magdalena Kolasa; 

3) Członek Zespołu - Anna Flis; 

4) Członek Zespołu -  Andrzej Łukasik; 

5) Członek Zespołu -  Adam Łukasz; 

6) Członek Zespołu -  Marcin Paleń. 

 

Najważniejsze zadania zespołu to m.in. wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami, 

tak by ułatwić im dostęp do usług świadczonych przez urząd, inne instytucje publiczne 

będące jednostkami urzędu oraz funkcjonowanie w przestrzeni publicznej na terenie  

Gminy Janów Lubelski.  
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Koordynator ds. dostępności wraz z zespołem, po przeprowadzeniu audytu 

dostępności, przygotował plan działania na rzecz dostępności. Złożono również Raport               

o stanie zapewnienia dostępności. Zarówno plan, jak i raport, dostępne są na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego. W związku z nowym obowiązkiem,              

w jednostkach gminnych zostały wyznaczone osoby odpowiedzialne za realizację 

ustawy o dostępności 

 

16. Członkostwo gminy w  organizacjach                                                        

i stowarzyszeniach o zasięgu regionalnym                                                   

i ogólnopolskim 

 
Gmina Janów Lubelski jest członkiem następujących stowarzyszeń: 

 

1. Związek Gmin Lubelszczyzny – Przewodniczącym Związku jest Krzysztof Kołtyś, 

Burmistrz Janowa Lubelskiego. 

 

 
 

2. Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze. 

3. Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa 

Lubelskiego. 

4. Lokalna Grupa Działania LEŚNY KRĄG. 

5. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej w Nowej Dębie. 

6. Lokalna Organizacja Turystyczna Zamość i Roztocze. 

7. Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna 
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Część szósta: 
Działalność 

samorządowych 
jednostek 

organizacyjnych 
oraz spółek 
gminnych 
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1. EDUKACJA 
 

Gmina Janów Lubelski w roku 2020 przeprowadziła szereg zmian strukturalnych 

w podległych jednostkach oświatowych. Od początku  2020 roku  do   31.08.2020 Gmina 

była organem prowadzącym dwóch publicznych przedszkoli  i czterech publicznych  

szkół podstawowych. Z dniem 31.08.2020 r. została zlikwidowana Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Łążku Ordynackim, natomiast  od 1 września 2020 roku  powstał Zespół 

Szkolno-Przedszkolny w Janowie Lubelskim, poprzez połączenie  Publicznej Szkoły 

Podstawowej  z Oddziałami Integracyjnymi  w Janowie Lubelskim  z nowym Publicznym 

Przedszkolem, mieszczącym się w byłym budynku po byłym Gimnazjum. 

Na terenie gminy od 1 września 2020 roku  funkcjonuje nowe Niepubliczne 

Przedszkole „Gwiazdeczka” przy ul. Wesołej, zaś  Niepubliczne Przedszkole przy ulicy 

Świerdzowej zakończyło swoja działalność z dniem  31.08.2020 r. Na terenie Gminy 

Janów Lubelski funkcjonują również   2 niepubliczne punkty przedszkolne. 

Sieć publicznych szkół podstawowych w Gminie Janów Lubelski zabezpiecza                            

w pełni aktualne potrzeby mieszkańców gminy, a sieć publicznych przedszkoli 

uzupełnionych niepublicznym przedszkolem oraz punktami przedszkolnymi zapewniają 

pobyt wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym. 

 
Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli 
 

Zakład (centrum usług wspólnych) jest jednostką organizacyjną powołaną do 

obsługi  organizacyjno -administracyjnej, finansowej oraz  technicznej dla  szkół, 

przedszkoli, biblioteki z terenu Gminy Janów Lubelski. 

Stan zatrudnienia w Zakładzie Obsługi Szkół i Przedszkoli w 2020 roku wynosił: 

6 pracowników administracyjnych, 11 pracowników z obsługi kotłowni, 2kierowców 

autobusów (1,75 etatu), 1 pracownik fizyczny. 

Koszty funkcjonowania Zakładu w 2020 roku wyniosły-1 076 680,42 zł.  

Na dowóz uczniów do szkół w 2020 roku  wydatkowano kwotę - 187 944,36. zł.  

Tabela nr 21 
Wysokość środków budżetowych  przeznaczonych na oświatę w Gminie Janów Lubelski 

Lp. Dochody na edukację        Kwota 
1.  subwencja oświatowa  10 483 200 zł, 
2.  dotacja przedszkolna  562 355zł 
3.  wyprawka szkolna  2 182,79 zł 
4.  dotacja podręcznikowa  129 060,79 zł 
5.  odpłatność rodziców w przedszkolach  87 070 zł 
6.  dopłata z budżetu Gminy Janów Lubelski  9 725 259,85 zł 

Ogółem dochody  20 989 128,43 zł 
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Wydatki na oświatę stanowią około 29%  wydatków bieżących budżetu Gminy 

Janów Lubelski. Ogólnie poniesione wydatki na jednostki oświatowe w 2020 roku 
wyniosły 20 989 128,43 zł. Dopłata do edukacji Gminy Janów Lubelski w 2020 roku 
wyniosła – 9 725 259,85 zł. 

 
Tabela nr 22 
Wysokość środków finansowych na oświatę  w poszczególnych szkołach oraz średni 

wydatek na ucznia 
Szkoła  

( wraz z oddziałami przedszkolnymi) 
Wydatki Średni wydatek na ucznia 

ZSP Janów Lubelski 12 793 379,10 10 915,85 zł 
PSP Momoty 1 332 693,62 zł 15 960,40 zł 
PSP Biała 1 759 224,12 zł 15 297,60 zł 
Ogółem 15 885 296,84 zł 11 561,35 zł 

 
Tabela nr  23 
Stan organizacji szkół w Gminie Janów Lubelski w roku szkolnym 2019/2020 

 
Szkoła Liczba 

uczniów 
Chłopcy Dziewczęta Przed-

szkolaki 
Liczba  

oddziałów 
Szkolnych 

Liczba  
oddziałów 
przedszkol

nych 
ZSP Janów Lubelski 1006 514 492 166 42 7 
PSP Momoty 67 34 33 20 8 1 
PSP Biała 95 52 43 20 8 1 

Ogółem 1168 600 568 206 58 
9 
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Tabela nr 24 

Liczba nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Janów Lubelski 

Szkoła 
Liczba 

Nauczycieli 

Średnia 
liczba 

etatów 

Dyplomo 
wany 

Miano 
-wany 

Kontrako
wy 

Stażysta 

ZSP Janów Lubelski 118 115,83 96 12 8 2 
PSP Momoty 20 15,64 10 5 4 1 
PSP Biała 26 17,52 19 5 1 1 
Ogółem 164 49,66 125 22 13 4 

 
Na terenie Gminy Janów Lubelski zatrudnionych jest 164 nauczycieli na 148,99  
części etatu. 
 
Stopnie awansu nauczycieli w Gminie Janów Lubelski 
             

 
 
 
Tabela nr 25 
Liczba pracowników obsługi szkół w Gminie Janów Lubelski 

Szkoła Liczba pracowników z obsługi 
szkół 

ZSP Janów Lubelski 53 
PSP Momoty 5 
PSP Biała 5 
Ogółem 63 

 
 

87



 
 
 
Tabela nr  26 
Wyniki z  egzaminu ósmoklasisty  w roku szkolnym 2019/2020 (w %) 

 
Szkoła Język polski Matematyka Język  

angielski 
Język 
francuski 

ZPS 
Janów Lubelski 

62% 48% 57 100% (laureat) 

PSP Biała 64% 39% 57,5% - 

Gmina Janów 
Lubelski 

62 47 57 - 

Powiat 61 48 47 - 
Województwo 60 46 52 - 

Polska 59 46 54 72% 

 
Tabela nr 27 
Formy wsparcia   dzieci uczących się w placówkach szkolnych 

Szkoła Dowożenie Dożywianie Dożywianie 
przedszkolaków 

ZSP Janów Lubelski 78 584 166 
PSP  Momoty 33 32 13 
PSP Biała 0 52 18 
Ogółem 111 668 197 

 
Z dowożenia  do szkół skorzystało  9,5 %  ogółu uczniów  , zaś  dożywianiem   

w szkole było objętych  69 % uczniów,  natomiast w przedszkolach  95% dzieci 

było objętych dożywianiem, 32 uczniom zwracano koszt przejazdu autobusem PKS, 11 

uczniom busem oraz 3 uczniom niepełnosprawnym zwracano koszty dowozu 

samochodem prywatnym. Własnym transportem dowożono raz w tygodniu uczniów na 

basen w ramach czwartej godziny wychowania fizycznego z: PSP w Łążku Ordynackim, 

PSP w Momot Górnych oraz PSP  w Białej Drugiej.   
 

Tabela nr 28 
Liczba uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego 

Szkoła 
Liczba uczniów  z orzeczeniem   

o potrzebie kształcenia specjalnego 
Opinie 

ZSP Janów Lubelski  26 80 

PSP Momoty 2 4 

PSP Biała 0 12 

Ogółem 28 96 
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W roku szkolnym 2019/2020 do szkoły uczęszczało 28 dzieci z orzeczeniem                             

o potrzebie kształcenia specjalnego (autyzm, niepełnosprawność intelektualna                                  

w stopniu lekkim i umiarkowanym, niepełnosprawność ruchowa, niedosłuch, 

zagrożenie niedostosowaniem społecznym) i 96 z wydanymi opiniami. Wszyscy 

uczniowie   z niepełnosprawnościami mieli zapewnione zajęcia wskazane w orzeczeniu. 

Gdy z  orzeczenia wynikała taka potrzeba, uczniowie mieli zapewnioną opiekę 

nauczycieli współorganizujących kształcenie – specjalistów oligofrenopedagogów.  

Uczniowie w roku szkolnym 2019/2020 korzystali także z następujących form 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia 

logopedyczne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, porady i konsultacje, inne zajęcia                        

o charakterze terapeutycznym, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia 

zindywidualizowana ścieżka kształcenia  

Edukacja w czasie pandemii 

Pandemia koronawirusa spowodowała zamknięcie 

placówek oświatowych i wprowadzenie nauczania    

w trybie zdalnym. Szkoły znalazły się w trudnej 

sytuacji, ponieważ zostały zmuszone do bardzo 

poważnej zmiany organizacji pracy i wprowadzenia 

nauki zdalnej. Wiązało się to z wypracowaniem 

nowych standardów nauczania, co wymagało 

elastyczności i pracy. 

Zdalna szkoła 

Jednym z wyzwań, jakiemu trzeba było stawić czoło, było zapewnienie sprzętu 

komputerowego, niezbędnego do nauczania zdalnego. W ramach rządowego projektu 

„Zdalna Szkoła” oraz  „Zdalna Szkoła +”, realizowanego przez Gminę Janów Lubelski, 

szkoły otrzymały sprzęt komputerowy. Do szkół podstawowych w Janowie Lubelskim, 

Białej Drugiej i Momotach Górnych przekazano w sumie 51 laptopów. Ze sprzętu 

korzystają głównie dzieci z rodzin wielodzietnych oraz inni uczniowie i nauczyciele. 

Mimo pandemii uczniowie naszych szkół w roku szkolnym 2019/2020 brali udział                          

w konkursach sportowych, artystycznych i edukacyjnych we wszystkich dziedzinach 

wiedzy. 

Osiągnięcia Zespółu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie Lubelskim  
(Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Zamoyskiego w Janowie Lubelskim 

oraz Publiczne Przedszkole Nr 4 w Janowie Lubelskim) 

 

1) konkursy przedmiotowe organizowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty – 6 

laureatów, 6 finalistów; 

2) Ogólnopolska Olimpiada OLIMPUSEK z j. angielskiego: 1 laureatka; 

3) (wojewódzki) Turniej Tańca Towarzyskiego Par Początkujących - 1 miejsce; 

4) Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ASP Warszawa - 3 wyróżnienia; 

5) Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur - 6 wyników bardzo dobrych 

oraz 11 wyróżnień; 
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6) Zawody sportowe na etapie powiatowym: 

a) drużyna chłopców z kl. IV – VI: I miejsce w minipiłce nożnej, 

b) drużyna dziewcząt: I miejsce w minisiatkówce, 

c) drużyna chłopców: I miejsce w piłce nożnej. 
 

Akcje charytatywne, w których brali udział uczniowie: Anioł dla Afryki”, „Opatrunek na 

ratunek”, „Wkręć się w pomaganie”, „Przybory szkolne dla Afryki”, „Góra Grosza”, 

„Zadbajmy o zapomniane groby”. 
 

Osiągnięcia Publicznej Szkoły Podstawowej w Momotach Górnych 
 

1) 1 uczeń otrzymał stypendium im. Marii i Lecha Kaczyńskich; 

2) 1 uczeń otrzymał stypendium w ramach programu stypendialnego “Lubelskie 

wspiera uzdolnionych 2020-2021” realizowanego przez Województwo Lubelskie 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego; 

3) II miejsce w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w Drużynowym Tenisie Stołowym 

dziewcząt organizowanych przez LWSZS w Lublinie; 

4) III miejsce w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w Drużynowym Tenisie Stołowym 

chłopców organizowanych przez LWSZS w Lublinie; 

5) 4 uczniów zakwalifikowało się do wojewódzkiego etapu XIX edycji 

Ogólnopolskiego Konkursu “Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” 

organizowanego przez ZLPK Ośrodek Zamiejscowy w Janowie Lubelskim; 

6) 3 uczniów otrzymało dyplomy oraz odznaki “Przyjaciela Pszczół” za udział                           

w konkursie plastycznym “Jak mogę pomóc pszczołom?”  organizowanym przez 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w ramach kampanii 

edukacyjno-informacyjnej “Lubelskie – wspólnie dla pszczół”; 

7) 1 uczeń zajął III miejsce w konkursie plastycznym “Pocztówka z lasu” 

organizowanym przez Nadleśnictwo Janów Lubelski Lasy Państwowe; 

8) 1 uczeń otrzymał wyróżnienie w konkursie plastycznym “Bezpieczny w ruchu 

drogowym przez cały rok” organizowanym przez Lubelski Wydział Ruchu 

Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie; 

9) szkoła brała udział w akcjach: “Szkoła do hymnu”, “Razem na Święta”, “Przytul 

dziecko”, “Kubusiowi Przyjaciele Natury”; 

10) Szkoła otrzymała tytuł Laureata V Edycji Konkursu Ekologicznego “Edukujemy – 

Pomagamy” w kategorii Szkoły Podstawowe organizowanym przez REBA 

Organizacja Odzysku S. A. - lata 2014-2020. 

Ośiągnięcia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Białej 

Drugiej 

1) uczniów kl. VIII zostało laureatami konkursu matematycznego dla uczniów kl. 7-8 

z Powiatu Janowskiego; 

2) uczeń kl. VII został zwycięzcą w VIII Ogólnopolskim Konkursie Piosenki                                       

o Zwierzętach: ROZŚPIEWANE ZOO; 
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3) uczeń kl. VII  zdobył III miejsce w konkursu organizowanym przez Gminne 

Centrum Kultury i Promocji w Godziszowie „Śpiewający Mikołaj; 

4) uczeń kl. VII otrzymał wyróżnienie w konkursie literackim pod tytułem „Konik 

biłgorajski wierszem pisany” zorganizowanym przez Park Krajobrazowy „Lasy 

Janowskie”; 

5) w Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek nasi uczniowie zdobyli 1 miejsce 

w kategorii klas „0”, 1 miejsce w kategorii kl. I-III i 3 miejsce w kategorii soliści; 

6) szkoła brała udział w akcjach:  „Razem na święta”, Narodowe Czytanie,  „Oliwka 

challenge” i „Gaszynchallengetosia”; 

7) uczniowie uczestniczyli w obchodach rocznicy wybrania Karola Wojtyły na 

papieża, Narodowego Dnia Niepodległości, przygotowywali uroczystość Dnia 

Edukacji Narodowej; 

Publiczne Samorządowe Przedszkole nr 1 z oddziałami integracyjnymi  w Janowie 

Lubelskim  

 

Tabela nr 29 

Liczba dzieci uczęszczających do 5 oddziałów przedszkola, od września 2020 roku  

Lp. Rocznik Ilość dzieci 
1.  2018 – 2-latki 2 
2.  2017 – 3- latki 10 
3.  2016 – 4-latki 32 
4.  2015 – 5-latki 44 
5.  2014 – 4-latki 38 
6.  Razem 124 

   

Tabela nr 30 

Liczba zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi, w przeliczeniu na etaty: 
Wg etatu Nauczyciel 

stażysta 
Nauczyciel 
kontraktowy 

Nauczyciel 
mianowany 

Nauczyciel 
dyplomowany 

Nauczyciele 
Razem 

Prac. 
obsługi 

Pełny 
etat 

0 5 7 3 15 10 

Niepełny 
etat 

0 2 1 2 5 0 

Razem 0 7 8 5 20 10 

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  

Do Przedszkola uczęszczają dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dla 

wszystkich dzieci jest zorganizowana pomoc psychologiczno - pedagogiczna, 

logopedyczna, rewalidacja, dzięki czemu przedszkole zapewnia wszystkim dzieciom 

prawidłowy rozwój.  

Uroczystości przedszkolne: 

Do kalendarza imprez w przedszkolu na stałe wpisane są uroczystości 

okolicznościowe, przedszkolne, na których dzieci prezentują programy artystyczne.                       

91



W przygotowaniach do wszystkich uroczystości angażują się rodzice, bacie i dziadkowie. 

Są to spotkania:  

1. Dzień Babci i Dziadka 

2. Bal Karnawałowy 

3. Dzień Pluszowego Misia 

4. Spotkanie z Mikołajem 

5. Spotkania Opłatkowe – Wigilijne 
 

Współpraca ze Środowiskiem Lokalnym: 

Specyfika pracy w związku z pandemią spowodowała ograniczenie możliwości 

współpracy ze środowiskiem i odbył się tylko konkurs zabawy plastycznej z udziałem 

rodziców oraz uroczystości wewnątrz przedszkolne. 
 

Publiczne Samorządowe Przedszkole nr 3 
 

Tabela nr 31 

Liczba dzieci uczęszczających do 6 oddziałów przedszkola, od września 2020 roku  

Lp. Rocznik Ilość dzieci 
1.  2018 – 2-latki 2 
2.  2017 – 3- latki 11 
3.  2016 – 4-latki 48 
4.  2015 – 5-latki 46 
5.  2014 – 4-latki 42 
6.  Razem 149 

   

Tabela nr 32 

Liczba zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi, w przeliczeniu na etaty: 
Wg etatu Nauczyciel 

stażysta 
Nauczyciel 
kontraktowy 

Nauczyciel 
mianowany 

Nauczyciel 
dyplomowany 

Nauczyciele 
Razem 

Prac. 
obsługi 

Pełny 
etat 

0 3 5 4 12 12 

Niepełny 
etat 

0 2 1 1 4 0 

Razem 0 5 6 5 16 12 

 

Pomoc psychologiczo-pedagogiczna: 

Przedszkole zatrudnia następujących specjalistów: logopedę, psychologa, 

oligofrenopedagoga, nauczyciela wspomagającego (specjalistę w zakresie diagnozy                           

i terapii dzieci ze Spektrum Autyzmu i Aspergera). W przedszkolu udzielana jest pomoc 

psychologiczno-pedagogiczna dzieciom z opiniami i orzeczeniami z Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej. Prowadzone są zajęcia z rewalidacji, zajęcia 

kompensacyjno-korekcyjne, terapia logopedyczna, zajęcia z psychologiem.  
 

Istotne wydarzenia i działania prowadzone przez przedszkole: 

1) Bal karnawałowy – styczeń 2020r. organizowany przy współpracy z Rodzicami. 
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2) Spotkanie opłatkowe – grudzień 2020r.Jasełka W związku z pandemią Covid-19, 

przedszkole zorganizowało uroczystość inaczej niż dotychczas. Każda grupa 

przygotowała krótki montaż słowno-muzyczny który następnie zostały on 

nagrany na wideo i udostępniony na stronie przedszkola przez Facebook, 

Messenger lub na płytach CD.  Rodzice byli zachwyceni tym pomysłem. Obecnie 

organizujemy w ten sposób wszystkie uroczystości przedszkolne. 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym: 

1) Przedszkole ściśle współpracuje z PCPR oraz z Rodzinami Zastępczymi. Do 

przedszkola uczęszcza średnio 5-6 dzieci z rodzin zastępczych. Dzieci te są objęte 

w przedszkolu pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Na bieżąco rodziny 

informowane są o postępach i trudnościach ich podopiecznych, wspólnie 

podejmujemy działania, które mają na celu pomoc  dzieciom i rodzinom. 

2) Przedszkole współpracuje z Radą Rodziców, która pomaga realizacji zadań 

wychowawczo-dydaktycznych przedszkola, wspierając nas finansowo, 

pomagając w przygotowaniach uroczystości. Każdy oddział przedszkolny ma 

założoną na Facebooku grupę i Rodzice dzieci kontaktują się   z 

wychowawczyniami przez Messenger.  

3) Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną - przedszkole 

współpracuje w  zakresie realizacji programów edukacyjnych: Czyste powietrze 

wokół nas, Skąd się biorą produkty ekologiczne oraz w zakresie zapobiegania                      

i przeciwdziałania COVID-19. 

 

2. Kultura fizyczna i sport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zakres działalności i zarządzane obiekty. 

MOSiR prowadzi działalność o charakterze użyteczności publicznej i zaspokaja 

potrzeby lokalnej i pozalokalnej społeczności w zakresie sportu i kultury fizycznej. Aby 

służyć na tym polu mieszkańcom naszej gminy i osobom przyjezdnym zarządzamy 

dwoma obiektami sportowymi: Krytą Pływalnią „Otylia” o powierzchni 3 826,80 m2 

oraz Stadionem Miejskim o powierzchni 28 787 m2. 
 

Kryta Pływalnia "Otylia" to obiekt sportowy wyposażony w: basen sportowy, 

basen rekreacyjny, brodzik dla dzieci, zjeżdżalnię rurową, wannę jacuzzi oraz saunę 

suchą. 
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Na obiekcie Krytej Pływalni "Otylia", poza halą basenową, znajduje się Jaskinia Solna, 

automatyczna kręgielnia oraz bar-kawiarenka ze strefą gier zręcznościowych. Obiekt 

przystosowany jest do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. 
 

Stadion Miejski jest obiektem wyposażonym w: dwie płyty boisk trawiastych, 

gdzie płyta główna posiada system nawodnienia. Na stadionie znajdują się również: 

bieżnia lekkoatletyczna, skocznia w dal, rzutnia do pchnięcia kulą. W latach 2017-

2018 dobudowano zaplecze sanitarne, pomieszczenia administracyjne oraz 

magazynowe. Obiekt przystosowany jest do użytkowania przez osoby 

niepełnosprawne. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zatrudnienie. 
 

Na umowę o pracę MOSiR zatrudnia 25 osób - w wymiarze pełnych etatów 24,05 oraz - 

średnio z 12 miesięcy - 12,5 osoby na umowę zlecenie.  

Zakład pracuje w trybie pracy ciągłej, w systemie jedno (14 osób) i dwuzmianowym (11 

osób). 
 

Gospodarka finansowa 

1. Przychody ogółem: 536 927,38 zł z tego sprzedaż usług 391 341,81 zł. 

Podstawowa struktura przychodów: 

a) sprzedaż gotówkowa 59%, 

b) obsługa uczniów, klubów i stowarzyszeń sportowych 30%. 

2. Koszty ogółem: 1 984 863,51 zł. Podstawowa struktura kosztów: 

a) wynagrodzenia pracownicze i składki od nich naliczane 51 %, 

b) koszty energii elektrycznej, gazu, wody, nieczystości płynnych i stałych 

16%, 

c) wydatki na pozostałe zadania statutowe 33%. 

Dotacja przedmiotowa: 1 370 000,00 zł (wykorzystanie 100%). 

Pozyskane środki finansowe zewnętrzne ogółem: 106 135,56 zł. Źródła pozyskania: 

PFRON, zwolnienie ze składek ZUS, darowizny. 
 

W roku 2020 w wyniku wybuchu epidemii SARS-CoV-2, MOSiR wykonując 

swoje statutowe zadania, pracował bardzo krótko. Praca zakładu odbywała się 

jedynie    w okresach od 2 stycznia do 10 marca i od 2 do 16 października 2020 

roku. 
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Rozwijająca się epidemia uniemożliwiła zakładowi wykonywanie jego zadań, wpływając 

jednocześnie bardzo negatywnie na gospodarkę finansową. MOSiR w Janowie Lubelskim 

nie mógł zorganizować wielu imprez sportowo – rekreacyjnych i pozostałych, które na 

stałe wpisały się do kalendarza MOSiR i kalendarza imprez Gminy Janów Lubelski. 

Bardzo ograniczona, w stosunku do lat ubiegłych, była frekwencja na obiekcie Krytej 

Pływalni „Otylia” i Stadionie Miejskim. W związku z tym, z uwagi na pandemię, praca 

zakładu została drastycznie ograniczona. Nasi pracownicy w okresie tym wykonywali 

liczne prace: organizacyjno–administracyjne, obrachunkowe, gospodarcze, 

zabezpieczające kąpieliska publiczne, porządkowe na rzecz gminy, innych działających 

w dobie pandemii jednostek organizacyjnych gminy i lokalnej społeczności.  

Imprezy sportowo – rekreacyjne i pozostałe, które udało się zorganizować w roku 

pandemii: 

1. MOSiR przygotował i umożliwił rozegranie na obiekcie Stadionu Miejskiego  

8 meczy Seniorów w Lubelskiej Klasie Okręgowej i Juniorów w I Lidze Juniorów 

Starszych oraz 15 meczy Lubelskiej Ligi Młodzików. Mecze rozgrywane były bez 

udziału publiczności. 

2. Imprezy sportowo – rekreacyjne, które udało się zorganizować w okresie 

przedpandemicznym: 

 

Aqua ferie, czyli ferie na 
sportowo 

Cykl zajęć adresowanych do uczniów ze 
szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych, którzy spędzają 
przerwę zimową w Janowie Lubelskim 

Z preferencyjnych wejść  
skorzystało 162 uczniów. 

Ogółem w czasie ferii 
zimowych odwiedziło nas  

6 458 osób. 

Mistrzostwa Drużyn 
Podwórkowych w Halowej 

Piłce Nożnej Drużyn 8. 
Osobowych, to tzw. „halowy 

mały Mundial” 

Mistrzostwa rozgrywane są 
w kategoriach: zawodnicy z klas I-III i 

IV-VI. Zawody promują formy 
prosportowej organizacji czasu wolnego 

dzieci, ich zbawienny wpływ na 
prawidłowy rozwój psychomotoryczny i 

emocjonalny w grupie. 

w mistrzostwach wzięło 
udział 39 uczestników, 

drużyny chłopięce 
 i mieszane. 

„Hulla Kulla” – Mini Turniej w 
Kręgle 

To turniej dla najmłodszych amatorów 
gry w kręgle. Rozgrywany jest na 
dwutorowej kręgielni sznurowej, 
mieszczącej się na Krytej Pływalni 

"Otylia". 

W 2020 roku o trofea 
rywalizowało 

4 zawodników. 

Okolicznościowa impreza 
upamiętniająca 380-lecie 

nadania praw miejskich dla 
Janowa Lubelskiego 

Impreza przeprowadzona na Pływalni 
„Otylia” przez VITALNI Klub Rekreacji 

Ruchowej 

Seniorzy postanowili uczcić 
380-lecie przepływając 

zmianowo 380 razy długość 
niecki basenu sportowego, 

co dało łącznie długość 
9500 m. 
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Frekwencja na obiektach zarządzanych przez MOSiR. 
Na obiekcie Stadionu Miejskiego podczas rozgrywania spotkań piłkarskich różnych 

klas rozgrywkowych i prowadzonych treningów przebywało 4 956 osób.  

Obiekt Krytej Pływalni „Otylia” odwiedziły 25 633 osoby. Podstawowa struktura 

klientów pływalni: 

a) wejścia indywidualne 60%, 

b) szkoły zewnętrzne i zajęcia prowadzone przez MOSiR 14%, 

c) szkoły, których organem prowadzącym jest Gmina Janów Lubelski 14%, 

d) szkoły, których organem prowadzącym jest Powiat Janów Lubelski 1%, 

e) Jaskinia solna i kręgielnia 4%. 

 

3. Kultura i sztuka 
 
Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim 
 

 
 
Misją Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim jest gromadzenie, ochrona 

i popularyzacja wielokulturowego dziedzictwa miasta Janów Lubelski oraz regionu 

janowskiego – Ziemi Janowskiej. Muzeum jest depozytariuszem pamięci o przeszłości, 

miejscem, które aktywnie uczestniczy w procesie kształtowania świadomości 

historycznej i postaw społecznych. 

Tak pojętą misję pomimo wprowadzonego w 2020 r. stanu zagrożenia 

epidemicznego realizowało 3 pracowników merytorycznych  zatrudnionych na pełnych 

etatach na stanowiskach: kustosz muzealny – 1 osoba, adiunkt muzealny – 2 osoby. 

Stanowisko ds. finansowo/księgowych – główny księgowy /½ etatu/ oraz na 

stanowisku dokumentalisty – pracownik administracyjny /¼ etatu/ oraz 1 osoba 

archeolog zatrudniona w Muzeum od grudnia 2020 r. na umowę zlecenie.  

W 2020 r. przychody kształtowały się na poziomie 313 136,39 zł, w tym dotacja 

budżetowa  wyniosła 290 000 zł. Koszty kształtowały się na poziomie 309 893,40 zł. 

Pomimo obostrzeń związanych ze stanem epidemiologicznym prowadziliśmy w 2020 r. 

następującą działalność: 
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1. Działalność naukowo – badawcza: 

a) wyszukiwanie i udostępnianie materiałów osobom poszukującym informacji; 

b) zdigitalizowano ponad 150 dokumentów i zdjęć, 

c) przyjęcie do zbiorów Muzeum Regionalnego około 500 pozycji książkowych, 

d) kwerendy w: Muzeum Zamojskim w Zamościu, Wojewódzkiej Bibliotece 

Publicznej im Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Austriackim Archiwum 

Narodowym w Wiedniu, Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie 

oraz w Archiwum Państwowym w Lublinie do przygotowywanych przez 

Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim wystaw. 

2. Działalność wystawiennicza, edukacyjna i oświatowa:  

2.1. Wystawy: 

a) „Szopka Bożonarodzeniowa” – wystawa własna pokonkursowa,  

b) „W kalejdoskopie istnień Ziemi Janowskiej” – wystawa własna inaugurująca 

obchody 380- lecia Janowa Lubelskiego, 

c) „Janów Lubelski 1640 - 2020” – wystawa plenerowa ze zbiorów własnych,  

d) „Dowódcy oddziałów partyzanckich okolic Janowa lubelskiego” – wystawa ze 

zbiorów własnych przygotowana na potrzeby Rajdu im. Wincentego Sowy ps. 

Vis, 

Łącznie wystawy odwiedziło 10139 osób, w tym dzieci i młodzież szkolna                                

w zorganizowanych grupach 345 osób.  

2.2. Konkursy - Plastyka Obrzędowa Bożego Narodzenia 

2.3. Lekcje muzealne: 

a) prowadzone na bazie wystawy „W kalejdoskopie istnień Ziemi Janowskiej” 

zorganizowanej w Muzeum w ramach obchodów 380-lecia Janowa 

Lubelskiego. W lekcjach uczestniczyło 345 osób. Łącznie zrealizowano lekcje 

dla   345 osób, 

b) ferie zimowe dla dzieci - warsztaty wykonywania witraży i kartek 

okolicznościowych. 

2.4. Wydarzenia kulturalne - Śladami Singera, lipiec 2020 r. – przygotowanie  

materiałów fotograficznych dla Organizatora Festiwalu Teatru NN. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

3. Działalność wydawnicza - „Janowskie Korzenie” numer 34 i 35. 
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4. Prowadzenie strony internetowej Muzeum (Facebook), strony 

Ogólnopolskich Spotkań Garncarskich. 
5. Prowadzenie  Punktu Informacji Turystycznej. 

 
Janowski Ośrodek Kultury 
 

 
 

Misja Janowskiego Ośrodka Kultury brzmi: świadomi swojej tradycji i kultury 

tworzonej przez pokolenia, chcemy budować społeczeństwo obywatelskie poprzez 

organizowanie na jak najwyższym poziomie aktywnych form uczestnictwa w kulturze 

dla wszystkich mieszkańców Ziemi Janowskiej. 
 

Powyższą  misję realizuje 11 pracowników zatrudnionych na 10,5 etatu. W skład 

Janowskiego Ośrodka Kultury wchodzą następujące stanowiska pracy: instruktor d/s 

programowych i teatralnych, instruktor d/ plastyki, instruktor d/s muzyki.  Stanowisko 

d/s finansowo–księgowych (Główny księgowy). Wieloosobowe stanowisko d/s 

administracyjno-technicznych w tym a/specjalista d/s administracyjno –technicznych, 

b/ akustyk –kinooperator, c/ operator urządzeń audiowizualnych i nagłaśniających, d/ 

kierowca – kinooperator, e/ sprzątaczka, f/ dozorca – kinooperator. 

 
Tabela nr 33 
Środki finansowe na działalność Janowskiego Ośrodka Kultury za rok 2020 

LP. Środki finansowe  Kwota 

1.  dotacja budżetowa  764 000zł, 
2.  wpływy usług   61 651 zł, 
3.  wpływy z kina i koncertów  73 135zł, 
4.  dotacja z MKiDZN  66 000zł, 
5.  pozostałe przychody operacyjne i finansowe   40 625 zł, 
6.   zwrot z ZUS ( tarcza antykryzysowa) 19 898 zł 
7.  Razem 1 025 349 zł 

 
Koszty utrzymania i funkcjonowania Janowskiego Ośrodka Kultury łącznie 

wyniosły 1  060 927 zł.  
 

W 2020 roku przychody  z kina wyniosły 70746 zł . Odbyło się 171 seansów, na 

które przyszło 4956 widzów.  
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Pandemia ograniczyła pracę domów kultury. Dlatego  prowadzono tylko 

indywidualne zajęcia muzyczne oraz zajęcia taneczne dla  par sportowych  

przygotowujących się do turniejów tanecznych.  

Tym bardziej cieszą nas sukcesy Oli i Ali Tracz oraz Juli Kierepki wokalistek, 

których trenerem wokalnym jest  Agnieszka Wiechnik.  

 

 
 

Z sukcesami  reprezentowali  Janów Lubelski tancerze z  Klubu Tańca 

Towarzyskiego  „JUMP„ .Wystąpili oni w 17 turniejach tańca o randze ogólnopolskiej. 

Swoje umiejętności prezentowali m.in. w Tuchowie, Wieliczce, Piaskach, Krakowie, 

Żółkiewce, Warszawie, Lublinie, Bełżycach. Brali również udział w największych 

imprezach tanecznych w Polsce: Mistrzostwa Polski PTT w tańcach 

latynoamerykańskich, Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar prof. 

Mariana Wieczystego oraz Puchar Polski PTT w klasach C, B i A. Pomimo trudnego 

pandemicznego czasu i ciągłej niepewności o losy kolejnych zawodów, rok 2020 okazał 

się bardzo obfity w sukcesy naszych Tancerzy. Pary KTT JUMP JANÓW LUBELSKI aż 16 

razy zajmowały miejsca na podium i uzyskały  10 awansów do wyższej klasy tanecznej. 
 

Wydarzenia artystyczne: 

styczeń 

5  stycznia - Koncert charytatywny „Kochajmy czworonogi”- obsługa 
techniczna; 
7,8,9  stycznia - Jasełka w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej- 
obsługa techniczna; 
12 stycznia - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy; 
13 - 24 stycznia - Ferie w Janowskim Ośrodku Kultury; 
16 stycznia - Konkurs muzyczny „ Ferie z Piosenką”; 
19 stycznia - Udział Zespołu „Janowianki” w Powiatowym  Przeglądzie  
Kolęd; 
23 i 30 stycznia - Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek „Hej Kolęda”; 
29 stycznia - Jasełka w wykonaniu uczniów szkół średnich. 

luty 
1 lutego - Koncert Orkiestry Filharmonii Lwowskiej; 
12 luty - Spektakl teatralny „ Niemy kelner”. 
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Z uwagi na sytuację  zawiązaną z pandemią, JOK nie mógł prowadzić typowej 

działalności kulturalnej,  w związku z tym  pracownicy Ośrodka odnowili większość 

pomieszczeń  w budynku JOK-u gdzie prowadzone są zajęcia oraz  salę widowiskową, 

scenę i  korytarze. Ponadto przeprowadzili naprawy i konserwację wszystkich urządzeń 

techniki scenicznej. 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Janowie Lubelskim 

W gminie Janów Lubelski funkcjonuje jedna biblioteka  publiczna dla  dzieci                                   

i młodzieży oraz dla dorosłych. 

  

W 2020 r. zarejestrowano w bibliotece 3182 czytelników (2067 kobiet i 

1115  mężczyzn), którzy odwiedzili bibliotekę 13200 razy,  wypożyczając  38830 
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książek . Biorąc pod uwagę wiek czytelniczy największy odsetek jak w poprzednich 

latach  stanowiły dzieci do lat 12 – 1542 czytelników. Znaczny spadek wypożyczeń                         

i czytelników w porównaniu   z 2019 r. spowodowany był zamknięciem biblioteki dla 

czytelników    z powodu pandemii COVID- 19  w dniach od 11 marca do 12 maja i od 2 do 

30 listopada 2020 r.  

Prowadzone są   4 punkty biblioteczne w trzech przedszkolach i  w Ośrodku 

Rewalidacyjno - Wychowawczym. Wymiana książek wraz z działalnością 

popularyzatorską     ( głośne czytanie bajek dzieciom , oraz przedstawienia w japońskim 

teatrzyku papierowym –Kamishibai) odbywa się   w punktach  systematycznie raz                             

w tygodniu.  

W 2020 r. zarejestrowano w punktach 5975 czytelników, którym wypożyczono 

1420 książek. Biblioteka nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ale 

udostępnia osobom z barierami niepełnosprawności i seniorom  książki do domu , po 

uprzednim zamówieniu przez telefon jako nowa akcja Pomoc dla seniora. W 2020 r. 

liczba osób objętym wsparciem pracowników biblioteki to 34 osoby. 

 Księgozbiór biblioteki na  koniec roku 2020  liczył 35 834  egzemplarzy książek. 

W  związku  z oszczędnościami z powodu COVID -19  przybyło do biblioteki 170 

książek na kwotę 3.976,79 zł. z  dotacji podmiotowej z budżetu gminy  Księgozbiór 

biblioteki wzbogacany jest  również  przez  dary od czytelników, firm państwowych                    

i Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim.   

         Systematycznie  dokonywano selekcji księgozbioru zdezaktualizowanego, 

zniszczonego  i zagubionego przez czytelników,(wycofano 1038 książek na kwotę 

7086,86 zł). 

       Biblioteka  w swojej ofercie posiada : 153  audiobooki, 115 książek  z dużymi 

literami dla osób słabo widzących, 210 pozycji w dziale regionalizmu, bogatą 

literaturę faktu, książki historyczne , podróżnicze, obyczajowe , sensacyjne i kryminalne,  

serie pięknie wydanych kolorowych książek dla dzieci oraz literaturę popularno- 

naukową.  

W bibliotece zatrudnione są cztery bibliotekarki na cały etat i sprzątaczka na pół 

etatu. W 2020 r. użytkowano 6  komputerów i jeden laptop. We wrześniu 2020 r. 

podłączono komputery biblioteki do Internetu stacjonarnego Mini Światłowód 2/19                      

w Orange. Biblioteka posiada zbiory specjalne (kalendarze, mapy, zaproszenia, foldery, 

zdjęcia itp.).      

Prowadzona jest akcja „Uwolnij książkę”. W bibliotece działają dwa Dyskusyjne 

Kluby Książki: dla dorosłych i dla dzieci i młodzieży.  Do marca spotkania odbywały się 

raz w miesiącu, a następnie w  formie on-line.  

W związku z zaleceniami Biblioteki Narodowej i Sanepidu zabawy w kąciku malucha, 

oraz korzystanie z czytelni i komputerów były zabronione. 

  W 2020 r. biblioteka brała udział w Akcji Kinder Przerwa na Wspólne 

Czytanie ( pomoc małym bibliotekom w zbiórce książek darowanych przez 

czytelników) oraz                      w programie  „Mała Książka – Wielki  Człowiek”. W 

czasie  zamknięcia biblioteki dla czytelników pracowano w systemie pracy wewnętrznej 

i zdalnej według ustalonego harmonogramu. Wykonywano prace porządkowe 
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księgozbioru tj. ubytkowanie zniszczonych książek, prace   w systemie SOWA nad 

ujednoliceniem katalogu, oklejaniem kodami kreskowymi książek oraz konserwacją 

wartościowych zbiorów . 

 

 Najciekawsze wydarzenia w bibliotece w 2020 r: 

1) Rok 2020  Leopolda Tyrmanda  wystawa – cały rok; 

2) Stulecie urodzin Św. Jana Pawła – wystawa  cały rok; 

3) Konkursy plastyczny Fryderyk Chopin;                                                                                                                                      

4) Ferie w bibliotece: warsztaty manualne: lampiony ze słoików, kartka na Dzień 

Babci  i Dziadka, ramka  na zdjęcia i witraż z papieru, głośne czytanie bajek;  

5) Lekcje biblioteczne dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych  

Konkurs czytelniczy dla przedszkolaków” Poczytaj mi Mamo, poczytaj mi Tato” 

  

Decyzją organu prowadzącego i Sanepidu wszystkie inne zaplanowane formy pracy                

z czytelnikiem zostały odwołane ze względu na zagrożenie COVID -19 i ograniczeniami 

finansowymi. 

        W 2020 r. w budynku Domu Nauczyciela, a więc i Biblioteki , przeprowadzony został 

remont: ocieplenie budynku, wymiana centralnego ogrzewania, schodów prowadzących 

do oddziału dla dzieci i od ulicy Ogrodowej, tarasu przy bibliotece, drzwi wejściowych 

oraz wymiana  i poprawa oświetlenia w pomieszczeniach biblioteki 

4. Pomoc społeczna 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim jest jednostką organizacyjną 

Gminy. W 2020 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim 

zatrudnionych ogółem było 30 osób, w tym 8 pracowników socjalnych wykonujących 

zadania z zakresu pomocy społecznej.   Siedziba OPS mieści się w budynku przy ul. 

Bohaterów Porytowego Wzgórza. W budynku zostały zakończone prace związane z 

termomodernizacją. Pracownicy udzielają pomocy w postaci pracy socjalnej, pomocy w 

załatwianiu spraw urzędowych oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem. W razie 

niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, 

pracownicy socjalni czynią starania o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej tj. 

placówce pobytu stałego zapewniającej całodobową opiekę. Głównym celem 
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działalności jest m.in. wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do 

zaspokojenia niezbędnych potrzeb                                      i umożliwienie im życia w 

warunkach odpowiadających godności człowieka.  

Realizowane były następujące formy pomocy: pomoc w formie zasiłków 

pieniężnych (tj. zasiłki okresowe, stałe, celowe), dodatki mieszkaniowe i energetyczne, 

stypendia szkolne, pomoc rzeczowa (m.in. produkty żywnościowe), poradnictwo 

specjalistyczne, praca socjalna, asystentura rodzinna, Karta Dużej Rodziny i Janowska 

Karta Dużej Rodziny, Centrum Wolontariatu i Zespół Interdyscyplinarny                                               

ds. przeciwdziałania przemocy.  

 
 

 
 

OPS świadczył również usługi opiekuńcze dla osób starszych i przewlekle 

chorych wymagających opieki i wsparcia oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 

osób                                 z zaburzeniami psychicznymi 

W ramach systemu pomocy rodzinie, dział świadczeń rodzinnych zajmował się 

wsparciem rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, wychowującej dzieci 

uczęszczające do szkoły, w tym dzieci niepełnosprawne. Fundusz alimentacyjny jest zaś 

formą pomocy państwa dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, które 

nie mają możliwości wyegzekwowania alimentów od dłużnika. Ponadto Ośrodek 

Pomocy Społecznej realizował szereg licznych działań na rzecz społeczności lokalnej.  

W 2020 r. z pomocy społecznej skorzystało 435 rodzin, o łącznej liczbie 880 osób. 

Łączna kwota wydatków w roku 2020 obejmuje realizację zadań zleconych i własnych                              

w wysokości 8 936 077,92 zł., z tego:  

a) w ramach zadań własnych: 3 851 374,55 zł (środki własne gminy: 2 007 015,96 

zł, dotacje z budżetu państwa: 1 844 358,59 zł); 

b) w ramach zadań zleconych z dotacji budżetu państwa: 5 084 703,37zł;  

Ponadto Ośrodek w roku 2020 przy współpracy z Katolickim Centrum Pomocy 

Rodzinie organizował piknik „Mama, tata i ja” mający na celu integrację rodzin 

zagrożonych wykluczeniem, niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym.  

Janowski OPS realizował także działanie z programu "Pomoc w szkole i w domu", 

którego celem było wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze 

obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom tego 
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pozbawionym. Ogólny koszt realizacji w/w Programu w 2020 roku wyniósł 176 

730,57zł. Z pomocy w ramach Programu skorzystało 429 osób, w tym: 

a) dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej – 82 osoby; 

b) uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 157 osób; 

c) pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy 

społecznej – 203 osoby. 

 

W ramach programu 117 osób skorzystało ze świadczenia rzeczowego (posiłki 

świąteczne)- na kwotę 5 023,00 zł, natomiast kwotę 24 510,00 zł wydatkowano na 

zasiłki celowe dla 163 osób. Ponadto janowski Ośrodek Pomocy Społecznej od kilku lat 

współpracuje z Caritas Diecezji Sandomierskiej. W 2020 roku z pomocy żywnościowej 

skorzystały 424 rodziny, w tym 920 osób z terenu gminy Janów Lubelski. Łącznie 

wydano 45 ton, 218 kg artykułów spożywczych.  

W ramach aktywizacji osób bezrobotnych OPS, przy współpracy z PUP, do prac 

społecznie użytecznych skierował 30 osób. 

Działalność w zakresie pomocy społecznej  

W Gminie Janów Lubelski w 2020 roku z pomocy społecznej skorzystało 435 

rodzin. Z pomocy w postaci świadczeń pieniężnych skorzystały 354 rodziny, zaś w 

postaci świadczeń niepieniężnych 214 rodzin. Ważną część funkcjonowania Ośrodka 

Pomocy Społecznej stanowiła współpraca z instytucjami z terenu gminy tj. ze: 

Środowiskowym Domem Samopomocy, Warsztatami Terapii Zajęciowej, Placówką 

Opiekuńczo-Wychowawczą „Promyk”, Sądem Rejonowym, Zespołami Kuratorskiej 

Służby Sądowej, Powiatową Komendą Policji, Domem Pomocy Społecznej, Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Urzędem Pracy.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach swojej działalności realizował także 

pomoc w formie świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego. Z zakresu 

świadczeń rodzinnych w 2020 r. przyjęto i skompletowano dokumenty do 857 

wniosków na świadczenia rodzinne oraz 87 wniosków na fundusz alimentacyjny. 

Wprowadzono do systemu i sporządzono 1 044 decyzje na świadczenia rodzinne oraz 

99 decyzji na fundusz alimentacyjny. 
 

5. Gospodarka komunalna 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej 
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W Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Janowie Lubelskim zatrudnionych jest łącznie 

17 osób. 15 osób jest zatrudnionych na pełny etat, 2 osoby są zatrudnione na 1/5 

etatu. 

ZGK zarządza oczyszczalnią ścieków w Janowie Lubelskim która jest zespołem 

urządzeń i obiektów technologicznych służących do usuwania zanieczyszczeń zawartych 

w ściekach. 

Do zadań oczyszczalni należy również przeróbka i unieszkodliwianie osadów 

ściekowych powstających w trakcie oczyszczania ścieków. 

Sprawność Oczyszczalni jest dostosowana do aktualnych wymagań prawa, dotyczących 

jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do wód powierzchniowych – Rozporządzenie 

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. - Dz.U. 2019 poz. 

1311. Redukcja zanieczyszczeń w roku 2020 była zgodna z w/w Rozporządzeniem oraz 

pozwoleniem wodno-prawnym z dnia 15.05.2015 r. 

W roku 2020 Oczyszczalnia Ścieków przyjęła i oczyściła 939934 m3 ścieków, (2568 

m3/d) dopływających ze skanalizowanych terenów miasta i gminy oraz dostarczanych wozami 

asenizacyjnymi. 

Co ważne ZGK stawia na redukcję zanieczyszczeń  oraz brak przekroczeń 

wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych odprowadzanych do rzeki Biała 

określonych  w pozwoleniu wodnoprawnym. 
 

Tabela nr 34 

Redukcja zanieczyszczeń w 2020 roku 

 
Wskaźnik 

zanieczyszczenia 

Najwyższe dopuszczalne 
wartości zanieczyszczeń  

ujęte w pozwoleniu 
wodnoprawnym 

Średnie roczne wartości 
zanieczyszczeń w 

ściekach surowych 

Średnie roczne wartości 
zanieczyszczeń w 

ściekach oczyszczonych 

Zawiesina ogólna, 
g/m3 

35 343 7,5 

ChZT,  gO2/m3 125 713 36,5 

BZT5,  gO2/m3 15 308 3,9 

Fosfor ogólny, g/m3 2 9 1,1 

Azot ogólny, g/m3 15 64 6,3 

 

 Oprócz działalności statutowej, Zakład świadczy również inne usługi na rzecz 

mieszkańców gminy m.in. koszenie terenów zielonych, poboczy dróg, wycinka drzew czy 

usługi ładowarką. 
 

6. Ochotnicze Straże Pożarne 
 

Na terenie gminy Janów Lubelski, w 2020 roku, funkcjonowało 8 ochotniczych 

straży pożarnych w tym jedna zarejestrowana w KSRG. Zrzeszały one 428 członków, z 
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czego 414 mężczyzn i 14 kobiet. Ponadto na terenie gminy funkcjonowała jedna 

młodzieżowa drużyna pożarnicza zrzeszająca 15 młodych strażaków. 
 

W 2020 roku Ochotnicze straże pożarne, pozyskały następujące środki finansowe 

na swoją działalność: 
 

Tabela nr 35 

Lp. 
Podmiot przekazujący środki 

finansowe 

Kwota środków 
przekazanych na 

bieżącą działalność 

Kwota środków 
przekazanych na 

inwestycje 
1.  Urząd Miejski 204393 154914 
2.  Starostwo Powiatowe 3000 0 
3.  Związek OSP RP 420 0 
4.  Państwowa Straż Pożarna 65800 0 
5.  Inne podmioty 20820 0 

Razem 294433 154914 
 

Strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych aktywnie uczestniczyli w akcjach 

ratowniczo-gaśniczych 
 

Tabela nr 36 

Rodzaj wyjazdu Liczba wyjazdów 
Liczba uczestniczących w akcji 

ratowników z OSP 
Wyjazd do pożarów 24 148 
Wyjazd do miejscowego 
zagrożenia 

31 96 

Wyjazd gospodarczy 39 131 

 

Ochotnicze straże pożarne z terenu gminy Janów Lubelski dysponują 10 

samochodami pożarniczymi, z tego 4 średnie i 6 lekkich Ponadto w dyspozycji OSP jest 

jeden samochód specjalny. 
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7.Spółki gminne 
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Janowie 

Lubelskim 

 

Przedsiębiorstwo świadczy usługi w zakresie zbiorowego dostarczania wody                     

i zbiorowego odprowadzania ścieków, administracji wspólnotami mieszkaniowymi, 

dostawy ciepła oraz gospodarki odpadami komunalnymi. 

W 2020 roku Spółka zatrudniała ok. 70 pracowników i aktualnie obejmuje 

zasięgiem swego działania Gminy: Janów Lubelski, Modliborzyce oraz Godziszów. 

W 2020 roku Przedsiębiorstwo zrealizowało inwestycję pod nazwą 

„Termomodemizacja budynku warsztatowo -garażowego PGKiM Sp. z o.o.” 

współfinansowaną ze środków pochodzących z Lubelskiej Agencji Wspierania 

Przedsiębiorczości w Lublinie. Całkowity koszt (netto) inwestycji wyniósł 445 578 zł,                   

z czego dofinansowanie stanowiło 45% kosztów kwalifikowanych. Dodatkowo Spółka 

przeprowadziła z własnych środków modernizację budynku warsztatowo -garażowego 

na kwotę 440 224,65 zł (netto). 

W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Przedsiębiorstwo poniosło w 2020 roku 

nakłady na: 

a) zakup i modernizację posiadanego taboru samochodowego na kwotę 

119.665,05zł, 

b) zakup kontenerów do transportu odpadów w kwocie 33 000 zł. 

W 2020 roku przeprowadzono również prace związane z rozbudową sieci 

ciepłowniczej i podłączono do istniejącej kotłowni gazowej przy ul. 8- go Września 19 

następujące obiekty: Przedszkole przy ul. Ogrodowej, Dom Nauczyciela oraz szkoły przy 

ul. Ogrodowej oraz ks. Skorupki. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 580 550 zł. 

Ponadto w 2020 roku Spółka poniosła wydatki na opracowanie projektu 

technicznego modernizacji kotłowni gazowej przy ul. 8-go Września 19 w kwocie 46 200 

zł. Całkowita wartość inwestycji wynosi ok. 900 000 zł. Projekt został zakwalifikowany 

do otrzymania wsparcia finansowego ze środków UE na poziomie 50 % kosztów 

kwalifikowanych. 

 

W zakresie zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków 

Przedsiębiorstwo poniosło w 2020 roku nakłady na przygotowanie projektów 

technicznych na budowę sieci wodociągowej na Zofiance Górnej, Momotach Dolnych 

oraz sieci kanalizacyjnej w m-c Biała Laski - Borownica Laski w wysokości 50 000 zł. 

Spółka w drodze przetargu wyłoniła wykonawcę i zawarła umowy na budowę 

sieci wodociągowej na Zofiance Górnej (projekt w formie -zaprojektuj i wybuduj)                                        

o wartości 123 000,00 zł. netto oraz budowę sieci wod - kan na osiedlu przy ul. Sowy 

Visa (osiedle Sachalin ) o wartości 484 713,25 zł. netto. 
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Spółka w drodze przetargu wyłoniła wykonawców i zawarła umowy na 

wykonanie projektów budowlano wykonawczych na budowę sieci kanalizacyjnej w m-c 

Biała Druga, budowę sieci kanalizacyjnej w m-c Biała Laski - Borownica Laski oraz 

wymianę sieci wod - kan w ul. Rolnej o łącznej wartości 210 300,00 zł netto. 

Spółka w 2020 roku złożyła wniosek na dofinansowanie budowy sieci 

wodociągowej w Momotach Dolnych w ramach PROW. Wniosek został zakwalifikowany    

i oczekuje w kolejce na przyznanie funduszy oraz podpisanie umowy. Spółka otrzyma 

dofinansowanie na poziomie 63,63% szacowanych kosztów inwestycji. Szacowana 

wartość planowanej inwestycji wynosi 374 217.50 netto.  
 

Zoom Natury Sp. z o.o. 
 

 
 

Pomimo światowej pandemii, Park Rekreacji Zoom Natury w 2020 roku 

odwiedziło łącznie 519 649 osób.  
 

Ruch turystyczny: 

1) Laboratoria Wiedzy w 2020 r. odwiedziło 3 650 os. 

2) Park Linowy w 2020 r. odwiedziło 16 494 os. 

3) Park Kreatywny w 2020 r. odwiedziło 11 755 os. 

4) Exit Room odwiedziło w 2020r. 767 os. 

5) Laser Tag – w 2020 roku łącznie skorzystało 298 os. 

6) Archer Tag - w 2020 roku łącznie skorzystało 200 os. 

7) w półkoloniach letnich w 2020r. uczestniczyło w sumie 122 os. 

8) z noclegów w 2020r. na OW „Wyspa” skorzystało 2 062 os. 
 

Zatrudnienie: 

1) na umowę o pracę - 16 pracowników; 

2) na umowy zlecenie- 109 osób; 
 

Zoom Natury z własnych środków pokrywa koszty prowadzenia działalności oraz 

prowadzi inwestycje w infrastrukturę turystyczną.  Wielkość zrealizowanych inwestycji 

znacznie przekracza wszelkie uzyskane od  Gminy środki finansowe, licząc od powstania 

Spółki w 2011 roku.   

Zoom Natury Sp. z o.o. w Janowie Lubelskim, przed rozpoczęciem sezonu 

turystycznego 2020, w związku z sytuacją spowodowaną rozpowszechnianiem się 

108



wirusa SARS-CoV-2, wszelkie prace związane z przygotowaniem do sezonu letniego 

2020 ograniczył do wykonywania instrukcji i poleceń Państwowego Inspektora 

Sanitarnego, związanych  z obostrzeniami wynikającymi z sytuacją pandemiczną  w 

Polsce. Wykonane czynności miały na celu  zabezpieczenie terenów rekreacyjnych, 

Parku Rekreacji ZOOM Natury, punktów gastronomicznych i OW Wyspa w sposób 

pozwalający na ich bezpieczne użytkowanie i korzystanie przez turystów.  

W związku z sytuacją niezależną od sposobu zarządzania Spółką, oraz 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii do odwołania (Dz.U. z 2020 r. poz. 

491). spowodowaną rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego 

chorobę zakaźną COVID-19, Zarząd Spółki odwołał realizację wszystkich zaplanowanych 

inwestycji ujętych w planie inwestycyjnym na rok 2020. W styczniu 2020 roku 

wykonano tylko remont dachu na Kawiarence przy plaży – Centrum – 505 – polegający 

na położeniu warstwy papy termozgrzewalnej, obróbkach kominowych i częściowej 

wymianie rynien spustowych i korytek na kwotę 17.759,88 brutto - 14.438.93 netto.  
 

Charakterystyka zasobów materialnych 

Spółka prowadzi działalność na bazie obiektów infrastrukturalnych, które 

pozostają własnością Gminy Janów Lubelski i zostały przekazane na zasadach dzierżawy 

lub nieodpłatnego użytkowania. Jest to majątek wchodzący w skład Parku Rekreacji 

Zoom Natury, Ośrodek Wypoczynkowy „Wyspa”,  targowisko miejskie oraz 

infrastruktura zrealizowana w ramach projektu „5 zalewów – morze atrakcji” i „ZOOM 

Natury i Kultury” – mała architektura, nowoczesne ogólnodostępne sanitariaty (4 

sztuki) i przebieralnie. Spółka posiada także własny majątek powstały w wyniku 

prowadzonych inwestycji  w nowe obiekty turystyczne oraz w rozwój lub uzupełnienie 

istniejącej infrastruktury, są to punkty gastronomiczne: całoroczna „Kawiarenka” oraz 

sezonowe „Green Bar”, „ Kuchnia Tereski” i „Grill”, nowa trasa parku linowego dla dzieci 

w wieku 8-12 lat oraz wyposażenie Parku Kreatywnego, Wodnego i Linowego. Jakość 

infrastruktury jest na dobrym poziomie z wyjątkiem Ośrodka Wypoczynkowego 

„Wyspa”, który aktualnie przechodzi gruntowną modernizację, ale do jej zakończenia 

potrzebne są jeszcze znaczne nakłady finansowe, aby uzyskać oczekiwany rezultat  w 

postaci wprowadzenia nowych produktów jak organizacja różnorodnych imprez 

okolicznościowych. 

Zoom Natury posiada bogatą ofertę edukacyjną: 

1) interaktywne Laboratoria Wiedzy: "Zoom Natury", "Runo Leśne", "Awifauna                           

i Troposfera", "Energia i Recyking"; 

2) warsztaty tematyczne: "Egzotyczne zwierzaki", "Eksperymenty szalonego 

chemika", "Owady w mikroskopach 3D", "Między nami jaskiniowcami" oraz 

"Warsztaty Archeologiczne". 
 

Gastronomia Zoomu Natury w sezonie letnim oferuje cztery punkty tematyczne: 

1) Kawiarenka - dania fast food, 

2) „Green Bar” - dania obiadowe, sałatki, gofry, 

3) „Kuchnia Tereski” - kuchnia regionalna, 
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4) „Grill Bar” - dania z grilla. 
 

Ponadto Spółka corocznie wykonuje szereg prac gospodarczo – porządkowych na 

terenie Parku Rekreacji ZOOM Natury oraz terenach rekreacyjnych i ogólnodostępnych 

położonych przy Zalewie Janowskim – ogółem razem z lustrem wody to ponad 74 

hektarów. 
 

Do najważniejszych czynności należy: 

1) dbałość o stan techniczny i estetyczny małej architektury; 

2) monitorowanie, na bieżąco warunków bezpieczeństwa oraz możliwych                                     

i powstałych zagrożeń dla zdrowia i życia osób korzystających i przebywających 

na terenach; 

3) właściwe gospodarowanie wodą na terenie zbiornika „Zalew Janowski”. 
 

Zoom Natury Sp. z o.o. pełni ważną rolę jako główny produkt turystyczny naszego 

regionu, przyciągając turystów z całej Polski. Warto podkreślić, że marka Zoom Natury                 

z roku na rok jest silniejsza i coraz bardziej rozpoznawana na rynku turystycznym, co 

stanowi szansę na przyszłość turystyki w regionie. Park Rekreacji Zoom Natury jest nie 

tylko atrakcją turystyczną i miejscem pracy dla wielu młodych ludzi z Janowa 

Lubelskiego i okolic, ale także miejscem odpoczynku, rozrywki, zabawy i pozytywnej 

energii co jest niezwykle ważne w tak trudnych czasach. 
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Część siódma: 
Partycypacja 

społeczna  
- Fundusz sołecki 
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Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia 
mieszkańców na terenach wiejskich. 
 

Nazwa sołectwa Realizowane zadanie 
Plan funduszu 

na 2020 rok 
Wykonanie 2020 r. 

% 

wykonania 

Borownica, Kopce, 
Laski 

Remont mostu wraz z oczyszczaniem rowu melioracyjnego 13 475,47 13 000,00 96,5% 

 
Zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku Centrum 
Kulturalno - Rekreacyjnego w Białej 

4 000,00 3 484,00 87,1% 

 
Remont kuchni w budynku Centrum 
Kulturalno - Rekreacyjnym w Białej Drugiej 

5 000,00 5 000,00 100,0% 

Biała Pierwsza 
Zakup kosiarki spalinowej z napędem do Publicznej Szkoły Podst. 
w Białej Drugiej 

1 000,00 914,50 91,5% 

 Remont schodów do placu zabaw przy Publicznej Szkole 
Podstawowej w Białej Drugiej 

1 000,00 1 000,00 100,0% 

 
Remont dróg polnych (wygonów i wycinka krzewów) w Białej 
Pierwszej 

24 276,10 23 911,20 98,5% 

 
Zakup oleju opalowego do ogrzewania budynku Centrum 
Kulturalno - Rekreacyjnego w Białej 

4 000,00 0,00 0,0% 

 
Remont kuchni w budynku Centrum 
Kulturalno - Rekreacyjnym w Białej Drugiej 

5 000,00 5 000,00 100,0% 

Biała Druga 
Remont schodów do placu zabaw przy Publicznej Szkole 
Podstawowej w Białej Drugiej 

1 000,00 999,99 100,0% 

 
Zakup kosiarki spalinowej z napędem do Publicznej Szkoły Podst. 
w Białej Drugiej 

1 000,00 914,50 91,5% 

 Remont dróg polnych w Białej Drugiej 16 409,53 16 309,80 99,4% 

Łążek Ordynacki 

Przygotowanie dokumentacji i wykonanie projektu oświetlenia 
na odcinku Zagóra - Nowa Wieś 

10 692,00 10 692,00 100,0% 

Wykonanie nowej nawierzchni drogi w Łążku Przymiarki od 
końca asfaltu do ostatnich zabudowań 

9 168,44 9 168,42 100,0% 

Łążek Garncarski Mini plac zabaw dla dzieci 10 741,11 10 741,11 100,0% 
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Zmiana organizacji ruchu-ograniczenie prędkości do 40 kni/h 900,00 223,86 24,9% 

Momoty Dolne Wyłożenie kostką brukową placu wokół świetlicy wiejskiej 15 627,31 15 627,31 100,0% 

Pikule Remont drogi w miejscowości Pikule 7 866,57 1 273,05 16,2% 

Momoty Górne Wykonanie wiaty zadaszeniowej przy parkingu obok cmentarza 20 777,62 20 050,40 96,5% 

Ruda 

Projekt wykonania oświetlenia na części ul. Jagodowej i ul. 
Borówkowej 

19 493,88 8 894,80 45,6% 

Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa 
Ruda 

4 000,00 0,00 0,0% 

Ujście - Kiszki - 
Szewce 

Budowa remizy OSP w Ujściu 19 507,68 19 507,68 100,0% 

 Utwardzenie dróg dojazdowych do pól, łąk i lasów 20 000,00 19 877,86 99,4% 

Zofianka Górna Remont dróg dojazdowych do pól 6 315,97 6 315,97 100,0% 

Szklarnia 
Remont pomnika i płyty pamiątkowej sanitariuszki Barbary 
Mączyńskiej 

8 572,09 7 250,00 84,6% 

Razem 229 823,77 200 156,45 87,1 % 

 
Pomnik i płyta pamiątkowa sanitariuszki Barbary Mączyńskiej 
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Część ósma: 
Podsumowanie 

i wnioski 
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1. Przedstawiony Raport o stanie Gminy Janów Lubelski za 2020 rok pozwala 

stwierdzić, iż był to rok zrównoważonego rozwoju Gminy ukierunkowany przede 

wszystkim na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz podnoszenie 

standardu  ich życia. Utrzymanie stabilności finansowej Gminy Janów Lubelski 

pozwoliło na realizację wielu zaplanowanych celów,  przy równoczesnym 

zrównoważeniu dochodów  i wydatków. Sytuacja finansowa gminy w 2020 roku 

była stabilna. Gmina pozyskała środki finansowe na inwestycje  z Rządowego 

Funduszu Inicjatyw Lokalnych. 

2. Z punktu widzenia sytuacji demograficznej Gminy Janów Lubelski należy 

zauważyć dwa podstawowe wskaźniki. Pierwszym z nich jest saldo migracyjne, 

czyli różnica pomiędzy  zameldowaniem, a wymeldowaniem na pobyt stały. 

Ujemna wartość wskaźnika wskazuje na odpływ ludności szczególnie osób 

młodych. Natomiast drugi wskaźnik, rosnący udział ludzi starszych w strukturze  

ogółu ludności wskazuje na starzenie się  społeczności w Gminie Janów Lubelski. 

Te dwa  niekorzystne zjawiska  wyznaczają władzom samorządowym nowe 

wyzwania   do realizacji. 

3. Pomimo niedostatecznej subwencji oświatowej, realizowana jest edukacja na 

wszystkich szczeblach, zapewniając miejsca wychowania i edukacji dla 

wszystkich dzieci.  Subwencja oświatowa wystarczyła jedynie na pokrycie 

53,66%. Poza wydatkami o charakterze bieżącym udało się przeprowadzić szereg 

inwestycji związanych  z termomodernizacją,  modernizacją nowego przedszkola, 

budową placu zabaw. Należy również stwierdzić, iż  wydatki przeznaczane na 

oświatę przekładają się na  wysoki poziom nauczania w szkołach oraz 

gwarantują opiekę i wychowanie wszystkim przedszkolakom. 

4. Korzystnie kształtuje się sytuacja społeczna w Gminie z uwagi na zmniejszający 

się odsetek osób korzystających z pomocy społecznej. Wzrost zasobności rodzin 

(500+)  oraz realizowane przez OPS projekty, pozwalają na usamodzielnianie się 

osób i rodzin, a tym samym wychodzenie  z systemu pomocy społecznej.  

5. Działalność inwestycyjna realizowana  była w różnych obszarach życia Gminy, 

zapewniając poprawę   warunków życia mieszkańców. Zarówno rok 2020, jak                  

i lata poprzednie, to czas obfitujący w realizację bardzo ważnych, 

prorozwojowych inwestycji, które zostały wykonane z ogromnym udziałem 

środków pochodzących z programów Unii Europejskiej. W zakresie 

infrastruktury Gmina Janów Lubelski w dalszym ciągu stawiać będzie na 

realizację zadań  z udziałem dofinansowania zewnętrznego jako podstawowego 

warunku realizacji zadania. 

6. Gmina tworząc dobrą infrastrukturę techniczną oraz społeczną, staje się 

atrakcyjnym miejscem do osiedlania się. Nadal jednak jest niedostateczna liczba 

dostępnych cenowo mieszkań dla ludzi młodych, którzy mogliby zamieszkać w 

gminie Janów Lubelski. Również niedostateczna jest liczba  działek pod 

budownictwo wielorodzinne  i jednorodzinne. Wzrost liczby mieszkańców  w 

dalszej perspektywie  rozwoju gminy jest konieczny, gdyż aktywność zawodowa 
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mieszkańców będzie miała wpływ na dochody  budżetowe gminy, w głównej 

mierze pochodzących z rozliczeń podatkowych PIT. 
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