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1.

WPROWADZENIE

Szanowni Państwo!
Powiat Łęczyński położony jest w centralnej części Województwa Lubelskiego, na
styku Wyżyny Lubelskiej i Polesia Lubelskiego. To bardzo piękny i różnorodny obszar
przecięty doliną rzeki Wieprz oraz terenami Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego
z licznymi jeziorami. O sile Powiatu decydują trzy główne obszary: gospodarka
z Kopalnią Węgla Kamiennego w Bogdance, rolnictwo głównie małe i średnie
gospodarstwa rolne, w których zatrudnienie znajduje duża część mieszkańców powiatu
oraz liczne walory turystyczne.
W wyniku zmian ustawowych, które wprowadziły obowiązek przedstawiania
przez Zarząd Powiatu Raportu o stanie powiatu za dany rok, przedstawiamy państwu
Raport o stanie Powiatu Łęczyńskiego za 2018 rok. 21 października2018 r. odbyły się
wybory samorządowe. Dobiegła końca V kadencja samorządowa i rozpoczęła się VI
kadencja Rady Powiatu. Została wybrana nowa Rada Powiatu oraz nowy Zarząd, którym
mam zaszczyt przewodniczyć. Rok 2018 był pod względem zarządzania Powiatem
specyficzny, ponieważ przez jego większość decyzje podejmował Zarząd V kadencji,
a pod koniec roku został wybrany nowy. Dlatego ten Raport ma szczególne znaczenie.
Z jednej strony jest okazją do podsumowania dotychczasowej działalności Powiatu,
a z drugiej ustalenia nowych kierunków rozwoju. Stanowi swego rodzaju punkt wyjścia
do dynamicznego rozwoju i wykorzystania wszystkich szans, z których do tej pory nie
skorzystano, a które swoimi działaniami daje nam Nasz Rząd.
Dla mnie powiat to trzy kluczowe obszary: Oświata – Komunikacja – Zdrowie.
Szkolnictwo średnie ma ogromny, niewykorzystany dotychczas potencjał. Nadszedł czas
odbudowania prestiżu szkolnictwa zawodowego i ogólnokształcącego. Chcę i zrobię
wszystko, aby nasze dzieci uczyły się w naszych szkołach, bo to one są naszą
przyszłością. Moi celem jest nadrobienie wieloletnich zaniedbań rozwojowych
i wykorzystanie wszystkich możliwości. Priorytetem jest dla mnie współpraca z naszymi
gminami. Będziemy bardzo dynamicznie inwestować w nasze drogi, ale komunikacja to
nie tylko drogi, musimy zrobić wszystko, aby odbudować połączenia komunikacyjne na
terenie naszego powiatu. W obszarze zdrowia mamy Szpital Powiatowy, który jest
w dobrej sytuacji i jest powodem do dumy, ale nie możemy stać w miejscu, dlatego
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planujemy jego dalszy rozwój, zarówno w Łęcznej poprzez jego rozbudowę, ale również
na terenie dawnego szpitala w Jaszczowie, gdzie przez ostatnie 10 lat nic się nie działo.
Chcemy utworzyć Centrum Opieki nad Seniorami i Osobami Niepełnosprawnymi, ale
również wykorzystać pozostałe budynki - czy to na miejsce spotkań seniorów, zakład
aktywności zawodowej czy to na kolejną spółdzielnię socjalną. Nie możemy zapominać
o tym, że ceną za nowoczesny szpital były zaniedbania w inwestycjach drogowych, a ich
dzisiejszy stan jest efektem przesunięcia środków finansowych na szpital. Jednak mam
ogromną szanse to nadrobić, dzięki Funduszowi Dróg Samorządowych, do którego
sukcesywnie będziemy aplikować o kolejne środki i wspólnie z gminami, na terenie
których leża poszczególne inwestycje będziemy je realizować. Funkcjonujący na naszym
terenie Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej jest dla nas bardzo ważny, a jego
działalność jest oceniana bardzo wysoko w całym kraju. Stanowi miejsce, w którym
osoby niepełnosprawne mogą pracować i się realizować.
Przed Zarządem stoi dużo wyzwań, związanych z trzema wspomnianymi sferami
działalności Oświata – Komunikacja – Zdrowie i zapewne wiele innych, jednak
najważniejsze, aby troska o mieszkańców powiatu była zawsze na pierwszym miejscu,
a trudne decyzje, które z pewnością przyjdzie podejmować spotkały się z Państwa
zrozumieniem i akceptacją.

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Niewiadomski
Przewodniczący Zarządu

5

RAPORT O STANIE POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO ZA 2018 ROK
2.

POWIAT ŁĘCZYŃSKI – PODSTAWOWE INFORMACJE

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia
udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych
organów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 130), wprowadziła szereg zmian w prawie
samorządowym m.in. obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy, powiatu,
województwa.
Zgodnie z art. 30a. ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja
przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie
działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk,
programów i strategii, uchwał rady powiatu.
Nazwa: Powiat Łęczyński
Siedziba władz: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, 21-020 Łęczna
Okres, którego dotyczy raport: 1 stycznia 2018 – 31 stycznia 2018 r.
Liczba mieszkańców wg stanu na dzień 1 stycznia 2018 r. (tj. według ostatnich
dostępnych danych GUS): 57 461 osób.
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU
Powiat Łęczyński został utworzony w dniu 1 stycznia 1999 roku na podstawie ustawy z
dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.511)
i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. (Dz. U. z 1998 r., nr 103 poz.
652).
Z dniem 1 stycznia 1999 rozpoczął swoją działalność.
Powiat Łęczyński położony jest w centralnej części województwa lubelskiego. Graniczy
z następującymi powiatami: lubelskim, lubartowskim, parczewskim, włodawskim,
chełmskim i świdnickim.
Powiat leży na pograniczu dwóch odrębnych regionów geograficznych: północnowschodniej krawędzi Wyżyny Lubelskiej i południowo-zachodniego krańca Polesia
Lubelskiego, na styku dwóch jego podregionów, Obniżenia Dorohuskiego oraz
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Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Na całym Pojezierzu występuje 68 jezior, z tego
14 leży na ziemi łęczyńskiej.
Powierzchnia powiatu łęczyńskiego to 63 664 ha (637 km2). W 2018 r. granice powiatu
łęczyńskiego nie zmieniły się.
Powiat Łęczyński według stanu na dzień 31.12.2017 r. zamieszkiwało 57 461 osób.
Powiat charakteryzuje się gęstością zaludnienia na poziomie 90 osób na km2, co jest
wartością nieco większą niż średnia wojewódzka (85 osób na km2). Blisko 33% ludności
(19 tys.) mieszka w Łęcznej, stolicy powiatu i jedynym mieście na jego obszarze.
W skład powiatu wchodzi 6 jednostek szczebla gminnego: gmina miejsko - wiejska
Łęczna oraz gminy wiejskie Cyców, Ludwin, Milejów, Puchaczów oraz Spiczyn.
Stolicą powiatu jest centralnie położone miasto Łęczna o powierzchni 75 km². Łączna
liczba mieszkańców miasta i gminy Łęczna to ponad 23 tys. mieszkańców. Północną
część powiatu zajmuje gmina Spiczyn o powierzchni 83 km², licząca 5698 mieszkańców
oraz gmina Ludwin o powierzchni 83 km² licząca 5698 mieszkańców. Na południe od
gminy Ludwin leży gmina Puchaczów o powierzchni 92 km² licząca około 5616
mieszkańców. Dalej na południe leży gmina Milejów o powierzchni 117 km² licząca
9190 mieszkańców. Gminą najdalej wysuniętą na wschód jest gmina Cyców
o powierzchni 148 km² z liczbą mieszkańców 7911.
Tabela.1. Ludność powiatu łęczyńskiego wg płci w roku 2017
Jednostka samorządu terytorialnego LICZBA LUDNOŚCI
Mężczyźni Kobiety Ogółem Na 1 km2
Powiat Łęczyński

28208

29253

57461

90

Gmina Łęczna (gmina miejsko-wiejska) 11506

11956

23462

312

Gmina Cyców (gmina wiejska)

3879

4032

7911

53

Gmina Ludwin (gmina wiejska)

2755

2829

(5584

46

Gmina Milejów (gmina wiejska)

4518

4672

9190

79

Gmina Puchaczów (gmina wiejska)

2733

2883

5616

61

Gmina Spiczyn (gmina wiejska)

2817

2881

5698

69

Źródło Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Tabela 2. Wybrane dane statystyczne dot. Powiatu Łęczyńskiego
Wybrane dane statystyczne

2016

2017

Województwo

Ludność

57420

57461

2126317

56,4

63,7

Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w 54,5
wieku produkcyjnym
Urodzenia żywe na 1000 ludności

10,9

12,1

9,8

Zgony na 1000 ludności

7,6

9,3

11,0

Przyrost naturalny na 1000 ludności

3,3

2,8

-1,2

-3,7

-2,2

865

935

833

955

11

445

1915

1651

38

35

Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na -3,4
pobyt stały na 1000 ludności
Dochody ogółem budżetu powiatu na 1 mieszkańca 877
w zł
Wydatki ogółem budżetu powiatu na 1 mieszkańca 904
w zł
Turystyczne obiekty noclegowe (obiekty posiadające 10
10 i więcej miejsc noclegowych)
Liczba ludności na 1 przychodnię

1914

Mieszkania oddane do użytkowania na 10 tys. 43
ludności
Odpady wytworzone w ciągu roku w tys. ton

6406,8 5728,1 6385,9

Lesistość w %

13,7

13,7

23,3

Drogi publiczne o twardej nawierzchni (powiatowe i 92,8

95,9

75,5

zarejestrowane na 1000 605

633

567

Pracujący na 1000 ludności (bez podm. gosp. o 233

256

183

5,8

8,8

908

1365

gminne) na 100 km2 w km
Samochody osobowe
ludności
liczbie pracujących do 9 osób oraz gospodarstw
indywidualnych w rolnictwie)
Stopa bezrobocia rejestrowanego w %

6,9

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON 880
na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym
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Źródło: „Statystyczne Vademecum Samorządowca 2018” -GUS
Przez powiat łęczyński przebiega kilka dróg tranzytowych. Jedną z nich jest wojewódzka
trasa nr 82 z Lublina do Włodawy przez Łęczną i Cyców. Z wymienionej drogi
wojewódzkiej odgałęzia się w drogę wiodącą na południe w stronę Milejowa oraz na
północ w stronę Ludwina i później przez Park Krajobrazowy Pojezierze Łęczyńskie.
Ważną rolę pełni droga nr 822 pomiędzy Łęczną a Lubartowem; biegnie ona równolegle
do Wieprza. Uzupełnieniem sieci ważniejszych dróg jest trakt nr 813 z Łęcznej do
Ostrowa Lubelskiego.
ZADANIA POWIATU
Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie dziedzin
wymienionych w art.4 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511)
Zadania te obejmują zasadnicze grupy tematyczne, w zakresie:
1) infrastruktury społecznej –edukacja publiczna, promocja i ochrona zdrowia, pomoc
społeczna, kultura, kultura fizyczna i turystyka, przeciwdziałanie bezrobociu oraz
aktywizacja lokalnego rynku pracy, ochrona praw konsumenta, wspieranie osób
niepełnosprawnych, polityka prorodzinna,
2) infrastruktury technicznej - transport lokalny, drogi publiczne, utrzymanie
powiatowych

obiektów

i urządzeń

użyteczności

publicznej

oraz

obiektów

administracyjnych,
3) porządku

publicznego

przeciwpożarowa,

i

bezpieczeństwa

ochrona

obywateli

przeciwpowodziowa,

-obronność,

ochrona

zapobieganie

innym

nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
4) ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego –gospodarka wodna,
rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe, nadzór budowlany,
5) reprezentacji zewnętrznej powiatu -promocja powiatu, współpraca z organizacjami
pozarządowymi.
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FINANSE POWIATU
Budżet

Powiatu

Łęczyńskiego

na

2018

rok

został

uchwalony

Uchwałą

Nr XXXVII/300/2017 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 28.12.2017 r. Zarząd Powiatu na
bieżąco

monitorował

realizację

budżetu

Powiatu

oraz

podejmował

decyzje

umożliwiające pełne i terminowe wykonanie zaplanowanych zadań, a także właściwe
ich rozliczanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wydatkowania
środków publicznych.
Ogółem dochody budżetu powiatu 2018 rok zaplanowane na kwotę 60 899 597,12 zł,
na dzień 31 grudnia 2018 roku zostały wykonane w wysokości 58 026 174,69 zł,
co stanowi 95,28 %, w tym:


dochody bieżące plan 51 327 772,12 zł, wykonanie 50 713 969,49 zł, tj. 98,80
%



dochody majątkowe plan 9 571 825 zł, wykonanie 7 312 478,20 zł, tj. 76,40 %

Ogółem wydatki budżetu powiatu na 2018 rok zaplanowano na kwotę 60 669 119,12 zł,
wykonanie
w 2018 roku wyniosło 57 127 914,61 zł, co stanowi 94,16 %, w tym:


wydatki bieżące: plan 51 289 460,12 zł, wykonanie 48 416 781,97 zł, tj. 94,40
%



wydatki majątkowe: plan 9 379 659,00 zł, wykonanie 8 711 132,64 zł,
tj. 92,87 %

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Powiat Łęczyński posiadał zobowiązania z tytułu
kredytu długoterminowego w wysokości 14 784 833,00 zł, w tym:


10 127 653 zł stanowi zobowiązanie z tytułu kredytu długoterminowego
zaciągniętego

z przeznaczeniem

Łęczyńskiego

zgodnie

z Umową

na

konsolidację

zadłużenia

Nr 10041215/157/JST/2013

Powiatu
z

dnia

23.09.2013 r. z Bankiem Spółdzielczym w Niemcach Oddział w Spiczynie.


1 857 180 zł - kredyt długoterminowy zaciągnięty został w dniu 20 grudnia
2016 r. przez Zarząd Powiatu w Łęcznej na kwotę 2 000 000,00 zł w Banku
Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Lublinie z przeznaczeniem na pokrycie
planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań zgodnie z umową o kredyt Nr 5778223/135/ JST/POZ/16
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2 800 000 zł - kredyt długoterminowy zaciągnięty na finansowanie
planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
zgodnie z Umową nr 10041215/148/JST/2017 z dnia 14.12.2017 r.
z Bankiem Spółdzielczym w Niemcach.

Na dzień 31.12.2018 r. roku Powiat Łęczyński posiadał zobowiązania z tytułu Umowy
kredytu konsolidacyjnego nr 18/1414 z 12.04.2018 r. zawartej z Bankiem
Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Region Lubelski w kwocie 14 554 355,00 zł.
Rozchody budżetu powiatu w 2018 roku wynosiły 230 478 zł.
GOSPODARKA
Gospodarka

powiatu

łęczyńskiego

oparta

jest

na

trzech

ważnych

filarach

zapewniających jej stabilną sytuację gospodarczą na tle innych powiatów województwa
lubelskiego. Po pierwsze na terenie powiatu zlokalizowany jest jeden z najważniejszych
podmiotów gospodarczych województwa lubelskiego – kopalnia Lubelski Węgiel
Bogdanka S. A. Jest to jedyna kopalnia eksploatująca węgiel na obszarze lubelskiego
zagłębia węglowego. Dzięki korzystnej strukturze geologicznej występujące tu złoża są
łatwe w eksploatacji, co przekłada się na zyski osiągane przez spółkę. Zapewnia to
zatrudnienie dużej liczbie mieszkańców obszaru oraz wpływy z tytułu podatków dla
lokalnych samorządów.
Kolejnym filarem powiatu jest turystyka. Bogactwo przyrodnicze oraz świetne warunki
rekreacyjne Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego sprzyjają rozwojowi tego sektora.
Podobnie jak w całym województwie lubelskim ważnym elementem lokalnej gospodarki
jest rolnictwo. Pod względem liczby zatrudnionych osób jest to sektor dominujący,
jednak ze względu na słabą jakość gleb oraz rozdrobnienie gospodarstw osiągane w nim
zyski są niższe niż średnia województwa.
* Źródło Strategia Rozwoju Powiatu Łęczyńskiego na lata 2016-2021
EDUKACJA
Powiat łęczyński posiada rozbudowaną sieć oświatową na każdym szczeblu podległym
lokalnym samorządom (zarówno szczebla gminnego i powiatowego). Ze względu
na kompetencje samorządów – samorząd powiatowy realizuje zadania w zakresie
edukacji

na szczeblu

ponadgimnazjalnym.
11

Samorządowi

powiatowemu

RAPORT O STANIE POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO ZA 2018 ROK
podporządkowanych jest pięć zespołów szkół (Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach,
Zespół Szkół w Ludwinie, Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie, Zespół
Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej i Zespół Szkół Górniczych
w

Łęcznej).

Wśród

placówek

oświatowych

znajdują

się

ponadto:

Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej, Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy
w Łęcznej oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem.
Z

punktu

widzenia

rozwoju

powiatu

szczególne

znaczenie

ma

edukacja

ponadgimnazjalna. Spadająca liczba uczniów, a w związku z tym co raz mniejsze
subwencje oświatowe generują konieczność zwiększania środków własnych na
utrzymanie obecnej struktury edukacyjnej. Reforma oświaty podlegającej samorządowi
powiatowemu będzie jednym z największych wyzwań stojących przed władzami
samorządowymi w najbliższych latach. *
* źródło Strategia Rozwoju Powiatu Łęczyńskiego na lata 2016-2021
CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA POWIATU
W województwie lubelskim funkcjonuje obecnie 24 powiaty, w tym 4 miasta na prawach
powiatu. Na podstawie czternastu podstawowych wskaźników, które Główny Urząd
Statystyczny uwzględnia w opisie sytuacji tych JST Powiat Łęczyński zajmuje 20 lokatę.
Poniżej podano pozycję powiatu dla każdego ze wskaźników:
1. Ludność na 1 km2 – pozycja 10.
2. Kobiety na 100 mężczyzn – pozycja 12.
3. Saldo migracji na 1000 ludności – pozycja 13.
4. Dochody własne powiatu na 1 mieszkańca – pozycja 10.
5. Środki w dochodach budżetu powiatu na finansowanie i współfinansowanie
programów i projektów UE na 1 mieszkańca – pozycja 12.
6. Wydatki budżetu powiatu na 1 mieszkańca – pozycja 14.
7. Turystyczne obiekty noclegowe – pozycja 12.
8. Mieszkania oddane do użytkowania na 10 tys. mieszkańców – pozycja 4.
9. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w zasobach mieszkaniowych –
pozycja 11.
10. Odsetek ludności korzystający z instalacji wodociągowej – pozycja 11.
11. Odsetek ludności korzystający z instalacji kanalizacyjnej – pozycja 9.
12
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12. Odsetek ludności korzystający z instalacji gazowej – pozycja 8.
13. Stopa bezrobocia rejestrowanego – pozycja 3.
14. Podmioty gospodarki narodowej w rejestr. REGON na 10 tys. ludności – pozycja 23.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Powiecie Łęczyńskim wynosiło
w 2016 roku 5294,68 zł, co stanowiło 123,4 % w relacji do średniej krajowej (4290,52
zł) oraz 138,8 % w relacji do średniej wojewódzkiej (3815,95 zł).
Wartość

przeciętnego

miesięcznego

wynagrodzenia

brutto

w

Powiecie

Łęczyńskim w roku 2017 wzrosła do kwoty 5512,40 zł jednak w relacji do średniej
krajowej (4527,89 zł) wyniosła 121,7 % oraz w relacji do średniej wojewódzkiej
(4020,25 zł) wyniosła 137,1 %.Dla porównania tabela poniżej przedstawia wartości
w odniesieniu do kraju, regionu i wybranych powiatów.
Tabela. 3 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w odniesieniu do kraju,
regionu i wybranych powiatów.
Relacja

Poszczególne JST

Relacja

do

Relacja do

do

Relacja do

średniej

średniej

średniej

średniej

Wartość

Wartość

krajowej

wojewódzkiej

krajowej

wojewódzkiej

w zł

w zł

2016

2016

2017

2017

2016

2017

Polska

województwo

Polska

województwo

=100

=100

=100

=100

(4290,52

(3815,95 zł)

(4527,89

(4020,25 zł)

zł)

WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE
Powiat
lubartowski
Powiat lubelski
Powiat
łęczyński
Powiat świdnicki
Powiat
parczewski

zł)

3815,95

4020,25

88,9

100,0

88,8

100,0

3237,98

3419,63

75,5

84,9

75,5

85,1

3308,85

3527,13

77,1

86,7

77,9

87,7

123,4

138,8

121,7

137,1

5294,68 5512,40
4109,67

4312,35

95,8

107,7

95,2

107,3

3352,33

3565,96

78,1

87,9

78,8

88,7
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Powiat
włodawski

3389,98

3519,39

79,0

88,8

77,7

87,5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie publikacji Urzędu Statystycznego w Lublinie
„Województwo lubelskie. Podregiony, powiaty, gminy 2017”,

„Województwo lubelskie.

Podregiony, powiaty, gminy 2018”.
STAN MIENIA POWIATU W 2018 ROKU
Powiat Łęczyński jest właścicielem następujących nieruchomości.
1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w gminie Cyców, oznaczona
w ewidencji gruntów obrębu 0005 – Cyców, jako działka nr 966 o pow. 1,4868 ha,
dla której Sąd Rejonowy we Włodawie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą nr LU1W/000 22997/5.
Wartość księgowa gruntu wynosi – 8 060,00 zł.
2. Nieruchomość gruntowa zabudowana (droga wewnętrzna), położona w gminie
Cyców, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu 0017 – Pogłębokie, jako działka
nr 309/3 o pow. 0,1133 ha, dla której Sąd Rejonowy we Włodawie, IV Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1W/000033843/1.
Wartość księgowa gruntu wynosi – 7 375,00 zł.
3. Nieruchomość gruntowa zabudowana (budynkami MOW-u), położona w gminie
Cyców, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu 0017 – Podgłębokie, jako działki:
nr 309/10 o pow. 0,0104 ha i nr 309/11 o pow. 5,5105 ha, dla której w Sąd
Rejonowy we Włodawie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr LU1W/00033840/0.
Wartość księgowa gruntu wynosi – 115 673,88 zł.
Decyzją IG. 7002/2/2003 z dnia 4 marca 2003 r., Zarząd Powiatu w Łęcznej
ustanowił trwały zarząd na nieruchomości oznaczonej, jako działki nr: 966, 309/3,
309/10 i 309/11 o łącznej pow. 7,1210 ha na rzecz Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Podgłębokiem, 21 – 070 Cyców.
4. Nieruchomość gruntowa

zabudowana (budynkami Zespołu Szkół w Ludwinie),

położona w gminie Ludwin, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu 0011 – Ludwin,
jako działki nr: 525/1 o pow. 0,1900 ha, 526 o pow. 0,0900 ha i 599 o pow. 0,0400
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ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00145582/9.
Wartość księgowa gruntu wynosi – 17 800,00 zł,
Decyzją GKN. IV–7002/7/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r., Zarząd Powiatu w Łęcznej
ustanowił trwały zarząd na nieruchomości oznaczonej, jako działki nr: 525/1, 526
i 599 o łącznej powierzchni 0,3200 ha rzecz Zespołu Szkół Rolniczych w Ludwinie,
21 – 075 Ludwin.
5. Nieruchomość gruntowa zabudowana (budynkami Szpitala Powiatowego w Łęcznej),
położona w Łęcznej przy ul. Krasnystawskiej 52, oznaczona w ewidencji gruntów
obrębu 0001 – Łęczna – miasto, jako działka nr 3107/34 o pow. 5,1595 ha, dla której
Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00183667/7.
Wartość księgowa gruntu wynosi – 516 993,39 zł.
Aktem notarialnym Nr 137/06 z dnia 30 stycznia 2006 r., Zarząd Powiatu w Łęcznej
ustanowił prawo użytkowania przedmiotowej nieruchomości na czas nieokreślony
na rzecz

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej,

ul. Krasnystawska 52, 21 – 010 Łęczna.
6. Nieruchomość gruntowa zabudowana (budynkiem byłej Przychodni Nr 1), położona
w Łęcznej przy ul. Rynek II 8, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu 0001 – Łęczna
– miasto, jako działka nr 1789 o pow. 0,1396 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin –
Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą nr LU1I/00172254/9.
Wartość księgowa gruntu wynosi – 16 050,00 zł.
Nieruchomością zarządza Zarząd Powiatu w Łęcznej (przeznaczona pod wynajem
lokali).
7. Nieruchomość gruntowa zabudowana (budynkiem byłej Przychodni Nr 2), położona
w Łęcznej przy ul. Staszica 9, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu 0001 – Łęczna
– miasto, jako działka nr 2581/6 o pow. 0,3046 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin –
Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą nr LU1I/00173151/4.
Wartość księgowa gruntu wynosi – 11 168,00 zł.
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8. Nieruchomość gruntowa zabudowana (budynkami Ośrodka Rewalidacyjno –
Wychowawczego w Łęcznej), położona w Łęcznej przy ul. Litewskiej 16, oznaczona
w ewidencji gruntów obrębu 0001 – Łęczna – miasto, jako działka nr 1746 o pow.
0,6624 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą
w

Świdniku,

V

Wydział

Ksiąg

Wieczystych

prowadzi

księgę

wieczystą

nr LU1I/00107951/9.
Wartość księgowa wynosi – 121 407,80 zł, w tym:


gruntu – 82 775,00 zł,



służebności gruntowej – 38 632,80 zł.

9. Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Łęcznej przy ul. Al. Jana Pawła II
63, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu 0001 – Łęczna – miasto, jako działka nr
2670/2 o pow. 0,0604 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr LU1S/00000574/1.
Wartość księgowa wynosi – 69 750,00 zł.
Decyzją GKN.6844.6.2018 z dnia 04 maja 2018 r., Zarząd Powiatu w Łęcznej
ustanowił trwały zarząd na przedmiotowej nieruchomości, na rzecz Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, 21– 010 Łęczna, z przeznaczeniem na
działalność statutową jednostki.
10. Nieruchomość gruntowa zabudowana (budynkami Starostwa), położona w Łęcznej
przy ul. Al. Jana Pawła II 95, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu 0001–Łęczna–
miasto, jako działki nr: 2604/5 – o pow. 0,0251 ha, 2604/6 – o pow. 0,0220 ha,
2604/7 – o pow. 0,0242 ha, 2604/18 – o pow. 0,1298 ha, 2604/20 – o pow. 0,6194
ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00108816/8.
Wartość księgowa gruntu wynosi – 145 672,45 zł,
Nieruchomość zarządzana przez Zarząd Powiatu w Łęcznej.
11. Nieruchomość gruntowa zabudowana (budynkami Zarządu Dróg Powiatowych
w Łęcznej), położona w Łęcznej przy ul. Przemysłowej 18 i 16, oznaczona
w ewidencji gruntów obrębu 0001 –Łęczna–miasto, jako działki nr: 2321 o pow.
0,6540 ha i 2323 o pow. 0,9108 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód
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w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą nr LU1I/00108809/6.
Wartość księgowa gruntu wynosi – 625 920,00 zł,
1) Zarządu Powiatu w Łęcznej ustanowił trwały zarząd na rzecz Zarządu Dróg
Powiatowych w Łęcznej, ul Przemysłowa 16, 21 – 010 Łęczna, w udziale
wynoszącym 13117/15648 części z przeznaczeniem na działalność statutową.
2) Aktem notarialnym Rep. A nr 2475/10 z dnia 16 kwietnia 2010 r. ustanowiono
prawo użytkowania na czas nieokreślony, w udziale wynoszącym 323/15648
części wraz z prawem do korzystania z budynku kotłowni z podziemnym
składem na opał oraz z zapewnionym dojazdem do tego budynku od strony
ul. Przemysłowej na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Łęcznej, z przeznaczeniem na działalność statutową.
3) Zarządu Powiatu w Łęcznej ustanowił trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół
Górniczych w Łęcznej, ul Bogdanowicza 9, 21 – 010 Łęczna, w udziale
wynoszącym 2000/15648 części, z przeznaczeniem na działalność statutową.
4) Decyzją GKN 7002–31/11 z dnia 11 sierpnia 2011 r., Zarząd Powiatu w Łęcznej
wygasił trwały zarząd sprawowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej,
ul Przemysłowa 16, 21 – 010 Łęczna, na podstawie decyzji GKN 70002–9/10
z dnia 19 maja 2010 r., w stosunku do udziału wynoszącego 208/15648 części,
z przeznaczeniem na działalność statutową Starostwa Powiatowego w Łęcznej.
12. Nieruchomość gruntowa zabudowana (budynek Zespołu Szkół Nr 2), położona
w gminie Milejów, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu 0017 – Milejów Osada,
jako działki nr: 2/4 o pow. 1,4486 ha i 2/6 o pow. 0,0577 ha, dla której Sąd Rejonowy
Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00195756/5.
Wartość księgowa gruntu, wynosi – 75 315,00 zł,
Decyzją GKN IV–7002/5/2002 z dnia 3 grudnia 2002 r., Zarząd Powiatu w Łęcznej
ustanowił trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół Nr 2 w Milejowie, ul Partyzancka
62, 21 – 020 Milejów.
13. Nieruchomość gruntowa zabudowana (budynki byłego szpitala), położona w gminie
Milejów, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu – 0008 Jaszczów, jako działki o nr:
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247/4 – o pow. 1,0200 ha, 247/10 – o pow. 0,6929 ha, 247/12 – o pow. 1,0382 ha,
247/16 – o pow. 1,1270 ha,
dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00140229/2.
Wartość księgowa gruntu wynosi – 116 498,79 zł,
14. Udział ¾ w nieruchomości gruntowej zabudowanej (droga wewnętrzna), położonej
w gminie Milejów, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu – 0008 Jaszczów, jako
działka nr 247/11 o pow. 0,3244 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą nr LU1S/00019340/8.
Wartość księgowa gruntu wynosi – 7 312,26 zł.
Zarządzeniem nr 192 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 sierpnia 1998 roku, wpisane
jest prawo nieodpłatnego użytkowania nieruchomości na czas nieokreślony na rzecz
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej w Łęcznej,
ul Krasnystawska 52, 21 – 010 Łęczna.
15. Nieruchomość

gruntowa

zabudowana

(budynki

Zespołu

Szkół

Rolniczych

w Kijanach), położona w gminie Spiczyn, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu
0004 – Kijany jako działki o nr: 78/8, 78/13, 78/17, 78/20, 78/21, 78/22, 78/23,
78/27, 78/41, 78/43, 78/51, 78/52, 78/55, 78/56, dla której Sąd Rejonowy Lublin –
Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą nr LU1I/00143832/3.
Wartość księgowa gruntu wynosi – 54 772,32 zł,
Decyzją IG.7002/3/2003 z dnia 28 marca 2003 r., Zarząd Powiatu w Łęcznej
ustanowił trwały zarząd na przedmiotowej nieruchomości, na rzecz Zespołu Szkół
Rolniczych w Kijanach, 21 – 077 Spiczyn, z przeznaczeniem na działalność
statutową jednostki.
16. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona gminie Spiczyn, oznaczona
w ewidencji gruntów obrębu 0004 – Kijany, jako działki o nr: 77/10 – pow. 0,1948
ha, 77/11 – pow. 0,1810 ha, 77/12 – pow. 0,1719 ha, 77/13 – pow. 0,1786 ha,
77/16 – pow. 0,1538 ha, 77/20 – pow. 0,1857 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin –
Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą nr LU1I/00136582/3.
18

RAPORT O STANIE POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO ZA 2018 ROK
Wartość księgowa gruntu wynosi – 35 065,93 zł,
Nieruchomość zarządzana przez Zarząd Powiatu w Łęcznej
17. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w gminie Spiczyn, oznaczona
w ewidencji gruntów obrębu 0004 – Kijany, jako działki o nr: 78/4 – pow. 0,3600 ha,
78/7 – pow. 0,7500 ha, 78/24 – pow. 2,7400 ha, 78/25 – pow. 0,4427 ha, 78/28 –
pow. 1,9200 ha, 78/48 – pow. 0,5243 ha, 109/1 – pow. 5,2700 ha, 111/7 – pow.
1,1409 ha, 111/8 – pow. 1,8691 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą nr LU1I/00159809/8.
Wartość księgowa gruntu wynosi – 74 880,82 zł,
Decyzją IG.7002/46/04 z dnia 26 października 2004 r., Zarząd Powiatu w Łęcznej
ustanowił trwały zarząd na przedmiotowej nieruchomości, na rzecz Zespołu Szkół
Rolniczych w Kijanach, 21 – 077 Spiczyn, z przeznaczeniem na działalność
statutową jednostki.
18. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w gminie Spiczyn, oznaczona
w ewidencji gruntów obrębu 0004 – Kijany, jako działki nr: 21/1 o pow. 3,3200 ha
i 21/2 o pow. 2,8000 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr LU1I/00159809/8.
Wartość księgowa gruntu wynosi – 48 960,00 zł, w tym:
 działki nr 21/1 – 26 560,00 zł,
 działki nr 21/2 – 22 400,00 zł.
Decyzją GKN 7002-21/09 z dnia 27 listopada 2009 r., Zarząd Powiatu w Łęcznej
ustanowił trwały zarząd na przedmiotowej nieruchomości, na rzecz Zespołu Szkół
Rolniczych w Kijanach, 21 – Spiczyn, z przeznaczeniem na działalność statutową.
19. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w gminie Spiczyn, oznaczona
w ewidencji gruntów 0003 – Jawidz, jako działki o nr: 1312 – o pow. 2,2600 ha,
1314 – o pow. 3,8800 ha, 1375/1 – o pow. 7,3500 ha, 1378/1 – o pow. 12,3300 ha,
1378/2 – o pow. 0,4311ha, 1378/3 – o pow. 0,1145 ha, 1378/4 – o pow. 0,1238 ha,
1378/5 – o pow. 0,1225 ha, 1378/6 – o pow. 0,2299 ha, 1378/7 – o pow. 0,1214
ha, 1378/8 – o pow. 0,1286 ha, 1378/9 – o pow. 0,1215 ha, 1378/10 – o pow.
0,1291 ha, 1378/11 – o pow. 0,1236 ha, 1378/12 – o pow. 0,1317 ha, 1378/13 –
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o pow. 0,1205 ha, 1378/14 – o pow. 0,1288 ha, 1378/15 – o pow. 0,1197 ha,
1378/16 – o pow. 0,1283 ha, 1378/17 – o pow. 0,1203 ha, 1378/18 – o pow.
0,1294 ha, 1378/19 – o pow. 0,1195 ha, 1378/20 – o pow. 0,1288 ha, 1378/21 –
o pow. 0,1189 ha, 1378/22 – o pow. 0,1285 ha, 1378/23 – o pow. 0,1183 ha,
1378/24 – o pow. 0,1273 ha, 1378/25 – o pow. 0,1195 ha, 1378/26 – o pow.
0,1241 ha, 1378/27 – o pow. 0,1175 ha, 1378/28 – o pow. 0,1175 ha, 1378/29 –
o pow. 0,1298 ha, 1378/30 – o pow. 0,1501 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin –
Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą nr LU1I/00143791/3.
Wartość księgowa wynosi – 447 600,00 zł,
1) Decyzją GKN 7002-21/09 z dnia 27 listopada 2009 r., Zarząd Powiatu w Łęcznej
ustanowił trwały zarząd na przedmiotowej nieruchomości, na rzecz Zespołu
Szkół Rolniczych w Kijanach, 21 – 077 Spiczyn, z przeznaczeniem na działalność
statutową jednostki.
2) Decyzją Gd.6831.18.2018 z dnia 2 maja 2018 r., Wójt Gminy Spiczyn zatwierdził
projekt podziału działki nr 1378 o pow. 16,35 ha.
20. Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w gminie Spiczyn, oznaczona
w ewidencji gruntów obrębu 0004 – Kijany, jako działka nr 78/57 o pow. 0,2022 ha,
dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00143832/3.
Wartość księgowa wynosi – 2 022,00 zł.
Decyzją Zarządu Powiatu w Łęcznej nieruchomość pozostaje w trwałym zarządzie
w udziałach:
1) Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach, 21 – 077 Spiczyn – 48846/138333 –
714,00 zł
2) Placówki

Opiekuńczo-Wychowawczej

w

Kijanach,

21–077

Spiczyn

–

894871/138333 -1308,00 zł
21. Udział 4843/18676 w nieruchomość gruntowej zabudowanej położonej w gminie
Spiczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 0004 – Kijany, jako działka
nr 78/44 o pow. 0,0313 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr LU1I/00197710/5.
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Wartość księgowa wynosi – 676,04 zł.
Decyzją Zarządu Powiatu w Łęcznej nieruchomość pozostaje w trwałym zarządzie
Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach, 21 – 077 Spiczyn, w udziale wynoszącym –
4 843/18676.
22. Zarząd Powiatu w Łęcznej ustanowił trwały zarząd na przedmiotowych działkach,
na

rzecz Zarządu

Dróg Powiatowych

w Łęcznej,

ul.

Przemysłowa

16,

21 – 010 Łęczna.
Szczegółowy wykaz działek obejmujący 516 pozycji znajduje się w Informacji
o stanie mienia komunalnego Powiatu Łęczyńskiego stanowiącej Załącznik do
Uchwały Nr 20/90/2019 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 28 marca 2019 r.
Ogółem: powierzchnia gruntu 430,9236 ha, wartość księgowa gruntu 34 695 688, 05 zł,
w tym:
1) zajęta pod drogi powiatowe 351,3062 ha, wartość księgowa gruntu 32176 714,37 zł,
2) pozostały grunt 79,6164 ha, wartość księgowa gruntu 2 518 973, 68 zł.
DANE DOTYCZACE:


innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych
prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach
w spółkach, akcjach – 137 000,00 zł, udział członkowski w spółdzielni socjalnej5 000,00 zł.



posiadanie – brak.

DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO, w zakresie określonym w lit.
A i B, od dnia 31 grudnia 2017 r.
W ZAKRESIE PRAW WŁASNOŚCI:
Tabela.4. Mienie, którego potwierdzenie nabycia nastąpiło po dniu 31.12.2017 r.
L.p.

Jednostka
ewidencyjna

Obręb

Nr

Powierzchni

działki

a w ha

Podstawa prawna nabycia

Nr drogi
powiatowej

Decyzja Wojewody
1

2

Spiczyn

Spiczyn

Kijany

Kijany

613

614

0,3470

0,7768
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Lubelskiego
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z dn. 14.09.2018 r.

2004L

Decyzja Wojewody

2004L
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Lubelskiego
GN-Z.7532.76.2018.MG.n
z dn. 14.09.2018 r.
Decyzja Wojewody
3

Cyców

Stary
Stręczyn

62/1

Lubelskiego

0,0196

GN-I.7533.2.89.2017.MB

1809 L

z dn. 25.07.2018 r.
Decyzja Wojewody
4

Cyców

Stary
Stręczyn

65/1

Lubelskiego

0,0027

GN-I.7533.2.89.2017.MB

1809 L

z dn. 25.07.2018 r.
Decyzja Wojewody
5

Cyców

Stary
Stręczyn

81/1

Lubelskiego

0,0699

GN-I.7533.2.89.2017.MB

1809 L

z dn. 25.07.2018 r.
Decyzja Wojewody
6

Ludwin

Ludwin
Kolonia

81/1

Lubelskiego

0,0161

GN-I.7533.2.196.2016.MB

2005 L

z dn. 18.12.2018 r.
Decyzja Wojewody
7

Milejów

Ostrówek
Kolonia

1061/4

Lubelskiego

0,0937

GN-I.7533.2.87.2017.MD

1809 L

z dn. 08.02.2018 r.
8

ogółem

1,3258

Tabela.5. Mienie zbyte po dniu 31.12.2017 r.
L.p.

Jednostka
ewidencyjna

Obręb

Nr działki

Powierzchnia
w ha

1

2

3

4

5

1

Spiczyn

Kijany

78/50

6,3415

Podstawa prawna zbycia
6
Akt Notarialny Rep. A nr
841/2018 z dn. 12.04.2018 r.
Akt Notarialny Rep. A nr

2

Spiczyn

Kijany

77/19

0,1812

2306/2018 z dn. 10.10.2018
r.

3

ogółem

6,5227
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a) w zakresie innych praw:
brak.
DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA

WŁASNOŚCI

I INNYCH PRAW MAJATKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA
1. Wpływy ze sprzedaży mienia - 3 333 000,00 zł
2. Odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości - 0 zł
3. Wpływy z opłat za zarząd nieruchomości - 4 544,44 zł
4. Wpływy z najmu i użytkowania lokali - 72 176,23 zł
5. Opłaty za bezumowne korzystanie z lokali - 0 zł
6. Wpływy z odszkodowania za zwrot nieruchomości - 0 zł
7. Pożytki z najmu i dzierżawy z SPZOZ w Łęcznej - 330 215, 72 zł
8. Ogółem - 3 739 936,39 zł

3.

WYKONANIE UCHWAŁ RADY POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO

W 2018 roku w Powiecie Łęczyńskim funkcjonowała Rada V kadencji oraz po wyborach
samorządowych, które odbyły się 21 października 2018 r. Rada VI kadencji.
W skład rady Powiatu Łęczyńskiego V kadencji wchodzili:
Przewodniczący Rady Powiatu – Jan Baczyński vel Mróz
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Zdzisław Niedźwiadek
Roman Cholewa
Szymon Czech
Andrzej Dyczewski
Andrzej Grzesiuk
Piotr Jastrzębski
Bożena Kornatka
Grzegorz Kuczyński
Adam Niwiński
Halina Romanek
Urszula Stefańczuk
Małgorzata Więcławska - Siwek
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Krystyna Wiśniewska
Paweł Woliński
Paweł Wójcicki
Krzysztof Zaborowicz
KOMISJE STAŁE RADY POWIATU V KADENCJA:
I. Komisja budżetu:
Przewodniczący - Zdzisław Niedźwiadek
II. Komisja ochrony zdrowia i spraw socjalnych:
Przewodniczący - Halina Romanek
III. Komisja oświaty:
Przewodniczący - Andrzej Grzesiuk
IV. Komisja kultury, kultury fizycznej, sportu, turystyki i młodzieży:
Przewodniczący - Piotr Jastrzębski
V. Komisja rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska:
Przewodniczący - Urszula Stefańczuk
VI. Komisja ds. bezpieczeństwa publicznego i ochrony konsumenta:
Przewodniczący - Szymon Czech
VII. Komisja rozwoju gospodarczego i promocji powiatu:
Przewodniczący - Krzysztof Zaborowicz
VIII. Komisja rewizyjna:
Przewodniczący - Małgorzata Więcławska-Siwek
W skład Zarządu Powiatu wchodzili:
Roman Cholewa – Przewodniczący Zarządu
Dariusz Kowalski – Wicestarosta
Grzegorz Kuczyński – Członek Zarządu
Paweł Wójcicki – Członek Zarządu
Krystyna Wiśniewska – Członek Zarządu
W skład rady Powiatu Łęczyńskiego VI kadencji wchodzą:
Przewodniczący Rady Powiatu – Arkadiusz Biegaj
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Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Jadwiga Jaskułecka
Roman Cholewa
Artur Choma
Szymon Czech
Piotr Jastrzębski
Andrzej Kanaszewski
Bożena Kornatka
Teodor Kosiarski
Adam Niwiński
Arkadiusz Onyszko
Piotr Rybak
Mirosław Tarkowski
Małgorzata Więcławska – Siwek
Krystyna Wiśniewska
Paweł Woliński
Michał Woźniak
KOMISJE STAŁE RADY POWIATU VI KADENCJA:
I. Komisja Budżetu i Finansów
Przewodnicząca - Bożena Kornatka
II. Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych
Przewodniczący - Mirosław Tarkowski
III. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu
Przewodniczący - Paweł Woliński
IV. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa,
Porządku Publicznego i Ochrony Konsumenta
Przewodnicząca - Jadwiga Jaskułecka
V. Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Szymon Czech
VI. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Przewodnicząca - Małgorzata Więcławska-Siwek
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W skład Zarządu Powiatu wchodzą:
Krzysztof Niewiadomski – Przewodniczący Zarządu
Dawid Kostecki – Wicestarosta
Arkadiusz Onyszko– Członek Zarządu
Piotr Rybak– Członek Zarządu
Michał Woźniak – Członek Zarządu
I.

WYKONANIE UCHWAŁ RADY POWIATU – UCHWAŁY PODJĘTE W 2018 R.

W roku 2018 podjęto 78 uchwał na 11 sesjach.
Na sesji w dniu 30.01.2018 r. podjęto następujące uchwały:


Uchwała nr XXXIX/307/2018 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata
2018– 2021.
Realizacja polegała na dokonaniu zmian w WPF.



Uchwała nr XXXIX/308/2018 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
Realizacja polegała na dokonaniu zmiany w budżecie powiatu.



Uchwała nr XXXIX/309/2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Zrealizowana poprzez zaciągnięcie kredytu.



Uchwała nr XXXIX/310/2018 w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do
realizacji projektu pn. „Strefy aktywności fizycznej międzypokoleniowej przy
szkołach Powiatu Łęczyńskiego w Milejowie, Kijanach i Podgłębokiem” w ramach
Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) – Edycja 2018 i złożenia
wniosku o dofinansowanie Projektu.
Projekt zrealizowany, rozliczony.



Uchwała nr XXXIX/311/2018 w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do
projektu w ramach europejskiego Programu ERASMUS PLUS Akcja 1 „Mobilność
Edukacyjna Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej” ogłoszonego przez Fundację
Rozwoju Systemu Edukacji.
W trakcie realizacji.
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Uchwała nr XXXIX/312/2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na
2018 rok.
Przyjęto plan pracy Rady.



Uchwała nr XXXIX/313/2018 w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do
projektu w ramach europejskiego Programu ERASMUS PLUS Akcja 1„Mobilność
Edukacyjna. Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej” ogłoszonego przez Fundację
Rozwoju Systemu Edukacji.
W trakcie realizacji.



Uchwała nr XXXIX/314/2018 w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do
projektu w ramach europejskiego Programu ERASMUS PLUS Akcja 1 „Mobilność
Edukacyjna Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej” ogłoszonego przez Fundację
Rozwoju Systemu Edukacji.
W trakcie realizacji.



Uchwała nr XXXIX/315/2018 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji
stałych.
Przyjęto plan pracy komisji stałych.

Na sesji w dniu 27.02.2018 podjęto następujące uchwały:


Uchwała nr XL/316/2018 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
Realizacja jej polegała na dokonaniu zmian w budżecie powiatu.



Uchwała nr XL/317/2018 w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie
finansowania oświaty ponadgimnazjalnej prowadzonej przez Powiat Łęczyński.
Realizacja jej polegała na wysłaniu stanowiska do Ministra Edukacji Narodowej
Lubelskiego Kuratora Oświaty. Przyjęto stanowisko.



Uchwała nr XL/318/2018 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu
Łęczyńskiego do wspólnej realizacji z Gminą Łęczna projektu polegającego na
utworzeniu spółdzielni socjalnej.
Uchwała podjęta, spółdzielnia socjalna została utworzona.



Uchwała nr XL/319/2018 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz
trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
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Realizacja jej polegała na zastosowaniu uchwały podczas kontroli Prywatnej PPP
”Sto Pociech” w Łęcznej i Niepublicznego

Liceum Mistrzostwa Sportowego

w Kijanach.


Uchwała nr XL/320/2018 w sprawie określenia zadań na które zostaną
przeznaczone

środki

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2018 roku na Powiat
Łęczyński.
Realizacja jej polegała na określeniu zadań.


Uchwała nr XL/321/2018 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata
2018– 2021.
Realizacja jej polegała na dokonaniu zmian w WPF.



Uchwała nr XL/322/2018 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
Realizacja jej polegała na dokonaniu zmian w budżecie powiatu.



Uchwała nr XL/323/2018 w sprawie przystąpienia Powiatu łęczyńskiego do
Programu „ Szkolny Klub Sportowy” 2018 ogłoszonego przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki.
Realizacja przez 35 tygodni w dwóch edycjach / I-VI, IX- XII 2018/ w postaci
zajęć sportowych W ZSZ im. K.K. Jagiellończyka.



Uchwała nr XL/324/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych

przez

Powiat Łęczyński dodatków do wynagrodzeń.
Realizowana przez dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych dla których organem
prowadzącym jest powiat łęczyński.


Uchwała nr XL/325/2018 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Łęczyńskim na lata 2018 – 2020.
Wojewoda Lubelski PCPR.
Przyjęto program.

Na sesji w dniu 14.05.2018 podjęto następujące uchwały:


Uchwała nr XLII/326/2018 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
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Realizacja jej polegała na dokonaniu zmian w budżecie powiatu.


Uchwała nr XLII/327/2018 zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2018 -2021.
Realizacja jej polegała na dokonaniu zmian w WPF.



Uchwała nr XLII/328/2018 w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego
w Ludwinie.
Realizacja jej polegała na zlikwidowaniu LO w Ludwinie.



Uchwała nr XLII/329/2018 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia i zasad
rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli dla
których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku
szkolnego, nauczycieli realizujących

w ramach stosunku pracy obowiązki

określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli
kształcenia na odległość, pedagogów i psychologów szkolnych, logopedów,
nauczycieli w ośrodku rewalidacyjno – wychowawczym, szkolnych doradców
zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji zajęć
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łęczyński.
Uchwała jest realizowana przez dyrektorów szkół dla których organem
prowadzącym jest powiat łęczyński.


Uchwała nr XLII/330/2018 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych
przez Powiat Łęczyński dodatków do wynagrodzeń.
Realizacja jej polegała na dostosowaniu Regulaminu do obowiązujących
przepisów.



Uchwała nr XLII/331/2018 w sprawie uchwalenia „ Powiatowego Programu
Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020”.
Program został uchwalony.



Uchwała nr XLII/332/2018 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu
pozakonkursowego pt. ”Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie łęczyńskim (IV)” Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających
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bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielone
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Projekt w trakcie realizacji, obejmuje okres 01.07.2018 – 31.12.2019.


Uchwała nr XLII/333/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej do konkursu zamkniętego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20142020 i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej
11 „Włączenie społeczne”, Priorytet inwestycyjny 9i: „Aktywne włączenie, w tym
z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa
i zwiększaniu szans na zatrudnienie”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie”
nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/18.
Uchwała podjęta.



Uchwała

nr

XLII/334/2018

w

sprawie

powołania

doraźnej

komisji

do opracowania projektu zmian w Statucie Powiatu Łęczyńskiego.
Powołano.


Uchwała nr XLII/335/2018 w sprawie nadania statutu Samodzielnemu
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łęcznej.
Nadano.

Na sesji w dniu 27.06.2018 podjęto następujące uchwały:


Uchwała

nr

XLIII/336/2018

w

sprawie

rozpatrzenia

i

zatwierdzenia

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za
2017 rok.
Zatwierdzono.


Uchwała nr XLIII/337/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi
Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
Udzielono.



Uchwała nr XLIII/338/2018 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Łęczyński oraz
warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
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Zrealizowano.


Uchwała nr XLIII/339/2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej.
Zatwierdzono.



Uchwała nr XLIII/340/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2018 – 2021.
Realizacja jej polegała na dokonaniu zmian w WPF.



Uchwała nr XLIII/341/2018 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
Realizacja jej polegała na dokonaniu zmian w budżecie powiatu.



Uchwała nr XLIII/342/2018 w sprawie współpracy partnerskiej Powiatu
Łęczyńskiego ze społecznością lokalną Rejonu Riscani na Mołdawii.
Uchwała podjęta.



Uchwała nr XLIII/343/2018 w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu
Działań Profilaktycznych w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych
metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych
przemocą w rodzinie w Powiecie Łęczyńskim na lata 2018 -2021”.
Program przyjęty.



Uchwała nr XLIII/344/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości diet
przysługujących radnym.
Zrealizowano.

Na sesji w dniu 19.07.2018 podjęto następujące uchwały:


Uchwała nr XLIV/345/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty
Powiatu Łęczyńskiego.
Ustalono.



Uchwała nr XLIV/346/2018 w sprawie założenia Łęczyńskiej Spółdzielni
Socjalnej „ Pod dobrym adresem”.
Utworzono Spółdzielnię.



Uchwała nr XLIV/347/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dla
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nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych
przez Powiat Łęczyński dodatków do wynagrodzeń.
Ustalono.
Na sesji w dniu 26.09.2018 podjęto następujące uchwały:


Uchwała nr XLV/348/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2018 – 2021.
Realizacja jej polegała na dokonaniu zmian w WPF.



Uchwała nr XLV/349/2018 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
Realizacja jej polegała na dokonaniu zmian w budżecie powiatu.



Uchwała nr XLV/350/2018 w sprawie stanowiska, popierającego wspólne
Stanowisko Ogólnopolskiego Związku Szpitali Powiatowych i Związku Powiatów
Polskich.
Przesłano do Wojewody Lubelskiego Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ.



Uchwała

nr

XLV/351/2018

w

sprawie

udzielenia

upoważnienia

do

reprezentowania Powiatu Łęczyńskiego.
Upoważnienie do reprezentowania Powiatu Łęczyńskiego na XXII Zgromadzeniu
Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug.
Na sesji w dniu 26.10.2018 podjęto następujące uchwały:


Uchwała nr XLVI/352/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2018 – 2021.
Realizacja jej polegała na dokonaniu zmian w WPF.



Uchwała nr XLVI/353/2018 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
Realizacja jej polegała na dokonaniu zmian w budżecie powiatu.



Uchwała nr XLVI/354/2018 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego w Powiecie Łęczyńskim na lata 2018-2022.
Program został przyjęty.



Uchwała

nr

XLVI/355/2018

w

Łęczyńskiego.
Uchwalony.

32

sprawie

uchwalenia

Statutu

Powiatu

RAPORT O STANIE POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO ZA 2018 ROK


Uchwała nr XLVI/356/2018 w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej projektu konkursowego pn.
„Niemożliwe a jednak!” w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20142020, Priorytet inwestycyjny 9: „Aktywne włączenie, w tym z myślą
o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans
na zatrudnienie”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie” nr RPLU.11.01.00-IP.0206-001/18, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uchwała podjęta.



Uchwała nr XLVI/357/2018 w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do
realizacji projektu pn. ”Teraz razem – wspólna promocja kultury i historii
powiatu łęczyńskiego oraz rejonu mikołajowskiego” w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 -2020 i złożenia
wniosku o dofinansowanie projektu.
W trakcie realizacji.



Uchwała nr XLVI/358/2018 w sprawie uchwalenia „Rocznego programu
współpracy Powiatu Łęczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.
Program został uchwalony w trakcie realizacji.



Uchwała nr XLVI/359/2018 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu
pozakonkursowego pt. ”Aktywni 2019” Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Priorytet
Inwestycyjny, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 –
2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt w trakcie realizacji, obejmuje okres 01.01.2019 – 31.12.2019.



Uchwała nr XLVI/360/2018 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na
które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2018 roku na Powiat
Łęczyński.
Dokonano zmiany uchwały.
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Na sesji w dniu 15.11.2018 podjęto następujące uchwały:


Uchwała nr XLVIII/ 361/2018 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018rok.
Realizacja jej polegała na dokonaniu zmian w budżecie powiatu.

Na sesji w dniu 22.11.2018 podjęto następujące uchwały:


Uchwała nr I/1/2018 stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu
w Łęcznej.
Wybrano.



Uchwała nr I/2/2018 stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
Powiatu w Łęcznej.
Wybrano.



Uchwała nr I/3/2018 stwierdzenia wyboru Starosty Powiatu Łęczyńskiego.
Wybrano.



Uchwała nr I/4/2018 stwierdzenia wyboru Wicestarosty Powiatu.
Wybrano.



Uchwała nr I/5/2018 stwierdzenia wyboru Członków Zarządu Powiatu.
Wybrano.

Na sesji w dniu 03.12.2018 podjęto następujące uchwały:


Uchwała nr II/6/2018 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok.
Wykonano.



Uchwała nr II/7/2018 ustalenia

wynagrodzenia dla Starosty Powiatu

Łęczyńskiego.
Ustalono.


Uchwała nr II/ 8/ 2018 w sprawie oddelegowania radnych do pracy w Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łęczyńskim.
Oddelegowano.



Uchwała nr II / 9/ 2018 w sprawie powołania doraźnej komisji do opracowania
projektu zmian w Statucie Powiatu Łęczyńskiego.
Powołano.



Uchwała nr II/10/2018 w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu.
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Powołano.


Uchwała nr II/11/2018 w sprawie powołania komisji rewizyjnej.
Powołano.



Uchwała nr II/12/2018 w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji.
Powołano.



Uchwała nr II/13/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do
Stowarzyszenia pod nazwą „ Związek Powiatów Polskich”.
Wykonano.

Na sesji w dniu 28.12.2018 podjęto następujące uchwały:


Uchwała nr III/14/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2018 – 2021.
Realizacja jej polegała na dokonaniu zmian w WPF.



Uchwała nr III/15/2018 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
Realizacja jej polegała na dokonaniu zmian w budżecie powiatu.



Uchwała nr III/16/2018 w sprawie ustalenia limitu zobowiązań z tytułu
zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na
pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu.
Ustalono limit w wysokości 5 000 000 zł.



Uchwała nr III/17/2018 w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do
projektu w ramach europejskiego Programu ERASMUS PLUS „Staże zagraniczne
w UE – lepszy start w przyszłość”, ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Systemu
Edukacji.
W trakcje realizacji.



Uchwała nr III/18/2018 w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego w roku
2019 do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”.
Uchwała podjęta.



Uchwała nr III/19/2018 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za
usuwanie pojazdów z dróg na obszarze Powiatu Łęczyńskiego i przechowywanie
na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku
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odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujących w roku
2019.
Ustalono.


Uchwała nr III/20/2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli
komisji rewizyjnej.
Zatwierdzono.



Uchwała nr III/21/2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji skarg,
wniosków i petycji.
Zatwierdzono.



Uchwała nr III/22/2018 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku
pracy z radnym.
Nie podjęto.



Uchwała nr III/23/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na
które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2018 roku na Powiat
Łęczyński.
Dokonano zmiany uchwały.

II. WYKONANIE UCHWAŁ RADY POWIATU – UCHWAŁY PODJĘTE PRZED
1 STYCZNIA 2018 R., ALE OBEJMUJĄCE SWYM ZAKRESEM 2018 R.
W okresie 2015 – 2017 podjęto 53 uchwał, których realizacja obejmowała rok 2018 .
Na sesji w dniu 30.01.2015 podjęto następujące uchwały:


Uchwała nr IV/15/2015 z dnia 30.01.2015 w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2015 – 2018.
Realizacja jej polegała na dokonaniu zmian w WPF.

Na sesji w dniu 02.03.2015 podjęto następujące uchwały:


Uchwała nr V/24/2015 zmieniająca w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2015 – 2018.
Realizacja jej polegała na dokonaniu zmian w WPF.
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Na sesji w dniu 13.04.2015 podjęto następujące uchwały:


Uchwała nr VI/34/2015 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu
pozakonkursowego, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających
w

ramach

Programu

Operacyjnego

Wiedza

Edukacja

Rozwój

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2015- 2020.
Realizacja przez PUP okres realizacji 1.01.2015 – 31.XII.2020
Na sesji w dniu 25.05.2015 podjęto następujące uchwały:


Uchwała nr VII/37/2015 zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2015 – 2018.
Realizacja jej polegała na dokonaniu zmian w WPF.

Na sesji w dniu 22.06.2015 podjęto następujące uchwały:


Uchwała nr VIII/46/2015 zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2015 – 2018. Realizacja jej polegała na dokonaniu zmian
w WPF.



Uchwała nr VIII/49/2015, w sprawie przystąpienia do realizacji

projektu

pozakonkursowego Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Priorytet Inwestycyjny
8 i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych
zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy
także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspierania
mobilności pracowników, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 2014 -2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Realizacja przez PUP.
Na sesji w dniu 15.07.2015 podjęto następujące uchwały:


Uchwała nr IX/50/2015 zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2015 – 2018.
Realizacja jej polegała na dokonaniu zmian w WPF.
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Na sesji w dniu 21.09.2015 podjęto następujące uchwały:


Uchwała nr X/ 56/2015 zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2015 – 2018.
Realizacja jej polegała na dokonaniu zmian w WPF.



Uchwała nr X/ 62/2015 w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do
realizacji „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016 – 2020”.
Realizacja przez ZDP.

Na sesji w dniu 26.10.2015 podjęto następujące uchwały:


Uchwała nr XI/72/2015 w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do
realizacji „ Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016 – 2019” w zakresie wspólnej realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi
gminnej Nr 105189L w miejscowości Trębaczów”.
Realizacja jej polegała na UM / kopia/ - P. Edyta Profic ZDP.



Uchwała nr XI/75/2015 w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do
realizacji „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016 -2019”.
Realizacja przez ZDP.

Na sesji w dniu 30.11.2015 podjęto następujące uchwały:


Uchwała nr XII/77/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2015-2018.
Realizacja jej polegała na dokonaniu zmian w WPF.



Uchwała nr XII/82/2015 w sprawie zaopiniowania dokumentu pn. „Ocena stanu
zdrowia oraz określenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa
lubelskiego na potrzeby opracowywania programów polityki zdrowotnej
realizowanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego w latach 2016-2021”.
Realizacja jej polegała na pozytywnym zaopiniowaniu i przesłaniu do Urzędu
Marszałkowskiego
Zaopiniowano
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Uchwała nr XII/83/2015 w sprawie przystąpienia do konkursu otwartego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 –
2020 w ramach działania 11.1 Aktywne włączenie nr RPLU.11.01.00-IP.02-06001/15.
Zrealizowano.

Na sesji w dniu 22.02.2016 podjęto następujące uchwały:


Uchwała nr XV/97/2016 w sprawie przystąpienia do konkursu otwartego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 –
2020 w ramach działania 11.1 Aktywne włączenie nr RPLU.11.01.00-IP.02-06001/15.
Zrealizowano.



Uchwała nr XV/106/2016 w sprawie przystąpienia do konkursu otwartego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20142020 w ramach działania 11.1 Aktywne włączenie nr RPLU.11.01.00-IP.02-06001/15
Zrealizowano.

Na sesji w dniu 30.03.2016 podjęto następujące uchwały:


Uchwała nr XVI/108/2016 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata
2016-2019.
Realizacja jej polegała na dokonaniu zmian w WPF.



Uchwała nr XVI/122/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do
regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 –
2020 w ramach Osi Priorytetowej 13 „ Infrastruktura społeczna”, Działania 13.6
„Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego” i złożenia wniosku
o dofinansowanie Projektu.
Realizacja jej polegała na przyznaniu dofinansowania, projekty w toku realizacji.



Uchwała nr XVI/113/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 –
2020 w ramach Osi Priorytetowej 12 „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje”,
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Działania 12.4 „Kształcenie zawodowe” i złożenia wniosku o dofinansowanie
Projektu.
Realizacja jej polegała na przyznaniu dofinansowania, projekty w toku realizacji
Na sesji w dniu 18.04.2016 podjęto następujące uchwały:


Uchwała nr XVII/120/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/107/2016 Rady
Powiatu w Łęcznej z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia „ Strategii
Rozwoju Powiatu Łęczyńskiego na lata 2016 – 2021”.
Zrealizowano.

Na sesji w dniu 23.05.2016 podjęto następujące uchwały:


Uchwała nr XVIII/126/2016 w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na
lata 2016-2019 w Powiecie Łęczyńskim”.
Zrealizowano.

Na sesji w dniu 27.06.2016 podjęto następujące uchwały:


Uchwała nr XIX/137/2016 zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2016 – 2019.
Realizacja jej polegała na dokonaniu zmian w WPF.



Uchwała nr XIX/141/2016 w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do
realizacji projektu pn.„Innowacje społeczne w Powiecie Łęczyńskim” w ramach
IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie
4.1 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. PCPR.
Okres realizacji 1.XII.2016 – 30.06.2018.

Na sesji w dniu 18.07.2016 podjęto następujące uchwały:


Uchwała nr XX/142/2016 zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2016 – 2019.
Realizacja jej polegała na dokonaniu zmian w WPF.

Na sesji w dniu 03.08.2016 podjęto następujące uchwały:
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Uchwała nr XXI/146/2016 zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2016 – 2019.
Realizacja jej polegała na dokonaniu zmian w WPF.



Uchwała nr XXI/150/2016 w sprawie włączenia I Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana Zamoyskiego w Łęcznej do Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza
Jagiellończyka w Łęcznej.
Zrealizowano 1.09.2016r.



Uchwała nr XXI/151/2016 w sprawie wspólnej realizacji projektu „e-Geodezja –
cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie,
współfinansowanego

ze

środków

Europejskiego

Funduszu

Rozwoju

Regionalnego. Realizacja jej polegała na podpisaniu 4 umów z wykonawcami na
prace geodezyjne i 1 umowę na rozbudowę geoportalu.
Postępowanie przetargowe na wyłonienie inspektora nadzoru i kontroli.
Na sesji w dniu 12.09.2016 podjęto następujące uchwały:


Uchwała nr XXII/152/2016 zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2016 – 2019.
Realizacja jej polegała na dokonaniu zmian w WPF.



Uchwała nr XXII/156/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 –
2020 w ramach Osi Priorytetowej 13 „ Infrastruktura społeczna”, Działania 13.2
Infrastruktura Usług Społecznych i złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu”.
Zrealizowano.



Uchwała nr XXII/157/2016 w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do
realizacji „ Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016 – 2019”.
Zrealizowano.



Uchwała nr XXII/158/2016 w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do
realizacji projektu pn. „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” – poprawa spójności
komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg
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powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych
i subregionalnych centrów rozwoju”.
W trakcie realizacji.


Uchwała nr XXII/160/2016 w sprawie przystąpienia do konkursu otwartego
w ramach działania 11.1 Aktywne włączenie Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020.
Zrealizowano.

Na sesji w dniu 26.10.2016 podjęto następujące uchwały:


Uchwała nr XXIII/163/2016 zmieniającej

uchwałę w sprawie wieloletniej

prognozy finansowej na lata 2016 – 2019.
Realizacja jej polegała na dokonaniu zmian w WPF.


Uchwała nr XXIII/167/2016 zmieniającej uchwałę w sprawie wspólnej realizacji
projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie
2.1 Cyfrowe Lubelskie, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja jej polegała na podpisano 4 umów
z wykonawcami na prace geodezyjne i 1 umowę na rozbudowę geoportalu.
Postępowanie przetargowe na wyłonienie inspektora nadzoru i kontroli.

Na sesji w dniu 21.12.2016 podjęto następujące uchwały:


Uchwała nr XXV/182/2016 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu
pozakonkursowego pt. ”Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie łęczyńskim(III)” Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających
bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie Inicjatyw na
rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt był realizowany w okresie od 1.01.2017 – 31.07.2018.

Na sesji w dniu 29.12.2016 podjęto następujące uchwały:


Uchwała nr XXVI/184/2016 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata
2017 – 2020.
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Realizacja jej polegała na dokonaniu zmian w WPF.
Na sesji w dniu 30.01.2017 podjęto następujące uchwały:


Uchwała nr XXVII/193/2017 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata
2017 – 2020. Realizacja jej polegała na dokonaniu zmian w WPF.



Uchwała nr XXVII/195/2017 w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego
do projektu w ramach europejskiego Programu ERASMUS PLUS AKCJA KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej” ogłoszonego przez Fundację Rozwoju
Systemu Edukacji.
Zrealizowany.



Uchwała nr XXVII/198/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 w ramach Osi Priorytetowej 11 „ Włączenie społeczne”, Działanie 11.2„
Usługi społeczne i zdrowotne” i złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu.
Nie otrzymano dofinansowania.



Uchwała nr XXVII/199/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 w ramach Osi Priorytetowej 12 „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje”,
Działanie 12.4”Kształcenie zawodowe” i złożenia wniosku o dofinansowanie
Projektu.
Zrealizowano.

Na sesji w dniu 27.02.2017 podjęto następujące uchwały:


Uchwała nr XXVIII/208/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 w ramach Osi Priorytetowej 12 „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje”,
Działanie 12.2” Kształcenie ogólne” i złożenia wniosku o dofinansowanie
Projektu.
Nie przyznano dofinansowania.

Na sesji w dniu 27.03.2017 podjęto następujące uchwały:
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Uchwała nr Nr XXIX/219/2017 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia
„Strategii Rozwoju Powiatu Łęczyńskiego na lata 2016 – 2021”.
Zrealizowano.

Na sesji w dniu 05.05.2017 podjęto następujące uchwały:


Uchwała nr XXX/222/2017 zmieniającej

uchwałę w sprawie wieloletniej

prognozy finansowej na lata 2017 -2020.
Realizacja jej polegała na dokonaniu zmian w WPF.


Uchwała nr XXX/224/2017 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do
realizacji

Programu Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla osób

stosujących przemoc w rodzinie pn. „Gniewni Ludzie” na lata 2015 – 2020.
Dokonano zmian w uchwale.


Uchwała nr XXX/225/2017 w sprawie wspólnej realizacji projektu „Wygodniej,
szybciej, bezpiecznej” poprawa spójności komunikacyjnej

województwa

lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających
dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8: Mobilność regionalna

i ekologiczny

transport, Działanie 8.2 Lokalny układ transportowy.
W trakcie realizacji.
Na sesji w dniu 22.06.2017 podjęto następujące uchwały:


Uchwała nr XXXI/234/2017 w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu
Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata
2017 – 2020”.
Przyjęto.

Na sesji w dniu 30.08.2017 podjęto następujące uchwały:


Uchwała nr XXXIII/252/2017 w sprawie wspólnej realizacji projektu „Wygodniej,
szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa
lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających
dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
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lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8: Mobilność regionalna i ekologiczny transport
Działanie 8.2 Lokalny układ transportowy.
W trakcie realizacji.
Na sesji w dniu 25.10.2017 podjęto następujące uchwały:


Uchwała nr XXXV/260/2017 zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2017 – 2020.
Realizacja jej polegała na dokonaniu zmian w WPF.



Uchwała nr XXXV/276/2017 w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20142020 w ramach Osi Priorytetowej 5 „Efektywność energetyczna i gospodarka
niskoemisyjna”, Działania 5.2 „Efektywność energetyczna sektora publicznego”
i złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu „Termomodernizacja Zespołu
Szkół Rolniczych w Kijanach” – budynek główny szkoły oraz budynek Internatu”.
Projekt w toku realizacji.



Uchwała nr XXXV/277/2017 w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do
realizacji projektu pn. ”Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie łęczyńskim”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 11 „ Włączenie społeczne”
Działanie

11.2

„Usługi

społeczne

i

zdrowotne”

i

złożenia

wniosku

o dofinansowanie Projektu.
Projekt w toku realizacji.
Na sesji w dniu 21.11.2017 podjęto następujące uchwały:


Uchwała nr XXXVI/281/2017 w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do
realizacji projektu pn. ”Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start
zawodowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 12”Edukacja,
kwalifikacje i kompetencje”, Działanie 12.4 „Kształcenie zawodowe” i złożenia
wniosku o dofinansowanie.
Projektu. Przyznano dofinansowanie.
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Na sesji w dniu 28.12.2017 podjęto następujące uchwały:


Uchwała nr XXXVII/299/2017 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na
lata 2018– 2021.
Realizacja jej polegała na dokonaniu zmian w WPF.



Uchwała nr XXXVII/303/2017 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu
pozakonkursowego pt. ”Aktywni 2018” Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Priorytet
Inwestycyjny, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 –
2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt był realizowany w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018.

4.

REALIZACJA ZADAŃ POWIATU
I.

WPROWADZENIE – INFORMACJE O DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH

W 2018 roku w Powiecie Łęczyńskim obowiązywały następujące dokumenty
strategiczne:
Strategia Rozwoju Powiatu Łęczyńskiego na lata 2016-2021
Strategia rozwoju powiatu łęczyńskiego jest kluczowym elementem planowania
rozwoju lokalnego. (przyjęta uchwałą: 1. Uchwała Nr X/68/2015 - straciła moc prawną,
2. Uchwała Nr XV/107/2016

z dnia 22.02.2016 r., w sprawie przyjęcia „Strategii

Rozwoju Powiatu Łęczyńskiego na lata 2016-2021” 3. Uchwała XVII/120/2016 z dnia
18.04.2016 r. –w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/107/2016 Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu
Łęczyńskiego na lata 2016 – 2021”. 4. Uchwała XXIX/219/2017 z dnia 27.03.2017 r. –
zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Łęczyńskiego na
lata 2016 – 2021”). Jest to dokument, którego celem jest wskazanie wizji oraz
strategicznych kierunków rozwoju powiatu. Strategia jest podstawowym instrumentem
długofalowego zarządzania powiatem. Pozwala na zapewnienie ciągłości i trwałości
w poczynaniach władz powiatu, niezależnie od zmieniających się uwarunkowań
politycznych. Strategia umożliwia również efektywne gospodarowanie własnymi,
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zwykle ograniczonymi zasobami, takimi jak: środowisko przyrodnicze, zasoby ludzkie,
infrastruktura czy tez środki finansowe.
Strategia składa się z trzech zasadniczych części:


diagnozy strategicznej, w której poddano analizie główne obszary rozwoju
społeczno-gospodarczego

powiatu,

z

uwzględnieniem

uwarunkowań

wewnętrznych(tj. słabych i mocnych stron powiatu) oraz zewnętrznych
(tj. możliwych szans i zagrożeń rozwoju powiatu),


wizji strategicznej oraz głównych kierunków rozwoju powiatu, uwzględniających
specyfikę powiatu i zewnętrzne warunki jego funkcjonowania,



systemu realizacyjnego strategii, w tym ram finansowych oraz wykazu projektów
kluczowych ujętych w formie załącznika jako Wieloletni Plan Inwestycyjny
(WPI).

Wizja 2020: Powiat Łęczyński w roku 2020 będzie:


miejscem bardziej atrakcyjnym do zamieszkania i prowadzenia działalności
gospodarczej,



dysponował lepiej rozwiniętą gospodarką lokalną, charakteryzującą się większą
ilością miejsc pracy i bardziej efektywnym rolnictwem,



miał bardziej wykształconych i aktywnych społecznie mieszkańców, borykał się
z mniejszym poziomem ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Misją powiatu łęczyńskiego jest podniesienie poziomu jakości życia mieszkańców
oraz zrównoważony rozwój, wykorzystujący walory przyrodnicze, krajobrazowe
i kulturowe, tworząc korzystne warunki do rozwoju rolnictwa, przedsiębiorczości
i turystyki.
Cele strategii:
Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności lokalnej gospodarki:


rozwój podstawowej infrastruktury poprawiającej funkcjonowanie lokalnej
gospodarki



poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu- rozwój zrównoważonego
rolnictwa, w tym rolnictwa ekologicznego oraz przetwórstwa rolno-spożywczego



rozwój przedsiębiorczości i instytucji otoczenia biznesu w powiecie łęczyńskim
poprzez wzrost zatrudnienia oraz lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich
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rozwój społeczeństwa informacyjnego i podniesienie innowacyjności

Priorytet 2: Poprawa jakości kapitału ludzkiego oraz ograniczenie wykluczenia
społecznego:


rozwój kapitału społecznego, kultury oraz podniesienie poziomu wykształcenia
w powiecie



poprawa oraz zwiększenie dostępu do infrastruktury społecznej



ochrona zdrowia i przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego



poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego i jakości rządzenia w powiecie



poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej
w regionie

Priorytet 3: Poprawa atrakcyjności turystycznej powiatu:


rozwój infrastruktury wypoczynkowo-rekreacyjnej jako niezbędnego warunku
do maksymalnego i dynamicznego wykorzystania predyspozycji turystycznych
powiatu



podniesienie konkurencyjności oferty turystycznej



zachowanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego

Priorytet 4: Rozwój współpracy (międzynarodowej, międzyregionalnej, lokalnej) oraz
promocja powiatu:


rozwój współpracy międzynarodowej poprzez tworzenie sieci współpracy
w zakresie wymiany doświadczeń



budowa sieci współpracy międzyregionalnej i lokalnej w zakresie rozwoju
regionalnego



promocja powiatu

Poza Strategią Rozwoju Powiatu Łęczyńskiego na lata 2014-2020 Powiat realizował
w roku 2018 następujące dokumenty sektorowe:
1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Łęczyńskim
na lata 2014-2020.
2. Program Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu
Łęczyńskiego na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2019.
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3. Powiatowy Program Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji
Lokalnego Rynku Pracy na lata 2017-2020.
4. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Łęczyńskim na lata 2016-2019.
5. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020.
6. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Łęczyńskim na lata
2018-2022.
7. Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata
2018-2020.
8. Powiatowy Program Działań Profilaktycznych w zakresie promowania
i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci
w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Łęczyńskim na
lata 2018 – 2021.
Szczegółowe działania podjęte w 2018 r. zostały opisane w dalszych częściach raportu.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Łęczyńskim na lata
2014-2020
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Łęczyńskim na lata 20142020 (przyjęta Uchwałą Nr XXXVII/ 321/ 2014 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30 maja
2014rokuw sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Powiecie Łęczyńskim na lata 2014 –2020”)dotyczy diagnozy problemów społecznych
występujących w Powiecie Łęczyńskim oraz sposobów ich rozwiązywania poprzez
przyjęcie takich kierunków oddziaływań oraz alokację zasobów, które są niezbędne
do realizacji założonych celów strategicznych. Strategia Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Powiecie Łęczyńskim określana jest do roku 2020 i podzielona na
2 części :
I część, przewidziana do realizacji w roku 2013, zawiera: 1)aktualizację diagnozy
społecznej, 2)perspektywę dalszych oddziaływań na kolejne lata.
II cześć, przewidziana do realizacji w latach 2014-2020, została podzielona na dwa
etapy:1)I etap -lata 2014-2016,2)II etap -lata 2017-2020.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Łęczyńskiego na lata 20142020 jest dokumentem elastycznym, tzn. daje możliwość aktualizacji celów i kierunku
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działań, uwzględnia zasadę pomocniczości, współodpowiedzialności podmiotów
potencjalnie biorących w niej udział.
Cel strategiczny:
Tworzenie warunków umożliwiających udział w życiu i rozwoju społeczności lokalnej
osobom i grupom wykluczonym społecznie oraz zagrożonym takim wykluczeniem
poprzez podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia im niezbędnych
warunków bytowych i wychowawczych.
Działania podjęte w 2018 r. zostały opisane w dalszych częściach raportu.
Program Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu
Łęczyńskiego na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2019
Program podjęty Uchwała Nr XXXVI/223/2009 z dnia 29.12.2009 r, określa zadania
i planowane działania w zakresie ochrony środowiska, które powinny być zrealizowane
przez powiat. Przyjęte rozwiązania uwzględniają m.in. działania prowadzące do
zmniejszenia

zanieczyszczeń

środowiska,

poprawy

stanu

ekologicznego

oraz

racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. Ponadto program, zawiera aspekty
finansowe wdrażania Programu, koszty wdrożenia przedsięwzięć przewidzianych do
realizacji w latach objętych opracowaniem oraz źródła ich finansowania.
Wiodący cel:
Ochrona walorów przyrodniczych powiatu łęczyńskiego oraz poprawa jakości życia jego
mieszkańców poprzez sukcesywną realizację zasad zrównoważonego rozwoju
w działalności planistycznej, gospodarczej i społecznej:

zachowanie i odtwarzanie

bogactwa przyrodniczego i walorów krajobrazowych powiatu, porządkowanie
gospodarki

wodno-ściekowej,

ochrona

zasobów

i

poprawa

jakości

wód

powierzchniowych, ochrona zasobów i poprawa jakości wód podziemnych, poprawa
gospodarki

ściekami,

racjonalizacja

gospodarki

odpadami,

zapobieganie

zanieczyszczaniu powierzchni ziemi, poprawa jakości powietrza atmosferycznego,
poprawa klimatu akustycznego, edukacja ekologiczna.
Działania podjęte w 2018 r. zostały opisane w dalszych częściach raportu.
Powiatowy Program Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego
Rynku Pracy na lata 2017-2020
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Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej opracował Powiatowy Program Przeciwdziałania
Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2016 – 2020 (podjęty
Uchwałą XXXI/234/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.
Celem opracowania Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego
Rynku Pracy na lata 2017 – 2020 jest stworzenie dokumentu wyznaczającego kierunek
działań Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej na lata 2017-2020 związanych z ustawą
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku (Dz. U.
z 2016r. poz. 645 z późn. zm.)
Cel główny: Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy
w latach 2017-2020
Priorytet 1: Promocja zatrudnienia oraz wzrost mobilności przestrzennej i zawodowej.
Priorytet 2: Rozwój przedsiębiorczości oraz poprawa warunków tworzenia nowych
i utrzymania istniejących miejsc pracy
Priorytet 3: Doskonalenie i rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz aktywizacji osób
bezrobotnych.
Działania podjęte w 2018 r. zostały opisane w dalszych częściach raportu.
Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Powiecie Łęczyńskim na lata 2016-2019
„Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na terenie Powiatu Łęczyńskiego na lata 2016-2019” (podjęty
Uchwałą nr XVIII/126/2016 z dnia 23 maja 2016 roku), ma charakter otwarty i może
być aktualizowany w miarę pojawiających się potrzeb. W lokalnym systemie działań
w obszarze rozwiązywania problemów społecznych rodziny należy brać pod uwagę
udział innych podmiotów i instytucji. Tak rozumiany program stanowi pełne
i kompleksowe ujęcie działań, w tym działań profilaktycznych w zakresie pomocy
w rodzinach zagrożonych i doznających przemocy.
Cel główny: jest zwiększenie skuteczności systemu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie na terenie Powiatu Łęczyńskiego.
Cele szczegółowe:


Zwiększenie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie na terenie Powiatu Łęczyńskiego.
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Zwiększenie dostępności oferowanej pomocy dla osób doznających przemocy
w rodzinie.



Opracowanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla
osób stosujących przemoc w rodzinie.



Podniesienie jakości świadczonych usług przedstawicieli instytucji i podmiotów
realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Działania podjęte w 2018 r.:
Realizacja programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących
przemoc w rodzinie „Gniewni Ludzie”. Odbyły się działania profilaktyczne w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez rozpowszechnianie informacji
o instytucjach, placówkach, organizacjach pozarządowych działających na rzecz pomocy
rodzinie i przeciwdziałających przemocy poprzez opracowanie informatorów dla osób
stosujących przemoc i dla osób doznających przemocy. Zwiększono dostępność
oferowanej

pomocy

dla

osób

doznających

przemocy

poprzez

konsultacje

z pracownikami OPS i Zespołów Interdyscyplinarnych oraz działalność Punktu
Konsultacyjno

–

Informacyjnego

dla

Osób

Uzależnionych

od

Substancji

Psychoaktywnych. Prowadzone było poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne,
rodzinne, prawne i socjalne). Brano udział obchodach „Tygodnia Pomocy Osobom
Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Kontynuacja kampanii społecznej „PO – MOC! Razem
Przeciwko Przemocy oraz rozpoczęcie kolejnej kampanii społecznej „RAZEM
PRZECIWKO PRZEMOCY – DLA POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO”
Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020
Podstawa Prawna: Uchwała nr XLII /331/2018 z dnia 14.05.2018 r.
Cele: zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc w rodzinnych i instytucjonalnych formach
opieki zastępczej, rozwój działań wspomagających i wspierających rodzinną pieczę
zastępczą oraz rozwijanie współpracy z właściwymi gminami w celu umożliwienia
powrotu dzieci do rodzin naturalnych.1. Rozpowszechnianie informacji na temat
rodzicielstwa zastępczego w lokalnym środowisku.2. Wspomaganie osób w działaniach
na rzecz tworzenia rodzinnej pieczy zastępczej, w tym kwalifikacja osób kandydujących
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Wsparcie rodzin zastępczych w pełnieniu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Współpraca z instytucjami na rzecz rodzin
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biologicznych

przeżywających

trudności

w

pełnieniu

funkcji

opiekuńczo-

wychowawczych. Wsparcie procesu usamodzielniania.
Działania podjęte w 2018r
Zorganizowano i przeprowadzono kampanię promującą rodzicielstwo zastępcze na
terenie Powiatu Łęczyńskiego pn. „Piknik rodzinny”. Rozpowszechniano informację na
temat rodzicielstwa zastępczego w lokalnym środowisku (strona internetowa PCPR,
podczas „Pikniku rodzinnego” i „Giełdy Przydasiów”). Przeprowadzono badania
psychologiczno – pedagogiczne oraz szkolenia kandydatom na rodziny zastępcze.
Zapewniono możliwość korzystania rodzinom zastępczym jak i rodzinom biologicznym
z poradnictwa specjalistycznego tj. psychologicznego, pedagogicznego, prawnego,
terapii oraz organizowano szkolenia mające na celu wzmocnienie ich kompetencji,
podnoszenie

kwalifikacji

oraz

zapobiegających

np.

wypaleniu

zawodowemu.

Przeprowadzone zostały badania psychologiczne w zakresie pełnienia funkcji rodziny
zastępczej w celu rekwalifikacji. Przeprowadzono indywidualne warsztaty zwiększania
i poprawy kompetencji rodzicielskich. Udzielono pomocy i wsparcia wychowankom
rodzin zastępczych w procesie usamodzielnienia. W programie położono nacisk na
zadania wynikające z ustawy oraz na działania profilaktyczne i międzyinstytucjonalną
współpracę, których celem jest wyposażenie rodzin i wychowanków w kompetencje
pozwalające im w przyszłości na funkcjonowanie poza systemem pomocy społecznej.
Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Łęczyńskim na lata 20182022
Podstawa Prawna: Uchwała XLVI/354/2018 z dnia 26.10.2018 r.
Cele:

Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki

adekwatnej do ich potrzeb. Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania stygmatyzacji
i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi. Monitorowanie i ocena skuteczności
działań realizowanych w ramach programu.
Działania podjęte w 2018 r.:
Prowadzenie specjalistycznego wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich
rodzin. Udział pracowników w szkoleniach w celu podniesienia poziomu kompetencji
zawodowych, w tym rozwój w kierunku dualizmu pracy socjalnej z opieką zdrowotną do
pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Konsultacje, porady i spotkania dla osób
53

RAPORT O STANIE POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO ZA 2018 ROK
z zaburzeniami psychicznymi w ramach Punktu Konsultacyjno – doradczego „Promyk”
w OPS- ach na terenie Powiatu Łęczyńskiego. Udzielanie pomocy psychologiczno –
pedagogicznej dzieciom i młodzieży w formie zajęć edukacyjno – terapeutycznych,
rewalidacyjno – wychowawczych zespołowych i indywidualnych oraz terapii wczesnego
wspomagania rozwoju. Udział w projektach służących rozwojowi form oparcia
społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wsparcie osób z zaburzeniami
psychicznymi poprzez zwiększenie dostępności do rehabilitacji zawodowej, organizacji
poradnictwa zawodowego i szkoleń. Przeprowadzona została kampania szkoleniowo –
informacyjna adresowana do pracodawców mająca na celu promowanie zatrudniania
osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wsparcie w postaci świadczeń pieniężnych

i niepieniężnych (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny celowy,
posiłek, praca socjalna, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, pomoc
rzeczowa w formie żywności z Banku Żywności). Działalność Punktu Psychologiczno –
Informacyjnego dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych.
Program pozwoli podnieść

efektywność

i organizację obecnego systemu ochrony

zdrowia psychicznego, a w szczególności wyrównanie dostępu do różnych form opieki
psychiatrycznej i poszerzenie oferty terapeutycznej dla pacjentów oraz podniesienie
jakości usług leczniczych świadczonych na terenie powiatu.
Inwestycje realizowane w obszarze: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej stara się pozyskać środki
finansowe na rozbudowę Warsztatów Terapii Zajęciowej w Janowicy o „Całodobowy
Dom Rodzinny”. Rozbudowa warsztatu o mieszkalnictwo, które zapewni pobyt dla 12
osób, to stworzenie warunków do usamodzielnienia się i kształtowania ogólnej
zaradności, jak również uczestnictwa w życiu społecznym bez wykluczenia.
Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Łęcznej wspólnie z Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Łęcznej świadczy:
- specjalistyczne poradnictwo: psychologiczne, rodzinne, pedagogiczne,

socjalne

i prawne;
- wsparcie specjalistyczne psychiatry, psychoterapeuty, seksuologa, dietetyka osób
z niepełnosprawnościami

(w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Rodzin

w Powiecie Łęczyńskim” realizowanego od 01.04.2018r. do 31.12.2019r. przez Powiat
Łęczyński z dofinansowania

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
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Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2
Usługi społeczne i zdrowotne).
Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 20182020
Podstawa Prawna: Uchwała XLI/325/2018 z dnia 27.03.2018 r.,
Cel: Integracja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych tak aby mogły one
w pełni korzystać ze swoich praw i uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym.
Stworzenie korzystnych warunków w środowisku lokalnym na rzecz aktywnego
i samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Uczestnictwo w życiu
publicznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce w dużej
mierze decyduje o jakości życia i rozwoju ludzi niepełnosprawnych oraz ich integracji
z otaczającym środowiskiem. Aktywna działalność i sukcesy odnoszone przez osoby
niepełnosprawne przełamują bariery i likwidują społeczny ostracyzm przyczyniając się
do budowy otwartego, tolerancyjnego społeczeństwa.
Działania podjęte w 2018 r.:
Zrealizowano pięć podstawowych działań zorientowanych na rehabilitację społeczną
osób

niepełnosprawnych

tj.

dofinansowanie

do

turnusów

rehabilitacyjnych,

dofinansowanie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia
w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, dofinansowanie
do warsztatów terapii zajęciowej.
Realizacja pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” oraz „Program wyrównywania
różnic między regionami III.
Obszary realizowane w 2018 roku w ramach programu Aktywny Samorząd:
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
–

Zadanie 1: pomoc w zakupie i montazu oprzyrządowania do posiadanego
samochodu,

–

Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczenstwie
informacyjnym:
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–

Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementow
oraz oprogramowania,

–

Zadanie 2: dofinansowanie szkolen w zakresie obsługi nabytego w ramach
programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
–

Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawnosci technicznej posiadanego
wozka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

–

Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano
nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na
III poziomie jakości,

d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez
zapewnienie opieki dla osoby zależnej;
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Przyjęty program pozwolił między innymi na zapobieganie marginalizacji osób
niepełnosprawnych, zwiększenie znajomości problemów osób niepełnosprawnych
wśród

społeczności

niepełnosprawnych,

lokalnej,

podniesienie

ułatwienie

osobom

akceptacji

społecznej

niepełnosprawnym

dla

osób

samodzielnego

funkcjonowania, ułatwienie dostępu do rehabilitacji zawodowej, integrację osób
niepełnosprawnych, zwiększenie świadomości społeczeństwa lokalnego na temat usług
oferowanych w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym w Powiecie Łęczyńskim.
Inwestycje zrealizowane w obszarze: Utworzenie i prowadzenie przez Powiat
spółdzielni socjalnej osób prawnych.
Powiatowy

Program

Działań

Profilaktycznych

w

zakresie

promowania

i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci
w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Łęczyńskim na lata
2018 – 2021”
Uchwała Nr XLIII/343/2018 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 27 czerwca 2018 r.
Cel: Głównym celem programu jest zmniejszenie skali przemocy w stosunku do dzieci
w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na terenie Powiatu Łęczyńskiego.
Działania podjęte w 2018 r:
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Rozpowszechnianie materiałów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym
dotyczących przemocy wobec dzieci, a także na temat pozytywnych postaw i metod
wychowawczych. Zapewniono pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne (rodzinne,
prawne, psychologiczne, pedagogiczne). Udzielano poradnictwa informacyjnego
i wsparcia w ramach Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego dla Osób Uzależnionych od
Substancji Psychoaktywnych. Podejmowane były działania interwencyjne wobec rodzin
w których występowało zjawisko przemocy. Na bieżąco monitorowano środowiska
zagrożone przemocą domową, w tym przy współpracy instytucji i organizacji
działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z terenu powiatu.
Prowadzono skoordynowaną i kompleksową pomoc na rzecz zapobiegania przemocy
w rodzinie – udział w zespołach interdyscyplinarnych. Współpracowano z OPS-ami
z terenu powiatu, Sądem Rodzinnym, PPP w Łęcznej, KPP w Łęcznej i organizacjami
pozarządowymi w zakresie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej.
Program skierowany jest do rodzin dotkniętych i zagrożonych przemocą, niewydolnych
wychowawczo i niezaradnych życiowo, rodzin zastępczych, w których występują
problemy opiekuńczo – wychowawcze, dzieci będących ofiarami i świadkami przemocy
w rodzinie oraz wychowujących się w rodzinach dotkniętych przemocą i zagrożonych
przemocą. Realizacja programu pozwoli na podniesienie poziomu świadomości
i zaangażowania społecznego w sprawy przeciwdziałania przemocy i krzywdzeniu
dzieci, poszerzenia wiedzy społecznej na temat infrastruktury instytucji pomagających
dziecku i rodzinie. Przyczyni się do rozpowszechniania wiedzy na temat prawidłowych
metod wychowawczych wśród rodziców oraz informacji o możliwości skorzystania ze
specjalistycznego wsparcia pomocy dla rodzin niewydolnych wychowawczo.
Prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym dla dzieci
z terenu Powiatu Łęczyńskiego.
W 2018 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rodzaj zadania: prowadzenie
placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym dla dzieci z terenu Powiatu
Łęczyńskiego.
W ramach rehabilitacji społecznej dofinansowanie zadania „Sport, kultura, rekreacja
i turystyka „ osób niepełnosprawnych.
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Powiat Łęczyński w okresie od kwietnia do grudnia dofinansował działalność
zarejestrowanych 9 świetlic. Wysokość dotacji na realizację zadania wynosiła 70 000 zł.
Dodatek wychowawczy 500+ dla rodzin zastępczych .Świadczenie „Dobry Start”
dla rodzin zastępczych. Świadczenia fakultatywne dla rodzin zastępczych
i prowadzących rodzinny dom dziecka .
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej - Dział opieki nad dzieckiem i rodziną.
W okresie od stycznia do grudnia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych
wypłacone zostały dodatki wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”.
Natomiast w okresie od sierpnia do grudnia dla dzieci przebywających w rodzinach
zastępczych

oraz

pełnoletnich

wychowanków

rodzin

zastępczych

wypłacono

jednorazowe świadczenie „Dobry Start”. Poza tym w 2018 r. wypłacone zostały
świadczenia fakultatywne

z przeznaczeniem na

pokrycie kosztów związanych

z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka jak również do wypoczynku poza
miejscem zamieszkania dziecka.
II.

EDUKACJA PUBLICZNA
W 2018 r. działania z zakresu edukacji publicznej realizowały następujące
podmioty:

1.

Wydział Edukacji Kultury i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym
w Łęcznej

2.

Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach, Kijany 19,21-077 Spiczyn,

3.

Zespół Szkół w Milejowie, ul. Partyzancka 62, 21-020 Milejów,

4.

Zespół Szkół w Ludwinie, Ludwin 30a, 21-075 Ludwin,

5.

Zespół Szkół Górniczych, ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna,

6.

Zespół Szkół im. K.K. Jagiellończyka, ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna,

7.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Pogłębokiem, Podgłębokie 1a,
21-070 Cyców,

8.

Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy, ul. Litewska 16, 21-010 Łęczna,

9.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Jana Pawła II 95, 21-010 Łęczna.

W 2018r. realizowano następujące projekty:
1. ,,Szkolnictwo zawodowe - dobry start na rynku pracy”.
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020
Okres realizacji: 01.04.2018 – 31.03.2020 r.
Całkowita wartość projektu: 1 190 262 zł
Wkład UE: 1 011 722,70 zł
Wkład własny: 119 026,20 zł
Celem projektu był wzrost jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół
Rolniczych w Kijanach i Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej.
2. „Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim”.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020
Okres realizacji: 01.04.2018 – 30.10.2019 r.
Całkowita wartość projektu: 3 137 299,45 zł
Wkład UE: 2 666 704,53 zł
Wkład własny: 470 594,92 zł
Celem projektu była modernizacja budynków oraz ich wyposażenia w sprzęt
dydaktyczny niezbędny na potrzeby kształcenia zawodowego Zespołu Szkół
Górniczych w Łęcznej, oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach.
3. „Kształcimy prawdziwych zawodowców w Jagiellończyku”.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020
Okres realizacji: 01.01.2018 – 31.10.2019 r.
Całkowita wartość projektu: 695 412,50 zł
Wkład UE: 591 100,62 zł
Wkład własny: 70 295,00 zł
Celem projektu był wzrost jakości kształcenia zawodowego dostosowującego
kwalifikacje i umiejętności uczniów kształcących się w szkołach zawodowych
Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, do potrzeb rynku
pracy.
4. „Ciekawsza nauka w Bolivarze – łatwiejszy start zawodowy”.
Okres realizacji: 01.06.2018 – 31.08.2020 r.
Całkowita wartość projektu: 713 312,50zł
Wkład UE: 606 315,62 zł
Wkład własny: 71 331,25 zł
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Celem projektu było podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole
Szkół Nr 2 im. S. Bolivara w Milejowie.
5. „Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym – otwarte strefy aktywności”.
Projekt zakładał budowę stref aktywności:


przy Zespole Szkół Nr 2 im. S. Bolivara w Milejowie: siłownia plenerowa,
strefa relaksu,



przy Zespole Szkół Rolniczych w Kijnach: siłownia plenerowa, strefa
relaksu, plac zabaw dla dzieci.

Realizowano następujące zadania:
1. Przez cały rok realizowano szereg działań związanych z zarządzaniem
jednostkami oświatowymi m.in. opiniowa i zatwierdzano arkusze organizacyjne.
2. Przystąpienie Powiatu Łęczyńskiego do projektu w ramach europejskiego
Programu ERASMUS PLUS Akcja 1 „Mobilność Edukacyjna Wyjazdy uczniów
i kadry edukacyjnej” ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
Realizowane w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach, Zespole Szkół Górniczych
w Łęcznej i Zespole Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej.
3.

Ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów
oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich
wykorzystania.

4.

Przystąpienie do programu „Szkolny Klub Sportowy” 2018; ogłoszonego przez
Min. Sportu i Turystyki. Realizowany przez 35 tygodni w ZS im. Jagiellończyka
w Łęcznej, poprzez zajęcia sportowe. Powiat nie wnosił wkładu finansowego do
programu.

5.

Podział środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 2018.

6.

Ustalenie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych

prowadzonych

przez

Powiat

Łęczyński

dodatków

do

wynagrodzeń. Dostosowanie do obowiązujących przepisów (likwidacja dodatku
mieszkaniowego).
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7.

Powołanie komisji i udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli
w Prywatnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Sto Pociech” w Łęcznej

8.

Zgoda na nieodpłatne przekazanie mienia Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach
do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem.

9.

Likwidacja Liceum Ogólnokształcącego w Ludwinie.

10. Ustalenie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych
okresach roku szkolnego, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej,
nauczycieli kształcenia na odległość, pedagogów i psychologów szkolnych,
logopedów, nauczycieli w ośrodku rewalidacyjno – wychowawczym, szkolnych
doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji
zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
i

placówkach

oświatowych

prowadzonych

przez

Powiat

Łęczyński;

(dostosowanie do obowiązujących przepisów; w tym ustalenie pensum dla
kształcenia na odległość).
11. Wprowadzenie nowych kierunków kształcenia w Zespole Szkół Rolniczych
w Kijanach.
12. Przeprowadzenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu
Szkół Górniczych w Łęcznej.
13. Przeprowadzenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej.
14. Powołanie komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
15. Udzielenie dotacji z przeznaczeniem na działalność statutową niepublicznej
szkoły pod nazwą Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Górnika
Łęczna.
16. Przyznanie Nagród Starosty dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
17. Przyjęcie „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym
2017/2018”.
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18. Przyjęcie Planu wspomagania oświaty powiatu Łęczyńskiego w zakresie
kształtowania kompetencji kluczowych uczniów.
III.

PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA

W 2018 r. działania z zakresu promocji i ochrony zdrowia realizowały następujące
podmioty:
1. Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym
w Łęcznej
W 2018r. zadania z zakresu edukacji i promocji zdrowia realizowano w ramach
powiatowej sieci szkół promujących zdrowie na podstawie Uchwały nr 980/2018
Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 20 lutego 2018 r. „w sprawie przeznaczenia środków
na realizacje zadań w ramach Powiatowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w Łęcznej
w roku 2018”
Działania:
1. III Powiatowy Konkurs Recytatorski dla przedszkolaków „Żyję zdrowo” –GOK
w Puchaczowie,
2. Konkurs plastyczny na lapbook „Zdrowie dla wszystkich– żyj zdrowo i aktywnie”
upamiętniający Światowy Dzień Zdrowia 2018,
3. Konkurs fotograficzny „Ruch to zdrowie – moja rodzina ci to powie” Przedszkole
Publiczne nr 3 w Łęcznej,
4. VII Edycja Powiatowego Konkursu Piosenki o Zdrowiu dla przedszkolaków
i kl. I-III - Zespół Szkół w Cycowie,
5. Konferencja „Rak to nie wyrok” przy współpracy ze Stowarzyszeniem Kobiet
Amazonki w Łęcznej – Restauracja Emocja Łęczna,
6. X edycja Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu „Trzymaj formę” dla gimnazjalistów
i kl. VII-VIII– Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej,
7. Powiatowy

Konkurs Fotograficzny pt. „LEŚNE INSPIRACJE-grzyby skarbem

natury” przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną
w Łęcznej.
Kolejnymi działaniami podjętymi w ramach zadań powiatu były:
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AKCJA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA „RATUJMY ŻYCIE”. Przygotowanie
„Rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych w 2017 roku zadaniach
z zakresu zdrowia publicznego”,



Przygotowanie „Sprawozdania z rozwoju ekonomii społecznej w powiecie za rok
2017”,



Opracowanie

przez

Zespół

„Programu

Ochrony

Zdrowia

Psychicznego

w Powiecie Łęczyńskim na lata 2018-2022”.
IV.

POMOC SPOŁECZNA

W 2018 r. działania z zakresu pomocy społecznej realizowały następujące podmioty:
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej - Dział opieki nad dzieckiem

i rodziną.
W 2018r. realizowano następujące projekty:
1. Realizowany

program

,,Powiatowy

Program

Przeciwdziałania

Przemocy

w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie,, – Uchwała Nr XVIII/126/2016
Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 23 maja

2016 r. Celem programu było

zwiększenie skuteczności systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na
terenie Powiatu Łęczyńskiego, poprzez zwiększenie działań profilaktycznych
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także zwiększenie
dostępności oferowanej pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie.
Poza tym

opracowanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno –

edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie jak również podniesienie
jakości świadczonych usług przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących
zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Działania podjęte w 2018 r.:
Realizacja programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących
przemoc w rodzinie „Gniewni Ludzie”. Odbyły się działania profilaktyczne w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez rozpowszechnianie informacji
o instytucjach, placówkach, organizacjach pozarządowych działających na rzecz pomocy
rodzinie i przeciwdziałających przemocy poprzez opracowanie informatorów dla osób
stosujących przemoc i dla osób doznających przemocy. Zwiększono dostępność
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oferowanej

pomocy

dla

osób

doznających

przemocy

poprzez

konsultacje

z pracownikami OPS i Zespołów Interdyscyplinarnych oraz działalność Punktu
Konsultacyjno

–

Informacyjnego

dla

Osób

Uzależnionych

od

Substancji

Psychoaktywnych. Prowadzone było poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne,
rodzinne, prawne i socjalne). Brano udział obchodach „Tygodnia Pomocy Osobom
Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Kontynuacja kampanii społecznej „PO – MOC! Razem
Przeciwko Przemocy oraz rozpoczęcie kolejnej kampanii społecznej „RAZEM
PRZECIWKO PRZEMOCY – DLA POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO”.
Program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej. Dział
opieki nad dzieckiem i rodziną.
Realizowany projekt:

„Powiatowy Program Działań Profilaktycznych w zakresie

promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci
w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Łęczyńskim na lata 2018 –
2021” – Uchwała Nr XLIII/343/2018 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 27 czerwca 2018 r.
Głównym celem programu jest zmniejszenie skali przemocy w stosunku do dzieci
w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na terenie Powiatu Łęczyńskiego.
Działania podjęte w 2018 r:
Rozpowszechnianie materiałów z zakresu przeciwdziałania przemocy

w rodzinie,

w tym dotyczących przemocy wobec dzieci, a także na temat pozytywnych postaw
i metod wychowawczych. Zapewniono pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne
(rodzinne,

prawne,

psychologiczne,

pedagogiczne).

Udzielano

poradnictwa

informacyjnego i wsparcia w ramach Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego dla Osób
Uzależnionych

od

Substancji

Psychoaktywnych.

Podejmowane

były

działania

interwencyjne wobec rodzin w których występowało zjawisko przemocy. Na bieżąco
monitorowano środowiska zagrożone przemocą domową, w tym przy współpracy
instytucji i organizacji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
z terenu powiatu. Prowadzono skoordynowaną i kompleksową pomoc na rzecz
zapobiegania przemocy w rodzinie – udział w zespołach interdyscyplinarnych.
Współpracowano z OPS-ami z terenu powiatu, Sądem Rodzinnym, PPP w Łęcznej, KPP
w Łęcznej i organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy rodzinom znajdującym
się w trudnej sytuacji życiowej.
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Prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym dla dzieci z terenu
Powiatu Łęczyńskiego.
W 2018 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rodzaj zadania: prowadzenie
placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym dla dzieci z terenu Powiatu
Łęczyńskiego. W ramach rehabilitacji społecznej dofinansowanie zadania „Sport,
kultura, rekreacja i turystyka „ osób niepełnosprawnych.
V.

WSPARCIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ

W 2018 r. działania z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej realizowały
następujące podmioty:
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej – Organizator Rodzinnej Pieczy
Zastępczej w Łęcznej
W 2018r. realizowano następujące projekty:
1. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej.
Celem programu było zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc w rodzinnych
i instytucjonalnych formach opieki zastępczej, rozwój działań wspomagających
i wspierających rodzinną pieczę zastępczą oraz rozwijanie współpracy z właściwymi
gminami w celu umożliwienia powrotu dzieci do rodzin naturalnych.
Działania podjęte w 2018 r.:


Zorganizowano i przeprowadzono kampanię promującą rodzicielstwo zastępcze
na terenie Powiatu Łęczyńskiego pn. „Piknik rodzinny”. Rozpowszechniano
informację na temat rodzicielstwa zastępczego w lokalnym środowisku (strona
internetowa PCPR, podczas „Pikniku rodzinnego” i „Giełdy Przydasiów”)



Przeprowadzono badania psychologiczno – pedagogiczne oraz szkolenia
kandydatom na rodziny zastępcze. Zapewniono możliwość korzystania rodzinom
zastępczym jak i

rodzinom biologicznym z poradnictwa specjalistycznego

tj. psychologicznego, pedagogicznego, prawnego, terapii oraz organizowano
szkolenia mające na celu wzmocnienie ich kompetencji, podnoszenie kwalifikacji
oraz zapobiegających np. wypaleniu zawodowemu. Przeprowadzone zostały
badania psychologiczne w zakresie pełnienia funkcji rodziny zastępczej w celu
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rekwalifikacji. Przeprowadzono indywidualne warsztaty zwiększania i poprawy
kompetencji rodzicielskich. Udzielono pomocy i wsparcia wychowankom rodzin
zastępczych w procesie usamodzielnienia.
W programie położono nacisk na zadania wynikające z ustawy oraz na działania
profilaktyczne i międzyinstytucjonalną współpracę, których celem jest wyposażenie
rodzin

i

wychowanków w

kompetencje pozwalające

im w

przyszłości

na

funkcjonowanie poza systemem pomocy społecznej.
VI.

POLITYKA PRORODZINNA

W 2018 r. działania z zakresu polityki prorodzinnej realizowały następujące podmioty:
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej - Dział opieki nad dzieckiem
i rodziną
W 2018r. realizowano następujące projekty:
Program ,,Dodatek wychowawczy 500+ dla rodzin zastępczych”, Świadczenie „Dobry
Start” dla rodzin zastępczych, Świadczenia fakultatywne dla rodzin zastępczych
i prowadzących rodzinny dom dziecka.
W okresie od stycznia do grudnia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych
wypłacone zostały dodatki wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”.
Natomiast w okresie od sierpnia do grudnia dla dzieci przebywających w rodzinach
zastępczych

oraz

pełnoletnich

wychowanków

rodzin

zastępczych

wypłacono

jednorazowe świadczenie „Dobry Start”.
Poza tym w 2018 r. wypłacone zostały świadczenia fakultatywne z przeznaczeniem na
pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka jak
również do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka.
VII.

WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W 2018 r. działania z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych realizowały
następujące podmioty:
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej – Zespół ds. Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
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2. Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Łęcznej
3. Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej
4. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łęcznej
5. SP ZOZ w Łęcznej
6. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej
W 2018r. realizowano następujące projekty:
1. Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie
Łęczyńskim na lata 2018 – 2020.
Celem

strategicznym

programu

była

Integracja

społeczno-zawodowa

osób

niepełnosprawnych, tak aby mogły one w pełni korzystać ze swoich praw i uczestniczyć
w życiu społecznym i zawodowym
Działania podjęte w 2018 r.:
1. Zrealizowano pięć podstawowych działań zorientowanych na rehabilitację
społeczną

osób

niepełnosprawnych

rehabilitacyjnych,
niepełnosprawnych,

dofinansowanie
zaopatrzenia

tj.

dofinansowanie

sportu,
w

sprzęt

kultury

i

do

turnusów

rekreacji

rehabilitacyjny,

osób

przedmioty

ortopedyczne i środki pomocnicze, dofinansowanie do warsztatów terapii
zajęciowej.
2. Realizacja pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” oraz „Program
wyrównywania różnic między regionami III.
Obszary realizowane w 2018 roku w ramach programu Aktywny Samorząd:
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
 Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego
samochodu,
 Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie
informacyjnym:
 Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
oraz oprogramowania,
 Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach
programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
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c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
 Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego
wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano
nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na
III poziomie jakości,
d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie
opieki dla osoby zależnej;
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Przyjęty program pozwolił między innymi na zapobieganie marginalizacji osób
niepełnosprawnych, zwiększenie znajomości problemów osób niepełnosprawnych
wśród

społeczności

niepełnosprawnych,

lokalnej,

podniesienie

ułatwienie

osobom

akceptacji

społecznej

niepełnosprawnym

dla

osób

samodzielnego

funkcjonowania, ułatwienie dostępu do rehabilitacji zawodowej, integrację osób
niepełnosprawnych, zwiększenie świadomości społeczeństwa lokalnego na temat usług
oferowanych w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym w Powiecie Łęczyńskim.
2. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Celem programu było zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi
wielostronnej opieki adekwatnej do ich potrzeb, a w szczególności upowszechnienie
środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej i zróżnicowanych form
pomocy i oparcia społecznego; prowadzenie działań na rzecz zapobiegania
stygmatyzacji i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi;
Działania podjęte w 2018 r.:
1. Prowadzenie specjalistycznego wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
i ich rodzin.
2. Udział pracowników w szkoleniach w celu podniesienia poziomu kompetencji
zawodowych, w tym rozwój w kierunku dualizmu pracy socjalnej z opieką
zdrowotną do pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
3. Konsultacje, porady i spotkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach
Punktu Konsultacyjno – doradczego „Promyk” w OPS- ach na terenie Powiatu
Łęczyńskiego.
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4. Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży
w formie zajęć edukacyjno – terapeutycznych, rewalidacyjno – wychowawczych
zespołowych i indywidualnych oraz terapii wczesnego wspomagania rozwoju.
5. Udział w projektach służących rozwojowi form oparcia społecznego dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.
6. Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez zwiększenie dostępności
do rehabilitacji zawodowej, organizacji poradnictwa zawodowego i szkoleń.
7. Przeprowadzona została kampania szkoleniowo – informacyjna adresowana do
pracodawców mająca na celu promowanie zatrudniania osób z zaburzeniami
psychicznymi.
8. Wsparcie w postaci świadczeń pieniężnych i niepieniężnych (zasiłek stały,
zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny celowy, posiłek, praca socjalna,
zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, pomoc rzeczowa w formie
żywności z Banku Żywności).
9. Działalność Punktu Psychologiczno – Informacyjnego dla Osób Uzależnionych od
Substancji Psychoaktywnych.
VIII.

TRANSPORT ZBIOROWY I DROGI PUBLICZNE

W 2018 r. działania z zakresu transportu zbiorowego realizowały następujące
podmioty:
1. Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych w Starostwie
Powiatowym w Łęcznej
Starostwo nie posiada opracowanego planu zrównoważonego rozwoju publicznego
transportu zbiorowego – ustawodawca nałożył taki obowiązek zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt
3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, na powiaty
liczące co najmniej 80 000 mieszkańców.
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych wykonuje zadanie wymienione
w art. 4 ust. 1, pkt 6 ustawy o samorządzie powiatowym.
W powiecie łęczyńskim funkcjonuje sieć komunikacji autobusowej. Wykonywanie
regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w obrębie powiatu
łęczyńskiego odbywa się zgodnie z udzielonymi zezwoleniami przez Starostę
69

RAPORT O STANIE POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO ZA 2018 ROK
Łęczyńskiego w ramach linii regularnych. Zezwolenie na przewozy regularne wyraża
zgodę na wykonywanie przewozów drogowych na jednej linii komunikacyjnej. W roku
2018 przewozy regularne w krajowym transporcie drogowym wykonywane były na
pięciu n/w liniach: Łęczna – Łańcuchów – Milejów – Białka - Maryniów; Łysołaje –
Milejów - Łęczna; Łęczna – Puchaczów - Cyców; Łęczna – Ludwin – Dratów - Rogóźno –
Piaseczno – Kaniwola – Puchaczów - Łęczna; Zawadów – Ostrówek – Puchaczów Łęczna.
Przewoźnik posiadający zezwolenie na linii Łęczna –Spiczyn od 01.07.2017 r.
zrezygnował z uwagi na mały potok pasażerów na tej trasie komunikacyjnej.
W budżecie powiatu zarezerwowana jest kwota w wysokości 20 000, 00 zł. w przypadku
zmiany ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, gdzie wszystkie jednostki
samorządu terytorialnego będą musiały sporządzić plan transportowy.
W 2018 r. działania z zakresu dróg publicznych realizowały następujące podmioty:
1. Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych w Starostwie Powiatowym
w Łęcznej
Zadanie wykonywane jest na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września
2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.

Realizacja zadania obejmuje

rozpatrywanie i zatwierdzanie stałych i czasowych organizacji ruchu na drogach
gminnych i powiatowych, przekazywanie zatwierdzonej organizacji ruchu do realizacji
oraz nadzór nad zgodnością istniejącej organizacji ruchu z zatwierdzoną organizacją
ruchu.
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych wykonuje zadanie wymienione
w art. 4 ust. 1, pkt 6 ustawy o samorządzie powiatowym.
W roku 2018 rozpatrzono i zatwierdzono łącznie na drogach gminnych
i powiatowych:


27 projektów stałej organizacji ruchu,



61 projektów czasowej organizacji ruchu, zaopiniowano 3 projekty stałej
organizacji ruchu i 2 projekty czasowej organizacji ruchu na drogach wyższej
kategorii.
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W ciągu roku, na wszystkich drogach gminnych i powiatowych podległych Staroście
Łęczyńskiemu, przeprowadzono po dwie kontrole prawidłowości zastosowania,
wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych i urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego (w 6-miesięcznych odstępach czasu).
W związku z realizacją zadań w obszarze zarządzania ruchem na drogach publicznych
podległych Staroście Łęczyńskiemu nie ma obecnie prowadzonych inwestycji.
W 2018r. zostały zakończone prace planowane na 2019 r., takie jak:
W ramach Strategii Rozwoju Powiatu:
1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1809 L w m. Szpica – Zawadów” 194.832,00
PLN. Dł. odcinka – 600 m, wykonanie nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej
2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1564 L Zawieprzyce - Kolonia Zawieprzyce”
431.537,01 PLN. Dł. odcinka – 865m, wykonanie nawierzchni z masy mineralno –
asfaltowej, utwardzenie poboczy.
3. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2006 L Ludwin – Dratów Kolonia”
293.061,65 PLN. Dł. odcinka – 605 mb, wykonanie nawierzchni z masy mineralno
– asfaltowej, utwardzenie poboczy.
4. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2014 L w m. Turowola” 175.305,38 PLN.
Dł. odcinka – 263 m, wykonanie nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej,
utwardzenie poboczy.
5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2009 L w m. Kopina 400.000,00 PLN.
Dł. odcinka –2000m wykonanie podbudowy z masy mineralno-asfaltowej.
6. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1801 L Cyców-Bekiesza” 248 000,00 PLN
Dł. odcinka – 1600m wykonanie podbudowy z masy mineralno-asfaltowej.
7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2015 L w m. Ciechanki – budowa chodnika
104.006,24 PLN – dokumentacja i budowa chodnika dl. 260m
Ponadto (poza strategią):
1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808 L w m. Nowy Stręczyn 399.800,75 PLN.
Dł. odcinka –2000m wykonanie podbudowy z masy mineralno-asfaltowej,
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008 L w m. Zaróbka 249.840,55 PLN.
Dł. odcinka –1750 m wykonanie podbudowy z masy mineralno-asfaltowej.
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3. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1565 L w m. Nowa Wólka – Stary Radzic”
359.401,10 PLN. Dł. odcinka – 2000 m podbudowa i utwardzenie drogi
gruntowej.
4. Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 2007 L w m. Dąbrowa
84.792,39 PLN. Dł. Odcinka – 300 m Utwardzenie pobocza kostką brukową.
5. Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 1714 L w m. Piaseczno
32.204,44 PLN. Dł. Odcinka –200 m Utwardzenie pobocza kostką brukową.
6. Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 1625 L w m. Rozpłucie
Pierwsze 16.579,63 PLN. Dł. Odcinka – 100m Utwardzenie pobocza kostką
brukową
7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2004 L Kijany – Zezulin 12.300,00 PLN –
dokumentacja projektowa.
Projekty rozpoczęte w 2018 r, planowane zakończenie w 2019 r.:
1. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1716 L Nadrybie - Urszulin" 7.264.434,53 PLN.
Dł. odcinka – 7,19 km, wykonanie nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej,
przebudowa i budowa chodników, utwardzenie poboczy, budowa zatok
autobusowych, wymiana oznakowania
IX.

KULTURA ORAZ OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

W 2018 r. działania z zakresu kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
realizowały następujące podmioty:
1. Wydział Edukacji Kultury i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym
w Łęcznej
W 2018r. realizowano następujące projekty:
1. Uchwała Nr 984/2018 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie przeznaczenia środków na organizację Powiatowego Konkursu
Matematycznego „Od tabliczki do różniczki” pod patronatem Starosty
Łęczyńskiego,
2. Uchwała Nr 985/2018 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 27 lutego 2018 r.,
w sprawie przeznaczenia środków na organizację „VI Powiatowego Konkursu
Ortograficznego – „Mistrz ortografii” pod patronatem Starosty Łęczyńskiego,
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3. Uchwała Nr 991/2018 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 13 marca 2018 r.,
w sprawie przeznaczenia środków na organizację XXII Konkursu Plastycznego
Symbole i Tradycje Świąt Wielkanocnych „KOLOROWA WIELKANOC”,
4. Uchwała Nr 998/2018 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 20 marca 2018 r.,
w sprawie przeznaczenia środków na organizację X Powiatowego Konkursu
Historycznego „100 razy Kazimierz Jagiellończyk na 100 – lecie odzyskania
niepodległości” pod patronatem Starosty Łęczyńskiego,
5. Uchwała Nr 999/2018 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 20 marca 2018 r.,
w sprawie przeznaczenia środków na organizację IV Powiatowego konkursu
języka angielskiego „ENGLISH AROUND IRELAND”,
6. Uchwała Nr 1012/2018 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 28 marca 2018 r.,
w sprawie przeznaczenia środków na organizacje Powiatowego Konkursu
„Pomyśl logicznie” pod patronatem Starosty Łęczyńskiego,
7. Uchwała Nr 1028/2018 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 13 kwietnia 2018 r.,
w sprawie przeznaczenia środków na organizację Powiatowego Konkursu
Plastycznego Piękno Mojego Miejsca Zamieszkania pt. „Kiedy szron na drzewach
– Łęczna 2018”,
8. Uchwała Nr 1029/2018 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 13 kwietnia 2018 r.,
w sprawie przeznaczenia środków na organizację Eliminacji Powiatowych
Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający
Słowik” 2018,
9. Uchwała Nr 1031/2018 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 13 kwietnia 2018 r.,
w sprawie przeznaczenia środków na organizację XXIII Powiatowego Konkursu
Poetyckiego „Sztubackie Strofy” – Łęczna 2018,
10. Uchwała Nr 1076/2018 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 24 maja 2018 r.,
w sprawie przeznaczenia środków na organizację Powiatowego Konkursu
Plastycznego „Wakacje tuz tuż – w bajkowej krainie” pod patronatem Starosty
Łęczyńskiego,
11. Uchwała Nr 1163/2018 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 14 września 2018 r.,
w sprawie przeznaczenia środków na zakup nagród dla laureatów konkursu
recytatorskiego „Bądź wierny idź” pod patronatem Starosty Łęczyńskiego,
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12. Uchwała Nr 1171/2018 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 28 września 2018 r.,
w sprawie przeznaczenia środków na organizację uroczystych obchodów „Święta
Niepodległości”,
13. Uchwała Nr 1186/2018 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 9 października 2018
r., w sprawie przeznaczenia środków na organizację Konkursu Wiedzy
o św. Barbarze i Tradycjach Górniczych”,
14. Uchwała Nr 1187/2018 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 9 października 2018
r., w sprawie przeznaczenia środków na organizację XXIII Powiatowego
Konkursu Plastycznego pt. „Łęczyńskie tradycje bożonarodzeniowe”,
15. Uchwała Nr 1198/2018 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 17 października 2018
r., w

sprawie przeznaczenia środków na organizację Zimowego Festiwalu

Teatralnego „Haj kolęda kolęda…”,
16. Uchwała Nr 1197/2018 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 17 października 2018
r., w sprawie przeznaczenia środków na organizację VIII Powiatowego Konkursu
Plastycznego „W barwach jesieni – grzybobranie”,
17. Uchwała Nr 1208/2018 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 24 października 2018
r., w

sprawie przeznaczenia środków na współorganizację Powiatowego

Konkursu Fotograficznego Niepodległa 2018”.
X.

KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA

W 2018 r. działania z zakresu kultury fizycznej i turystyki realizowały następujące
podmioty:
1. Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym
w Łęcznej
W 2018r. realizowano następujące projekty:
1. Uchwała Nr 992/2018 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 13 marca 2018 r.,
w sprawie przeznaczenia środków na organizację eliminacji powiatowych do XLI
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega
pożarom”,
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2. Uchwała Nr 1030/2018 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 13 kwietnia 2018 r.,
w sprawie przeznaczenia środków na organizację XVI Biegu Kasztelańskiego pod
patronatem Starosty Łęczyńskiego,
3. Uchwała Nr 1139/2018 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 22 sierpnia 2018 r.,
w sprawie przeznaczenia środków na organizację biegu pn. „Bieg o wschodzie
słońca” pod patronatem Starosty Łęczyńskiego,
4. Uchwała Nr 1153/2018 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 31 sierpnia 2018 r.,
w sprawie przeznaczenia środków na współorganizację rajdu rowerowego
„Łęczna na rowery” pod patronatem Starosty Łęczyńskiego,
5. Uchwała Nr 1157/2018 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 317 września 2018 r.,
w sprawie przeznaczenia środków na organizację XVIII Biegu Simona Bolivara od
przedszkola do seniora,
6. Uchwała Nr 1167/2018 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 19 września 2018 r.,
w

sprawie

przeznaczenia

środków

na

współorganizację

Powiatowych

sztafetowych Biegów Przełajowych o puchar Starosty Łęczyńskiego,
7. Uchwała Nr 1196/2018 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 17 października 2018
r., w sprawie przeznaczenia środków na współorganizację turnieju piłkarskiego
z cyklu Gramy dla Niepodległej pn. „Polska Wolna i Niepodległa”,
8. Uchwała Nr 1199/2018 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 17 października 2018
r., w sprawie przeznaczenia środków na zakup pucharu dla laureata X Turnieju
szachowego o „Kordzik Górniczy” Łęczna 2018,
9. Uchwała Nr 1226/2018 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 8 listopada 2018 r.,
w sprawie przeznaczenia środków na organizację „XII Ogólnopolskiego Biegu
Barbórkowego Solidarności” pod patronatem Starosty Łęczyńskiego,
10. Uchwała Nr 1036/2018 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 23 kwietnia 2018 r.,
w sprawie przeznaczenia środków na nagrody finansowe za wysokie wyniki we
współzawodnictwie sportowym,
11. Uchwała Nr 1209/2018 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 24 października 2018
r., w sprawie przeznaczenia środków na nagrody za wysokie wyniki we
współzawodnictwie sportowym.
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XI.

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

W 2018 r. Powiat zarządzał następującymi nieruchomościami:
1.

Budynek A300 usytuowany przy Al. Jana Pawła II 95. Budynek 4 kondygnacyjny,
powierzchnia użytkowa 3400,52 m2, (wszystkie pomieszczenia są wynajmowane
oraz użyczone)
Parter: pomieszczenia archiwum Urzędu Skarbowego w Łęcznej, Ubezpieczenia,
Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Poradnia Psychologiczno - pedagogiczna,
pomieszczenie techniczne Starostwa,
I piętro: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Kancelaria Notarialna,
Kancelaria Adwokacka, Powiatowy Urząd Pracy,
II piętro: Urząd Skarbowy w Łęcznej,
III piętro: Stowarzyszenie Kobiet Powiatu Łęczyńskiego, Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa oddział
w Łęcznej, Biuro Rachunkowe, Ubezpieczenia, Zespół Doradztwa Rolniczego,
pomieszczenia archiwalne PINB, PUP.

2. Budynek

Starostwa usytuowany przy Al. Jana Pawła II 95A. Budynek

3 kondygnacyjny, powierzchnia użytkowa 496,80 m2 ,
3. Budynek Centrum Zarzadzania Siecią usytuowany przy Al. Jana Pawła II 95b,

Budynek 2 kondygnacyjny, powierzchnia użytkowa 733,00 m2,
Piwnica: Serwerownia WP3, Węzeł ciepłowniczy, pomieszczenia techniczne
Parter: Punkt Informacji Turystycznej Sala Konferencyjna
I Piętro: Pomieszczenia biurowe użyczone Spółce Wirtualne Powiaty
4. Budynek usytuowany przy ul. Rynek II 8 Budynek 3 kondygnacyjny podpiwniczony,

powierzchnia użytkowa 476,70 m2, (wszystkie pomieszczenia są wynajmowane)
Inwestycje realizowane w 2018 – Bieżące prace związane z utrzymaniem powiatowych
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.
XII.

GEODEZJA, KARTOGRAFIA I KATASTER

W Wydziale realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej
i samorządowej wynikające z następujących przepisów:
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1) ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne;
2) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
3) ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scaleniu i wymianie gruntów;
4) ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej;
5) ustawa z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa;
6) ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych;
7) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości;
8) ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
oraz innych ustaw i aktów wykonawczych do nich.
W 2018 roku w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
realizowano zadania wynikające z ww. przepisów, w tym:
1) wprowadzanie udokumentowanych zmian danych objętych ewidencją gruntów i
budynków – 5678 zatwierdzonych zmian;
2) wydawanie odpłatne na żądanie właścicieli wyrysów i wypisów z operatu
ewidencyjnego oraz udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków –
4197 zrealizowanych wniosków;
3) sprzedaż

map

do

celów

opiniodawczych

oraz

poświadczeń

–

5183

zrealizowanych wniosków;
4) obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych – 1632 zgłoszenia
wykonawców prac geodezyjnych;
5) koordynacja sieci uzbrojenia terenu – 162 zrealizowane wnioski;
6) prowadzenie spraw związanych z aktualizacją klasyfikacji gruntów – 11 decyzji;
7) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych obejmujących zbiory danych
przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczących rejestru cen
i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych, obiektów
topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych
opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000, ewidencji gruntów
i budynków oraz geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu;
8) regulacja stanu prawnego nieruchomości – 70 spraw;
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9) obsługa spraw związanych z użytkowaniem wieczystym – 30 spraw;
10)prowadzenie postępowań w sprawie ograniczenia lub pozbawienia praw do
nieruchomości - wydawanie odrębnej decyzji o odszkodowaniu – 17 decyzji;
11)ograniczenie

sposobu

korzystania

z

nieruchomości,

zobowiązanie

do

udostępniania nieruchomości, zezwolenie na czasowe zajęcie nieruchomości – 18
spraw.
Wydział prowadził sprawy związane z realizacją projektów współfinansowanych ze
środków Unii Europejskiej:
1) "Scalanie gruntów w powiecie łęczyńskim na terenie Gminy Ludwin" w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
2) „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20142020;
3) "Scalenie gruntów w powiecie łęczyńskim, na obszarze wsi Adamów, Barki,
Biesiadki, Nowy Stręczyn, Stary Stręczyn oraz Zosin, gm. Cyców" objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W 2018 r. przez Wydział zostało zrealizowane zamówienie publiczne pn. „Dostosowanie
osnowy geodezyjnej do wymogów rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych na obszarze powiatu łęczyńskiego. Przegląd,
inwentaryzacja i konserwacja szczegółowej osnowy geodezyjnej na obszarze gminy
Milejów. Wykonanie projektu modernizacji i założenia szczegółowej poziomej osnowy
geodezyjnej dla gminy Milejów, powiat łęczyński.”
XIII.

ADMINISTRACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

W 2018 r. w Powiecie wykonywane były zadania z zakresu administracji rządowej
i samorządowej. Organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej
instancji jest starosta.
Wydział Budownictwa i Architektury wykonuje w imieniu Starosty zadania określone
przepisami:


ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
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ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,



ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. – o szczególnych zasadach odbudowy,
remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych
w wyniku działania żywiołu,



ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko,



rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. z sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,



rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania
i usuwania wyrobów zawierających azbest,



ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. – o własności lokali,



rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków
mieszkaniowych,



ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej oraz rozporządzeniem
Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty
skarbowej,



ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
ustawą z dnia 06 września 2001r. o dostępnie do informacji publicznej,
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,



Instrukcją Kancelaryjną.
Ponadto Wydział Budownictwa i Architektury:



współpracuje z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Łęcznej
w zakresie określonym ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,



realizuje zadania wspólne wydziałów i komórek organizacyjnych zapisane
w Rozdziale IV § 14 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Łęcznej .
Działania Wydziału Budownictwa i Architektury w okresie od 01.01.2018 r. do

31.12.2018 r. :
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1. Pozwolenia na budowę:


Wpłynęło 515 wniosków o pozwolenie na budowę i 3 wnioski na
rozbiórki,



Wydano 519 decyzji pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, w tym:
 471 decyzji pozytywnych,
 17 decyzji o odmowie wydania pozwolenia na budowę,
 31 decyzji umarzających postępowanie;



z wydanych wyżej pozwoleń na budowę wyodrębniono inwestycje
drogowe, w tym:
 5 pozwoleń na rozbudowę dróg wewnętrznych,
 1 na przebudowę drogi wewnętrznej,
 1 na budowę chodnik w pasie drogi gminnej,
 1 na budowę chodnik wzdłuż drogi krajowej.

2. Specustawa drogowa = ZRID zezwolenia na realizację inwestycji drogowych:


Wpłynęło 4 wnioski na realizację inwestycji drogowych ZRID, w tym:
 wydano 1 decyzję pozytywną;
 1 negatywną;
 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia

3. Zatwierdzanie projektów budowlanych:
Do każdej z wymienionych wyżej pozytywnej decyzji pozwolenie na budowę
oraz ZRID zatwierdzono, ostemplowano i opisano po cztery komplety dokumentacji
budowlanej.
4. Zgłoszenia budowy obiektów i robót budowlanych:




Wpłynęło 685 zgłoszeń, w tym:


do 650 zgłoszeń organ nie wniósł sprzeciwu,



do 18 zgłoszeń wniesiono sprzeciw,



wycofano 17 zgłoszeń,

z przyjętych wyżej zgłoszeń wyodrębniono inwestycje drogowe, w tym:
 11 zgłoszeń na przebudowę dróg gminnych,


3 na remonty dróg gminnych,



2 na modernizacje dróg powiatowych,
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 8 na przebudowy dróg powiatowych,
 1 na budowa chodnika przy drodze gminnej,
 1 na remont drogi osiedlowej.
5. Dzienniki budowy:


Wydano i zarejestrowano 443 dzienniki budowy.

6. Zaświadczenia:


Wydano 3 zaświadczenia o samodzielności lokali,



Wydano 99 zaświadczeń o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszeń.

7. Inne decyzje:


Wygaszono 10 decyzji pozwolenie na budowę,



Uchylono 11 decyzji pozwolenie na budowę,



Przeniesiono 15 pozwoleń na budowę na innych inwestorów,



Przeniesiono 3 zgłoszenia.

8. Odstępstwa od warunków technicznych:


2 wystąpienia do Ministra o udzielenie Staroście upoważnienia do wyrażenia
zgody na odstępstwo od warunków technicznych,



Wydanie 1 postanowienia o zgodzie na odstępstwo od warunków technicznych,



Wydanie 1 decyzji o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowe.

9. Inne:


W wydziale Budownictwa i Architektury prowadzony jest elektroniczny obieg
dokumentów el-Dok oraz rejestry:
 rejestr RWDZ, w którym rejestrowane są wszystkie wnioski o pozwolenie
na budowę i cały proces aż do wydania pozwolenia na budowę,
 rejestr zgłoszeń wskazanych w prawie budowlanym do zamieszczania na
stronie BIP Starostwa Powiatowego,
 inne rejestry na potrzeby wydziału.



W wydziale prowadzona jest szczegółowa sprawozdawczość dla GUS:
 liczba powstających lokali mieszkalnych i wszystkich nowopowstałych
powierzchni użytkowych,
 dla Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego o ruchu budowlanym
w Powiecie Łęczyńskim.
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XIV.

GOSPODARKA WODNA

W 2018 r. działania z zakresu gospodarki wodnej realizowały następujące podmioty:
1. Wydział Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

W myśl przepisów ustawowych starosta sprawował jedynie nadzór nad działalnością
spółki wodnej tj. Spółki Wodno-Ściekowej w Milejowie.
XV.

OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY

W 2018 r. działania z zakresu ochrony środowiska i przyrody realizowały następujące
podmioty:
1.

Wydział Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

W ramach realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i przyrody, samorząd
powiatowy prowadził głównie działania reglamentacyjne polegające na wydawaniu
decyzji na podstawie przepisów szczególnych, będących w kompetencji starosty tj.
1. Zadania z zakresu ochrona powietrza – ograniczanie emisji zanieczyszczeń
ze źródeł przemysłowych- decyzje zezwalające na emisję gazów do powietrza
oraz zgłoszenia instalacji mogących powodować zanieczyszczenia środowiska.
2. Zadania z zakresu ochrony gleb i rekultywacji gruntów – zezwolenia na trwałe
wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej oraz z zakresu rekultywacji gruntów
rolnych.
3. Prowadzenie rejestru potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni
ziemi.
4. Prowadzenie

rejestru

zwierząt

gatunków

podlegających

ograniczeniom

na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej.
5. Racjonale korzystanie z naturalnych zasobów kopalin- w tym koncesje
na wydobywanie kopalin, zatwierdzanie projektów prac geologicznych
i hydrogeologicznych, zgłaszanie projektów w celu wykorzystani ciepła ziemi.
6. Realizacja zadań z zakresu ustawy o odpadach – wydawanie decyzji.
7. Realizacja zadań z zakresu łowiectwa –wydzierżawianie polnych obwodów
łowickich na rzecz kół łowieckich oraz rozliczanie czynszu dzierżawnego
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otrzymanego z kół łowieckich i przekazywanie go do gmin i nadleśnictw na
terenie których leżą grunty obwodów łowieckich.
Wszystkie działania prowadzone przez Wydział Ochrony Środowiska z zakresu ochrony
środowiska i przyrody w sposób bezpośredni i pośredni wpływają na szeroko pojętą
ochronę walorów przyrodniczych.
XVI.

ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE

W 2018 r. działania z zakresu rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego realizowały
następujące podmioty:
1. Wydział Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

Zadania związane z leśnictwem, realizowane były poprzez nadzór prowadzony nad
gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w oparciu
o ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2019 poz. 2129 z późn. zm.)
tj. prowadzenie trwałej i zrównoważonej gospodarki w lasach w oparciu o uproszczone
plany urządzania lasów. W roku 2018 opracowano uproszczone plany urządzenia lasów
dla lasów położonych na terenie części Gminy Cyców, z uwagi na to, że poprzednie plany
przestały obowiązywać z końcem 2018 r.
Pozostałe działania:


Cechowanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa tzw.
lasach prywatnych oraz wystawianie dokumentu stwierdzającego legalność
pozyskania drewna.



Wydawanie zarządzeń w sprawie zwalczania organizmów szkodliwych.



Działania prewencyjne i informacyjne w zakresie ochrony lasów przed
organizmami szkodliwymi- informacja dla właścicieli lasów.



Wydawanie zaświadczeń w oparciu o uproszczone plany urządzenia lasu
w przypadku zbycia nieruchomości.



Wydawanie zgód na usuniecie drzew z terenu nieruchomości będących
własnością gmin.



Prowadzenie rejestru kart wędkarskich uprawniających do amatorskiego połowu
ryb
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Prowadzenie rejestru sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.

XVII. PORZĄDEK PUBLICZNY I BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI
Zadania zostały opracowane na podstawie:


Plan działalności Komendanta Głównego Policji na 2018 rok z dnia 29 grudnia
2017 roku (l.dz. Ga 1023/17),



Plan działalności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie z dnia 28
stycznia 2018 roku (ZKS 73/2018) – aneks z dnia 8 lipca 2018 roku
(ZKS 293/2018).

Jednostki organizacyjne realizujące zadanie to Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej.
Zgodnie z posiadanymi danymi, w 2018 r. na terenie działania Komendy Powiatowej
w Łęcznej stwierdzono ogółem 1027 przestępstw , w tym przestępstw kryminalnych
łącznie 573, przestępstw gospodarczych 281.

W kategorii przestępstw najbardziej

dokuczliwych społecznie łącznie stwierdzono 204 przestępstw, w tym: 9 przypadków
bójek i pobić, 59 przypadków kradzieży cudzej rzeczy, 1 przypadek kradzieży
samochodu, 70 przypadków kradzieży z włamaniem, 6 przypadków rozbojów, kradzieży
i wymuszenia, 41 przypadków uszkodzenia rzeczy, 19 przypadków uszczerbku na
zdrowiu, 2 przypadki zabójstw, 3 przypadki zgwałceń, 33 przypadków przestępstw
narkotykowych,

132

przypadków

przestępstw

drogowych,

106

przypadków

prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, 45 przypadków znęcania się nad rodziną,
138 przypadków niealimentacji. W 2018 r. stwierdzono 2177 wykroczeń szczególnie
uciążliwych społecznie.
W 2018 r. na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej ujawniono
7 nieletnich pod wpływem alkoholu, 21 przypadków ucieczek małoletnich i nieletnich,
w tym: z domów rodzinnych 4 osoby, zaś z placówek opiekuńczo-wychowawczych
i ośrodków szkolno-wychowawczych 17 osób. Skierowano w 164 przypadkach wnioski
i zawiadomienia do Sądów Rodzinnych i Nieletnich.
Policjanci uczestniczyli w: 209 spotkaniach z młodzieżą oraz 88 spotkaniach
z

pedagogami.

Przeprowadzili

szereg

rozmów

z nieletnimi/małoletnimi oraz z rodzicami i prawnymi opiekunami.
Realizowane programy profilaktyczne:
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Realizacja Powiatowego Programu działania Policji na rzecz bezpieczeństwa
pieszych na lata 2018-2020 oraz Powiatowego Programu działania Policji na
rzecz bezpieczeństwa rowerzystów na lata 2018-2020,



„Program

Zapobiegania

Przestępczości

oraz

Porządku

Publicznego

i Bezpieczeństwa w Powiecie Łęczyńskim na lata 2017-2022” Starostwa
Powiatowego w Łęcznej,


Program edukacyjny pn. „Bezpieczne Życie” Starostwa Powiatowego w Łęcznej,
KPP włączyła się w program poprzez prelekcje w szkołach,



Środowiskowy program wychowania zdrowotnego, pn. „Szkoła Promująca
Zdrowie”,



Powiatowy Program przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie,



Program wspierania rodziny w gminie Cyców na lata 2017-2019

zainicjowany

przez gminę Cyców,


Rządowy Program Razem Bezpieczniej – Program ograniczania przestępczości
i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata
2018-2020. Udział w akcjach : „Odblaski ratują życie Świeć przykładem”,
„Dla każdego jest miejsce na drodze”, „Patrz i słuchaj”, „Nie zabijaj”,
„Jednośladem bezpiecznie do celu”, „Kręci mnie bezpieczeństwo…przez cały rok
szkolny”

„Kręci

mnie

bezpieczeństwo…nad

wodą”,

„Kręci

mnie

bezpieczeństwo….na stoku”, konkurs „Moda na odblaski”, „Bezpieczne Ferie”,
„Bezpieczne Wakacje”, „Dzień Wagarowicza”, „Dzielnicowy bliżej nas”, „Krajowa
Mapa

Zagrożeń

Bezpieczeństwa”,

„Bezpieczny

senior”,

edukacja

dla

bezpieczeństwa dla młodzieży,


Program Konkurs Wiedzy Prewencyjnej „Jestem Bezpieczny”

W 2018 r. na terenie działania Komendy Powiatowej w Łęcznej doszło do 32 wypadków
drogowych, 440 kolizji, w których 6 osób poniosło śmierć, a 33 osoby zostały ranne.
Wykryto

4320

przypadków

przekroczenia

prędkości,

250

przypadków

nieprawidłowego wyprzedzania, 227 przypadków nieudzielenia pierwszeństwa
przejazdu, 375 przypadków wykroczeń kierujących wobec pieszych, 950 przypadków
wykroczeń popełnianych przez pieszych.
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XVIII. OCHRONA

PRZECIWPOWODZIOWA,

W

TYM

WYPOSAŻENIE

I UTRZYMANIE POWIATOWEGO MAGAZYNU PRZECIWPOWODZIOWEGO,
PRZECIWPOŻAROWA

I

ZAPOBIEGANIE

INNYM

NADZWYCZAJNYM

ZAGROŻENIOM ŻYCIA I ZDROWIA LUDZI ORAZ ŚRODOWISKA
Obowiązek wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego
wynika z art.4 ust.1 pkt 16 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
Powiatowy magazyn przeciwpowodziowy prowadzi Główny Specjalista ds. zarządzania
kryzysowego i spraw obywatelskich z Zespołu ds. zarządzania kryzysowego, spraw
obronnych i obywatelskich Starostwa Powiatowego w Łęcznej.
Wykaz sprzętu znajdującego się w powiatowym magazynie OC i przeciwpowodziowym:
maska p gaz. MT 213/2-15 szt. bez up.,kamizelka OC-20 szt., spodnie do kamizelki
OC-20szt.,czapka do kamizelki OC-20 szt.,wodery-30 kpl, płaszcz nieprzemakalny żółty30 kpl, kurtka ¾ nieprzemakalna ocieplana-3 szt.,koc-25 szt., rękawice wzmocnione50 par, buty PCV-5 par,latarka-2szt.,worek PP-4000 szt.,oskard-1szt.,młotek 2 kg.-2 szt.,
łopatka piaskowa-6szt.,spodniobuty – 20 szt.
W roku 2018 w rejonie działania operacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Łęcznej odnotowano 584 zdarzenia. W stosunku do roku 2017
(w którym odnotowano 580 zdarzeń) nastąpił wzrost ilości zdarzeń – o 0,7%. Wśród
wymienionych interwencji odnotowano 257 pożarów, co stanowiło 44 % ogółu
interwencji oraz 312 miejscowych zagrożeń, których procentowy udział wynosił
53,43% liczby wszystkich zdarzeń. Odnotowano również 15 alarmów fałszywych, czyli
ok. 2,57% ogółu interwencji. W stosunku do roku 2017 nastąpił spadek liczby pożarów
z 259 do 257 - spadek o 0,77%. Wzrosła natomiast ilość miejscowych zagrożeń z 305 do
312 – wzrost o 2,3%. Spadła również liczba alarmów fałszywych z 16 do 15 - spadek
o 6,6%.
Z analizy ogólnej ilości zdarzeń, które miały miejsce w 2018 roku na terenie powiatu
wynika, że ilość interwencji w poszczególnych gminach przedstawiała się następująco:
1. Miasto i Gmina Łęczna

- 150 zdarzeń

- 25,7 % ogółu interwencji,

2. Gmina Milejów

- 128 zdarzeń

-21,9 % ogółu interwencji

3. Gmina Ludwin

- 100 zdarzeń

4. Gmina Cyców

- 79 zdarzeń
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- 17,1 % ogółu interwencji,
- 13,5 % ogółu interwencji,
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5. Gmina Puchaczów
6. Gmina Spiczyn

- 77 zdarzeń
- 50 zdarzeń

- 13,2 % ogółu interwencji,
- 8,6 % ogółu interwencji.

Analizując zestawienie zdarzeń w układzie miesięcznym można stwierdzić, że najwięcej
działań ratowniczo-gaśniczych prowadzono w miesiącu kwietniu (104). W okresie tym
odnotowano 81 pożarów oraz 19 miejscowych zagrożeń oraz 4 alarmy fałszywe
co stanowi 17,8 % ogółu zdarzeń.
Zwiększona ilość pożarów w miesiącu kwietniu (81) spowodowana była głównie
wypalaniem nieużytkowanych powierzchni rolniczych.
W wyniku zdarzeń zaistniałych w roku 2018 na terenie powiatu śmierć poniosło 12
osób, rannych zostało 144 osób w tym 17 dzieci. Na miejscu zdarzenia udzielono
pomocy medycznej 172 osobom, w tym przez strażaków 37 osobom.
Inspekcje gotowości bojowej i przeglądy sprzętu silnikowego.
Jednym z realizowanych przez wydział zadań był bezpośredni nadzór nad gotowością
bojową jednostek ochrony p.poż. w powiecie, ze szczególnym uwzględnieniem JRG
w Łęcznej oraz jednostek OSP włączonych do KSRG. Na terenie powiatu funkcjonują
obecnie 53 jednostki OSP, w tym 8 włączonych do KSRG oraz Zakładowa Służba
Ratownicza na terenie Kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka SA w Bogdance. W 2018 r.
przeprowadzono 3 kontrole wewnętrzne JRG, 8 inspekcji w OSP-KSRG, 42 inspekcje
w pozostałych jednostkach OSP oraz 49 wizytacji. Inspekcji nie przeprowadzono
w 5 jednostkach OSP (OSP Garbatówka, OSP Kolonia Ciechanki, OSP Wesołówka, OSP
Głębokie, OSP Turowola), które w dniu wizytacji nie posiadały zdolności do podjęcia
działań ratowniczych – nikt z ratowników nie stawił się na wezwanie. Również
w ramach współpracy z jednostkami ochotniczych straży pożarnych funkcjonariusze
KP PSP w Łęcznej uczestniczyli w zebraniach sprawozdawczo-wyborczych jednostek
OSP. Funkcjonariusze komendy byli obecni na zebraniach w blisko połowie jednostek
OSP funkcjonujących w powiecie.
Zawody sportowe i sportowo-pożarnicze.
W dniu 10 czerwca 2018 r. w Wólce Cycowskiej odbyły się gminne zawody sportowo pożarnicze dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu łęczyńskiego.
W zawodach udział wzięło 38 drużyn męskich (gmina Cyców - 5 drużyn; Łęczna - 4
drużyny; Milejów - 8 drużyn; Puchaczów – 10 drużyn; Spiczyn – 4 drużyny; Ludwin – 7
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drużyn) oraz 4 drużyny kobiece (gmina Cyców - 2 drużyny; gmina Spiczyn - 1 drużyna,
gmina Ludwin – 1 drużyna).
Dotacje dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.
W 2018 r. z dotacji celowej (budżetowej) na zapewnienie gotowości bojowej jednostek
ochrony ppoż. działających w ramach KSRG przekazano kwotę 62 600 zł, za którą
jednostki OSP zakupiły sprzęt i wyposażenie specjalne, ekwipunek osobisty, a także
przeprowadzono remonty strażnic.
Podobnie jak w roku 2017 również pozostałe jednostki OSP miały możliwość w roku
ubiegłym pozyskać dofinansowanie ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji. Dofinansowanie takie w łącznej kwocie 145 000 zł otrzymało
12 jednostek OSP, z których część przeprowadziła remonty strażnic, a pozostałe
zakupiły m.in.: sprzęt i wyposażenie specjalne, ekwipunek osobisty.
Dotacje tego typu pozwalają corocznie jednostkom doposażyć się zarówno w sprzęt
ratowniczy, jak i nowsze, bardziej sprawne i funkcjonalne pojazdy oraz stworzyć
w obiektach strażnic właściwe warunki do garażowania pojazdów, sprzętu
i prowadzenia szkoleń.
Realizacja zadań Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontrolno - Rozpoznawczych
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontrolno - Rozpoznawczych Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej przeprowadziło w 2018 roku następujące
czynności kontrolno - rozpoznawcze:


59 - kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,



7 - kontroli dot. przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na obszarach
leśnych,



12 - kontroli dot. wydania stanowiska w sprawie przekazywania do użytkowania
obiektów budowlanych,



6 - kontroli dot. opiniowania pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego
obiektów i terenów dla imprez masowych.
W ramach postępowania pokontrolnego wydano:



15 - decyzji administracyjnych,



5 - upomnień dot. niezrealizowania zaleceń pokontrolnych,
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10 - stanowisk o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym
w zakresie ochrony przeciwpożarowej,



2 - stanowiska o braku zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym
w zakresie ochrony ppoż.,



6 - opinii dot. zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów i terenów dla imprez
masowych,

Przykładowe obiekty, w których były przeprowadzane odbiory techniczne w 2018 r.


budynek produkcyjny z zapleczem socjalno - biurowym, m. Ludwin Kol.,
gm. Ludwin,



budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi, m. Ciechanki, gm. Puchaczów,



budynek usługowo - handlowy, ul. Chełmska 45, m. Łęczna,



sieć wodociągowa z przyłączami, m. Kijany, gm. Spiczyn,



budynku warsztatu samochodowego, Os. Kolonia Trębaczów, gm. Łęczna,



przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej, m Łęczna, gm. Łęczna,



sieć wodociągowa z przyłączami, m. Jawidz, gm. Spiczyn,



przebudowa części usługowej budynku mieszkalnego z usł. ul. Jawoszka 2,
m. Łęczna,



budynek remizy OSP, m. Jawidz, gm. Spiczyn,



budynek handlowo - usługowy, m. Wólka Cycowska, gm. Cyców,

Ćwiczenia z praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji
W roku 2018 do Komendy PSP w Łęcznej wpłynęło 10 zawiadomień z placówek
oświatowych o planowanych ćwiczeniach z praktycznego sprawdzenia organizacji
i warunków ewakuacji. Celem tych ćwiczeń było doskonalenie procedur i nawyków
wśród młodzieży i dzieci ze szkół i przedszkoli tak, aby w przypadku zaistnienia pożaru
lub innego zagrożenia w budynku szybko opuściły niebezpieczną strefę kierując się do
wyjść ewakuacyjnych.
Przeprowadzanie ćwiczeń z praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków
ewakuacji pozwala na celu wypracowanie optymalnych sposobów postępowania na
wypadek pożaru. Powodują one, że użytkownicy obiektu nie ignorują powstałego
alarmu i realizują wyuczone czynności po jego zaistnieniu. Tym samym przyczyniają się
89

RAPORT O STANIE POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO ZA 2018 ROK
do skrócenia czasu trwania ewakuacji, co w przypadku zagrożenia ma decydujące
znaczenie.
Ćwiczenia takie były prowadzone w następujących placówkach na terenie powiatu
łęczyńskiego:


Przedszkole Publiczne nr 3, ul. Braci Wójcickich 29, 21-010 Łęczna,



Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Podgłębokie 1A, 21-070 Cyców,



Szkoła Podstawowa w Łańcuchowie, Łańcuchów 19, 21-020 Milejów,



Zespół Szkół nr 2 w Jaszczowie, Jaszczów 24, 21-020 Milejów,



Przedszkole Samorządowe w Milejowie, ul. Ogrodowa 10, 21-020 Milejów,



Szkoła Podstawowa w Białce, Białka 122, 21-020 Milejów,



Szkoła Podstawowa w Łysołajach, Łysołaje 126, 21-020 Milejów,



Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach, Kijany 19, 21-077 Spiczyn,



Szkoła Podstawowa w Piasecznie, Piaseczno 37, 21-075 Ludwin,



Przedszkole Publiczne nr 1, ul. Tysiąclecia 12, 21-010 Łęczna,

Ćwiczenia z praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji
prowadzone w zakładach pracy i instytucjach na terenie powiatu łęczyńskiego:


PGKiM Łęczna sp. z o.o., ul. Krasnystawska 54, 21-010 Łęczna,



Tesco, ul. Chełmska 29, 21-010 Łęczna,

Eliminacje Powiatowe 41 Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt „Młodzież
zapobiega pożarom”
Realizacja zadań w zakresie funkcjonowania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej za
2018 r.
1.Charakterystyczne zdarzenie powstałe w 2018 r. (zagrożenie chemiczne).
W dniu 26 marca 2018 r. o godz. 12:26

do Stanowiska Kierowania Komendanta

Powiatowego PSP w Łęcznej wpłynęło zgłoszenie o rozlanej rtęci w budynku
nieużytkowanej kotłowni w miejscowości Milejów. Do działań zadysponowano
5 zastępów straży pożarnej: 2 zastępy z KP PSP w Łęcznej , zastęp ratownictwa
chemicznego z KM PSP w Lublinie, zastęp z JRG Świdnik oraz jednostkę OSP Milejów.
Po dojechaniu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że w nieużytkowanym obiekcie
po kotłowni znajduje się rozlana rtęć. W trakcie rozpoznania ustalono, że przyczyną
mogła być rozbiórka kotła parowego gdzie w urządzeniach pomiarowych znajdowała się
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rtęć.

Dalsze działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,

wyznaczeniu strefy zagrożenia Urządzenia pomiarowe nie stwierdziły obecności par
rtęci w powietrzu na zewnątrz budynku. Ratownicy pracując w aparatach ochrony dróg
oddechowych obszar skażony rtęcią zneutralizowali za pomocą siarki pylistej i zebrano
do pojemników i zabezpieczono ok. 10 kg. Akcja ratowniczo-gaśnicza trwała 4 godz. 49
min., wzięło w niej udział 5 zastępów straży pożarnej - 12 ratowników oraz patrol
policji.
Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji ratowników OSP i PSP w roku 2018.
1. Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji ratowników PSP w roku 2018.
Przeprowadzono 23 ćwiczenia zgrywające jednostki z KSRG oraz jednostek OSP na
obiektach szczególnie zagrożonych powstaniem pożarów,

zagrożeniem wybuchem,

chemicznym skażeniem i zagrożeniem ludzi. W ćwiczeniach na obiektach brało udział
50 zastępów z jednostek ochrony przeciwpożarowej w tym :


PSP – 23 zastępy,



OSP z KSRG - 28 zastępów,



OSP spoza KSRG – 16 zastępów,



ZSR Bogdanka – 2 zastępy.

W oparciu o „Roczny plan doskonalenia zawodowego zmian służbowych w JRG Łęczna”
przez cały rok prowadzono zajęcia dla całego stanu osobowy systemu zmianowego
obejmujący 505 godzin dla zmiany służbowej, razem 1515 godzin.
Ponadto:


przeprowadzono test sprawności fizycznej dla 48 funkcjonariuszy zatrudnionych
w KP PSP Łęczna, który wszyscy zaliczyli z wynikiem pozytywnym,



przeszkolono 1 instruktora doskonalenia zawodowego w KP PSP Łęczna
z zakresu metodyki nauczania ratownictwa medycznego w KSRG,



przeszkolono 1 instruktora doskonalenia zawodowego w KP PSP Łęczna
z zakresu ratownictwa chemiczno – ekologicznego realizowanego przez KSRG
w zakresie podstawowym,



przeszkolono 1 instruktora doskonalenia zawodowego w KP PSP Łęczna
z zakresu ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG w zakresie
podstawowym,
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przeszkolono 2 instruktorów doskonalenia zawodowego w KP PSP Łęczna
z zakresu ratownictwa technicznego

realizowanego przez KSRG w zakresie

podstawowym,


przeszkolono 3 instruktorów doskonalenia zawodowego w KP PSP Łęczna
z zakresu ratownictwa wodnego realizowanego przez KSRG w zakresie
podstawowym,



przeszkolono 3 instruktorów doskonalenia zawodowego w KP PSP Łęczna
z zakresu ratownictwa lodowego realizowanego przez KSRG w zakresie
podstawowym,



przeszkolono 1 funkcjonariusza na warsztatach tematycznych dla ratowników
medycznych z zakresu „Medycznych czynności ratunkowych w praktyce”,



poddano testowi wydolnościowemu i ćwiczeniu w komorze dymowej
17 funkcjonariuszy z KP PSP Łęczna,



Szkolenie w zakresu bezpiecznego prowadzenia pojazdów w ruchu drogowym,
które ukończyło: teoretyczny : 19 funkcjonariuszy z PSP i 12 strażaków z OSP
w KSRG, praktyczny – 2 funkcjonariuszy z KP PSP Łęczna,



dokonano weryfikacji uprawnień medycznych KPP

u

13 funkcjonariuszy

z KP PSP Łęczna
Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji ratowników OSP w roku 2018.
W ramach realizacji planu dydaktycznego:


Przeprowadzono 3 szkolenia w zakresie szkolenia podstawowego, które
ukończyło 98 strażaków ratowników OSP.



prowadzono szkolenie na poziomie dowódczym jako zadanie dodatkowe
wymagające wyrażenia zgody Komendanta Wojewódzkiego PSP, które ukończyło
dowódców OSP - 20 strażaków OSP, naczelników OSP – 20 strażaków OSP,



Skierowano na szkolenia KPP – 73 strażaków OSP oraz dokonano weryfikacji
uprawnień medycznych kpp u 34 strażaków z OSP,



W 2018 roku w różnego rodzaju szkoleniach brało udział 167 strażaków OSP,
którzy otrzymali 564 uprawnień z różnych szkoleń. Na bieżąco prowadzona jest
analiza wyszkolenia strażaków OSP ich przygotowania do bezpiecznego
prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w porozumieniu z władzami gmin
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jak i Prezesami/naczelnikami

jednostek OSP. Aktualny stan wyszkolenia

ochotniczych straży pożarnych na terenie powiatu przedstawiają dodatkowe
informacje.
W celu prawidłowego przygotowania ratowników OSP do bezpośredniego
udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych we współpracy z samorządami
opracowano wykaz strażaków odpowiednio

przygotowanych do uczestniczenia

w działaniach. W wyniku przeprowadzonej analizy stopnia spełnienia warunków do
bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo- gaśniczych należy stwierdzić, że
mamy 1012 strażaków OSP co stanowi 159% wymaganego normatywu 636 strażaków
posiadających przeszkolenie uprawniające na

czynnego uczestniczenia w działaniach

ratowniczych. W związku z przepisami dotyczącymi kierowania działaniami
ratowniczymi dokonywaliśmy analizy możliwości jednostek OSP do samodzielnego
działania podczas zdarzeń. W związku z tym uruchomiono szkolenie dowódców OSP
w wyniku czego posiadamy przeszkolonych 217 Kierujących Działaniem Ratowniczym
w jednostkach OSP.
XIX.

PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJA LOKALNEGO
RYNKU PRACY

W 2018 roku zadnia z tego zakresu realizował Powiatowy Urząd Pracy.
Zrealizowane zadania:
Priorytet 1 Promocja zatrudnienia oraz wzrost mobilności przestrzennej i zawodowej:


1893 osoby zostały objęte pośrednictwem pracy,



912 osób zostało objętych poradnictwem zawodowym,



zorganizowano 10 giełd/targów pracy,



93 osoby zostały objęte kształceniem ustawicznym w ramach Krajowego
Funduszu Szkoleniowego,



zorganizowano 3 spotkania z uczniami szkół ponadgimnazjalnych,



zrealizowano 8 programów/ projektów na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych,



509 osób zostało objętych wsparciem w ramach aktywnych form wsparcia
zatrudnienia.
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Priorytet 2 Rozwój przedsiębiorczości oraz poprawa warunków tworzenia nowych
i utrzymania istniejących miejsc pracy:


40 osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,



Przyznano środki na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla 18 osób
bezrobotnych,



15 osób uczestniczyło w szkoleniach dotyczących rozpoczęcia działalności
gospodarczej.

Priorytet 3 Doskonalenie i rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz aktywizacji osób
bezrobotnych:


podpisano 2 porozumienia z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie, które
dotyczy realizacji programów skierowanych do osób bezrobotnych,



zarejestrowano

413

oświadczeń

o

powierzeniu

wykonywania

pracy

cudzoziemcom,


wydano 890 zezwoleń i przedłużeń na pracę sezonową dla cudzoziemców.

Zrealizowane projekty:
1. Projekt ,,Aktywni 2018”. Cel projektu: Nabycie kwalifikacji lub zdobycie
doświadczenia zawodowego przez 90 osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej
pozostających bez pracy w powiecie łęczyńskim w okresie od stycznia 2018 do
grudnia 2018 w ramach szkoleń grupowych i indywidualnych, staży, doposażenia
lub wyposażenia stanowiska pracy dla minimum 41 uczestników projektu.
Wszystkie zakładane wartości zostały osiągnięte. Efektywność zatrudnieniowa
uzyskana w projekcie 70 %.
2. Projekt ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie
łęczyńskim (III)”. Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób
młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie łęczyńskim.
Efektywność zatrudnienia:


Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób niepełnosprawnych
został zrealizowany na poziomie 200%,



Wskaźnik

efektywności

zatrudnieniowej

dla

osób

kwalifikacjach został zrealizowany na poziomie 172,73%,
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Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób długotrwale
bezrobotnych został zrealizowany na poziomie 261,54%,



Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób nie należących do
ww. grup został zrealizowany na poziomie 155,56%.

Efektywność zatrudnieniowa uzyskana w projekcie 59,10%.
Projekty rozpoczęte w 2018r.:
1. Projekt ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie
łęczyńskim (IV)”. Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób
młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie łęczyńskim.
W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 125 kobiet i 84 mężczyzn
(łącznie 2009 osób).
XX.

OCHRONA PRAW KONSUMENTA

Zadania powiatu w zakresie ochrony konsumentów wykonuje od 1 kwietnia 2000 roku
Iwona Porębna Powiatowy Rzecznik Konsumentów.
Kompetencje rzecznika są przede wszystkim kompetencjami o charakterze doradczym
i procesowym. Do zadań rzecznika należą, w szczególności:


zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej
w zakresie ochrony interesów konsumentów,



występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów
konsumentów,



prowadzenie edukacji konsumenckiej,



składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa
miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,



współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony
Konkurencji

i

Konsumentów,

Inspekcją

Handlową

i

organizacjami

konsumenckimi.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Łęcznej świadczy poradnictwo telefonicznie
e-mailowo, osobiście w Starostwie Powiatowym oraz poprzez edukację konsumencką.
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Sprawy z jakimi zwracali się konsumenci do rzecznika były bardzo zróżnicowane.
Największa ilość spraw dotyczyła umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa
i na odległość.
Przedmiotem tych umów było świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz sprzedaż
energii elektrycznej. Poza tym znaczna część spraw dotyczyła umów zawieranych
podczas prezentacji, pokazów były to zarówno umowy kupna- sprzedaży jak i umowy
dotyczące zakupów w systemie ratalnym. Wartość tych umów wahała się w granicach
od 4 000 zł do 9 000 zł a w niektórych przypadkach powyżej 10 000 zł.
Pomimo tego, że Rzecznik konsumentów ma zapewniać bezpłatne poradnictwo
konsumenckie to często zdarza się, że pisze pisma, które konsumenci sami przesyłają do
przedsiębiorców. Są to zarówno zgłoszenia reklamacyjne jak i oświadczenia
o odstąpieniu od umowy oraz pisma procesowe lub pisma dotyczące przekazania
sprawy do innej instytucji np. towarzystwa ubezpieczeniowe, banki, Rzecznik
Finansowy, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Regulacji Energetyki itd.
Rzecznik pomaga konsumentom w przygotowywaniu pism dotyczących odstąpienia od
umowy oraz pism reklamacyjnych i procesowych, zarówno pozwów jak i sprzeciwu od
nakazu zapłaty.
Najczęściej w 2018 roku rzecznik kontaktował się z Delegaturą Urzędu Komunikacji
Elektronicznej, współpraca dotyczyła umów zawieranych przez konsumentów oraz
edukacji konsumenckiej. Rzecznik kontaktował się również z Komendą Powiatową
Policji w Łęcznej

w sprawach dotyczących umów zawieranych poza lokalem

przedsiębiorstwa.
W ramach akcji „ Mój Smartfon, Mój mały świat – klikam z głową” zajęcia były
prowadzone w Szkole Podstawowej nr 4 w Łęcznej. Spotkania odbyły się z klasami IV –
VI/ łącznie 15 klas ok. 370 osób/. Ponadto odbyło się szkolenie w Komendzie
Powiatowej Policji w Łęcznej, w którym wzięło udział 25 osób. Tematem szkolenia były
nieuczciwe praktyki stosowane na rynku usług i towarów dedykowane osobom
starszym.
Wartość spraw z którymi zwrócili się konsumenci do rzecznika konsumentów w 2018
roku przekroczyła kwotę 256 700 zł.
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XXI.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I EDUKACJA PRAWNA

W 2018 r. działania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej
realizowały następujące podmioty:
1.

Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łęcznej

W 2018 r. w zakresie pomocy prawnej w Powiecie Łęczyńskim działały dwa punkty
nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym prowadzenie jednego powierzono organizacji
pozarządowej - Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma”
z siedzibą w Katowicach, zgodnie z umową Nr EKS.273.3.15.2017 z dnia 5 grudnia 2017
r. W punkcie prowadzonym przez powiat porad udzielało 6 adwokatów i 5 radców
prawnych wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Lublinie oraz Radę
Okręgową Izby Radców Prawnych w Lublinie na podstawie trójstronnego porozumienia
z dnia 31 października 2017 r
XXII. OBRONNOŚĆ
W 2018 r. działania z zakresu obronności realizowały następujące podmioty:
1. Wszystkie wydziały, samodzielne, wieloosobowe stanowiska pracy starostwa
powiatowego w Łęcznej.
2. Wszystkie jednostki organizacyjne powiatu, zespolone i niezespolone powiatowe
służby, inspekcje, straże, UM Łęczna, UG gmin: Cyców, Ludwin, Milejów,
Puchaczów, Spiczyn
W 2018r. realizowano następujące projekty:
1. Udział m. in. w wojewódzkim treningu stałego dyżuru w dniach 5-6 listopada

2018 r.
2. Przeprowadzenie powiatowego treningu stałego dyżuru w dniu 22 marca 2018 r.
3. Podczas dwudniowego szkolenia zrealizowano następujące tematy:



nowe możliwości systemu syren elektronicznych



ochrona informacji niejawnych



bezpieczeństwo kulturowe, Polski protokół flagowy



dystrybucja

preparatu stabilnego jodu

na

zagrożenia radiacyjnego w powiecie łęczyńskim
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zadania organów administracji publicznej w zakresie współpracy cywilno
– wojskowej (CIMIC)



samorząd terytorialny jako ogniwo układu pozamilitarnego i jego zadania
w ramach HNS



funkcjonowanie

pododdziałów

Obrony

Terytorialnej

w

systemie

obronnym kraju
4. Przeprowadzono kontrolę z wykonywania zadań obronnych w KP PSP w Łęcznej

oraz w Wydziale Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych SP w Łęcznej.
5. Opracowano nową dokumentację stałego dyżuru Starosty Łęczyńskiego
6. W dniach 5 – 21 oraz dodatkowo w dniu 28 marca 2018 r. wydano 296 orzeczeń

w sprawie zdolności do czynnej służby wojskowej.
Ponadto:


Opracowano

Ankietę

Narodowego

Kwestionariusza

Pozamilitarnych

Przygotowań Obronnych – 2018 (NKPPO-2018).


Na bieżąco aktualizowano plany: Akcji Kurierskiej, przygotowań publicznej
i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa, plan operacyjny
funkcjonowania powiatu łęczyńskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, plan funkcjonowania stanowiska
kierowania Starosty Łęczyńskiego, plan ochrony stanowiska kierowania Starosty
Łęczyńskiego, plan przemieszczenia na zapasowe miejsce pracy Starosty
Łęczyńskiego.



Aktualizowano dokumentację dotyczącą punktu kontaktowego HNS.

XXIII. PROMOCJA POWIATU
W 2018 r. działania z zakresu promocji powiatu realizowały następujące podmioty:
1. Wydział Inwestycji, Promocji i Rozwoju Powiatu.
2. Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych.
W 2018r. realizowano następujące projekty:
1.

Zorganizowano
niepodległości

uroczystości
„Powiat

upamiętniające

Łęczyński

dla

100

–

Niepodległej”:

lecie
Akcja

odzyskania
„Edukacja

obywatelska dla uczniów”, Akcja „Nasza biało-czerwona” z okazji Dnia Flagi,
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Akcja „Edukacja obywatelska dla mieszkańców” z okazji Dnia Wolności i Praw
Obywatelskich, Konkurs plastyczny „Niepodległość w oczach młodzieży”,
uroczysta sesja Rady Powiatu, powiatowe obchody Narodowego Dnia
Niepodległości
2.

Powiat Łęczyński był współorganizatorem imprezy „Historyczna Majówka
w Zawieprzycach” w zakresie działań promocyjnych.

3.

Przy współpracy

z Gminą Ludwin zorganizowano Dożynki Powiatu

Łęczyńskiego 2018, podczas których odbył się powiatowy konkurs wieńców
dożynkowych, Wybory Miss Powiatu, konkurs plastyczny dla dzieci oraz akcja
honorowego krwiodawstwa „Ratujmy życie”.
4.

Zorganizowano wyjazd na Dożynki Wojewódzkie z udziałem delegacji
wieńcowych, które wzięły udział w konkursie wieńców dożynkowych.

5.

Współorganizowano spotkanie upamiętniające rocznicę wprowadzenia stanu
wojennego.

6.

Przygotowano i wydano 4 numery Wydawnictwa Samorządowego Powiatu
Łęczyńskiego „Ziemia Łęczyńska” (kwartalnik, nakład 2000 szt.)

7.

Wykupiono

powierzchnię

promocyjno-reklamową

w

prasie

lokalnej

(„Wspólnota Łęczyńska”, Gazeta Regionalna „Pojezierze”) z przeznaczeniem na
zamieszczenie oferty edukacyjnej powiatowych szkół średnich na rok szkolny
2018/2019.
8.

Zakupiono materiały promocyjne Powiatu Łęczyńskiego: gadżety, okładki na
listy gratulacyjne, torby, wizytówki.

9.

Zakupiono wiązanki okolicznościowe.

10. Zakupiono i wysłano kartki okolicznościowe z okazji Świąt Wielkanocnych
i Bożego Narodzenia do podmiotów i instytucji partnerskich z kraju i zagranicy.
11. Opracowywano przemówienia okolicznościowe i listy gratulacyjne dla władz
Powiatu.
12. Przygotowano i wyklejono w Łęcznej i w Lublinie billboardy promocyjne m.in.
ofertę szkół, nieodpłatną pomoc prawną, walory turystyczne powiatu.
13. Przygotowano i wystawiono stoisko promocyjne Powiatu Łęczyńskiego podczas
Lubelskich Targów Turystycznych, przy współpracy z Poleskim Parkiem
Narodowym oraz Słowiańskim Grodem z Wólki Bieleckiej
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14. Opracowano i promowano pakiet imprez promujących walory przyrodnicze,
historyczne i kulturowe regionu „Kameralna Majówka na Pojezierzu ŁęczyńskoWłodawskim” (promocja internetowa, prasowa, radiowa).
15. Prowadzono Lokalne Centrum Informacji Turystycznej w Łęcznej w zakresie:


pozyskiwania materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących
regionu,



obsługi turystów bezpośredniej, telefonicznej i e-mailowej,



organizacji zajęć edukacyjnych dla dzieci na temat kultury ludowej –
spotkanie z szopkarzem podczas ferii,



wykonania dodatkowego oznakowania punktu (naklejki informacyjne na
szybach i drzwiach),



uzyskania certyfikatu Polskiej Organizacji Turystycznej dla punktu informacji
turystycznej na lata 2018-2020

16. Opracowano koncepcję systemu tras rowerowych promujących walory
turystyczne powiatu łęczyńskiego – 4 trasy.
17. Wymieniono 3 tablice promocyjne o tematyce turystycznej, zawierające mapę
powiatu łęczyńskiego, Pojezierza oraz informacje o najważniejszych atrakcjach
regionu.
18. Aktualizowano i zamieszczano informacje na 2 portalach internetowych
Powiatu Łęczyńskiego (www.powiatleczynski.pl, www.turystyka-pojezierze.pl)
oraz 3 profilach społecznościowych na Facebooku (Starostwo Powiatowe
w Łęcznej, Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, Miss Powiatu)
19. Aktualizowano i zamieszczano informacje w turystycznej aplikacji na telefon
„Kameralne Pojezierze”.
20. Podpisano porozumienie o współpracy z mołdawskim Rejonem Riscani.
21. Organizowano

wyjazdy

o

charakterze

międzynarodowym

z

udziałem

przedstawicieli Powiatu Łęczyńskiego (władze samorządowe, przedsiębiorcy,
placówki oświatowe) i przyjmowano delegacje zagraniczne: Białoruś (Rejon
Lachowicki), Ukraina (Goła Przystań), Mołdawia (Rejon Riscani).
22. Przygotowano i złożono partnerski projekt z Rejonem Mikołajowskim na
Ukrainie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-BiałoruśUkraina 2014-2020.
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XXIV. UTRZYMANIE POWIATOWYCH OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ ORAZ OBIEKTÓW ADMINISTRACYJNYCH
W 2018 r. działania z zakresu utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych realizowały następujące
podmioty:
1. Wydział Administracyjno - Gospodarczy
W 2018r. realizowano następujące projekty:
1. Przeprowadzone przeglądy we wszystkich budynkach:


ppoż,,

kominiarski,

coroczną

kontrole

stanu

technicznego

obiektów

budowlanych, wyłącznika głównego prądu.


Comiesięczne przeglądy windy i węzła ciepłowniczego w budynku WP3,



Przegląd klimatyzacji w serwerowni Starostwa oraz w budynku WP3,
Budynek A300:



Remont zadaszenia nad wejściem głównym



Sprawdzenie układu rozliczeniowo-pomiarowego przez PGE,



Wymiana lamp na korytarzu II piętro,



remont holu głównego,



naprawa instalacji elektrycznej w pomieszczeniach na II piętrze,



remont pomieszczenia wynajmowanego przez Stowarzyszenie Kobiet Powiatu
Łęczyńskiego,



malowanie części korytarza w Powiatowym Urzędzie Pracy,
Budynek Starostwa:



Wymiana wykładziny w Wydziale FB



Wymiana lamp w pokojach na I (pokój Przewodniczącego), (Wydział KTD) oraz
na II piętrze (Wydział BA, Pokój K):



Utrzymanie porządku w pomieszczeniach i przed budynkiem Starostwa
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XXV. WSPÓŁPRACA

I

DZIAŁALNOŚCI

NA

RZECZ

ORGANIZACJI

POZARZĄDOWYCH ORAZ PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W ART. 3 UST. 3
USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
W 2018 r. działania z zakresu współpracy i działalności na rzecz organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art., 3 Ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizowały
następujące podmioty:
1. Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
W 2018r. realizowano następujące projekty:
1. Uchwała Nr XXXVI/295/2017 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 21 listopada
2017r., w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu
Łęczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w

art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”,
2. Uchwała Nr 950/2018 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 22 stycznia 2018 r.,
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych,
które w 2018 roku zlecał Powiat Łęczyński,
3. Uchwała Nr 986/2018 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 27 lutego 2018 r.,
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych, które w 2018 roku wspierał Powiat Łęczyński.

XXVI. DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI
W 2018 r. działalność w zakresie telekomunikacji realizował następujący podmiot:
1. Wirtualne Powiaty 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Łęcznej.
W 2018r. realizowano następujące projekty:
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1. Podpisanie umowy z Powiatem Świdnickim w sprawie świadczenia usługi dostępu do
Internetu szerokopasmowego dla mieszkańców wykluczonych cyfrowo. Umowa zawarta
do 01.04.2020 r.
2. Podpisanie umowy z Gminą Spiczyn w sprawie świadczenia usługi dostępu do
Internetu szerokopasmowego dla mieszkańców wykluczonych cyfrowo. Umowa zawarta
do 31.12.2019 r.
3. Podpisanie umowy z Gminą Mełgiew w sprawie świadczenia usługi dostępu do
Internetu szerokopasmowego dla 223 beneficjentów ostatecznych projektu: „Mełgiewgmina równego dostępu do Internetu” na okres 30.06.2018-31.12.2019 r.
4. Uzyskanie własnej adresacji IP (umowa RIPE), dzięki czemu Spółka stała się
operatorem identyfikowanym
w globalnej strukturze Internetu. Posiadanie własnej adresacji pozwala na realizację
połączeń z więcej niż jednym operatorem
5. Budowa punktu styku z siecią T – Mobile
6. Budowa punktu styku w miejscowości Podzamcze (gmina Łęczna), w celu połączenia
sieci WP3 z Siecią Szerokopasmową Polski Wschodniej SPPW
7. Przygotowanie punktu styku do budynków wielorodzinnych należących do zasobów
Spółdzielni Mieszkaniowej Centrum w Cycowie, Spółdzielni Mieszkaniowych w Starym
Brusie, Dubecznie i Hańsku
8. Kontynuacja współpracy z operatorem telekomunikacyjnym w ramach usługi
udostępnienia miejsca na pięciu wieżach telekomunikacyjnych
9. Prowadzenie Kampanii informacyjnej „Bezpieczny Internet”, skierowanej do uczniów
szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatów łęczyńskiego,
świdnickiego i włodawskiego
10. Złożenie oferty na usługę kolokacji wraz z zapewnieniem łącza dla klienta
profesjonalnego (7 lokalizacji)
11. Podpisanie umowy wsparcia technicznego i gwarancji z producentem oraz dostawcą
systemu LTE i urządzeń telekomunikacyjnych, firmą Telrad Networks Ltd. z Izraela.
Inwestycje realizowane przez Spółkę w 2018 r.:
1. Budowa punktu styku w miejscowości Podzamcze (gmina Łęczna), w celu połączenia
sieci WP3 z Siecią Szerokopasmową Polski Wschodniej SPPW. Dzięki realizacji
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inwestycji Spółka posiada dwa niezależne łącza z Włodawą, co umożliwia m.in.
wykorzystanie transmisji światłowodowej SPPW w stacjach znajdujących się w Starym
Brusie, Cycowie, Ludwinie, Włodawie, Rybczewicach i Puchaczowie. Realizacja połączeń
wykorzystywana jest także do zaspokojenia potrzeb i oczekiwań klienta profesjonalnego
oraz zaoferowania usługi Transmisji Danych lokalnym operatorom.
2. Budowa punktu styku z siecią T – Mobile, dzięki czemu nastąpiło rozszerzenie usług
świadczonych przez Spółkę o usługi profesjonalne.
3.

Przygotowanie

telekomunikacyjnymi

punktów

styku

realizującymi

w

ramach

inwestycje

współpracy

polegające

na

z

operatorami

budowie

sieci

światłowodowych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Centrum w Cycowie oraz
Spółdzielni Mieszkaniowych w Starym Brusie, Dubecznie i Hańsku.

5.

ZADANIA PRIORYTETOWE NA KOLEJNY ROK

Szanowni Państwo!
Przedstawiona powyżej sytuacja Powiatu Łęczyńskiego w poszczególnych obszarach
stanowi punkt wyjścia dla Zarządu Powiatu i jest dobrym punktem startowych na
kolejną kadencje. Rok 2019 będzie czasem poprawy sytuacji Powiatu, nadrabianiem
wieloletnich zapóźnień oraz dążeniem do dynamicznego rozwoju. Analiza lat
poprzednich wyraźnie pokazała, że był to czas straconych szans i niewykorzystanych
możliwości. Na co główny wpływ miała trudna sytuacja finansowa. Ale analiza lat
poprzednich zajęła już wystarczająco dużo miejsca. Wiemy doskonale, w którym
jesteśmy miejscu i co teraz musimy zrobić. A co najważniejsze wiemy jak to zrobić i skąd
pozyskać na to niezbędne i brakujące środki finansowe. Ogromny wsparciem jest Nasz
Rząd, który nie zapomina o samorządach i daje nam duże możliwości rozwoju.
Dziś wyraźnie widać, że nie tylko środki europejskie dają samorządom dodatkowy
zastrzyk finansowy, ale możemy liczyć na duże środki z budżetu państwa.
Wskazane poniżej główne kierunki rozwoju powiatu stanowią swego rodzaju „plan
naprawczy”, który musi zostać bezwzględnie zrealizowany, aby osiągnąć nasz cel,
którym jest poprawa sytuacji finansowej powiatu i wkroczenie na drogę dynamicznego
i stabilnego rozwoju. Nie ma już dziś miejsca na pozorowane działania i brak
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stanowczości. Sytuacja nie jest łatwa, ale dla dobra naszych mieszkańców możliwa do
rozwiązania.
Główne kierunki rozwoju w 2019 roku:
1.

Poprawa sytuacji o oświacie poprzez:


Wysoki nabór uczniów na kolejny rok szkolny,



Poprawę stanu infrastruktury i wyposażenia w jednostkach,



Podniesienie poziomu nauczania,



Utworzenie centrum usług wspólnych dla oświaty,



Spłacenie

istniejącego

zadłużenia

oraz

ustabilizowanie

wydatków

bieżących w budżetach szkół.
2.

Program rozwoju komunikacji na terenie powiatu, poprzez:


Utworzenie planu realizacji inwestycji drogowych na kolejne lata,



Aplikowanie o wsparcie zewnętrzne do Funduszu Dróg Samorządowych
oraz innych źródeł,



Realizacja bieżących inwestycji,



Przywrócenie/Utworzenie

nowych

połączeń

komunikacyjnych

na

brakujących obszarach,

3.

Reforma Zarządu Dróg Powiatowych.

Usprawnienie pracy Starostwa Powiatowego w Łęcznej poprzez:


Stworzenie nowoczesnego urzędu nastawionego na obsługę mieszkańców
oraz szybkie i merytoryczne załatwianie straw,



Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań i usprawnień zarówno dla pracy
urzędników, jak i obsługi mieszkańców,


4.

Zmianę struktury organizacyjnej.

Przyśpieszenie rozwoju Szpitala Powiatowego w Łęcznej poprzez:


Rozpoczęcie modernizacji obiektów szpitalnych w Jaszczowie i stworzenie
Centrum Opieki nad Seniorami i Osobami Niepełnosprawnymi,



Rozbudowę obiektów szpitala w Łęcznej,



Podniesienie jakości obsługi pacjentów,



Poprawę jakości świadczonych usług i zakup nowoczesnego sprzętu
i wyposażenia.
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5.

Rozwój pozostałych jednostek powiatu poprzez:


Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia,



Modernizacja budynku „A300” położonego przy Al. Jana Pawła II w Łęcznej,



Poprawa sytuacji finansowej i zmiany organizacyjne w jednostkach,



Przeniesienie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej do nowej w pełni
dostosowanej dla potrzeb dzieci siedziby,



Utworzenie Biblioteki Publicznej w Łęcznej,



Termomodernizacja budynku ORW w Łęcznej.

Powyższe kierunki, mają doprowadzić do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest
poprawa sytuacji finansowej powiatu i wkroczenie na drogę dynamicznego i stabilnego
rozwoju – oraz celu głównego, czyli znacznego poprawienia sytuacji Naszych
Mieszkańców, bo to dla nich są Nasze Szkoły, Drogi i cała Infrastruktura.

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Niewiadomski
Przewodniczący Zarządu
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