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Województwo: lubelskie

Powiat: opolski

Prawa miejskie: ok. 1418 r.

Współrzędne geograficzne miasta:
51º 09‘N, 21º 58‘E

Liczba mieszkańców (31.12.2018 r.):
17 216 – ogółem
8 412– miasto 
8 804 – obszary wiejskie 

Urodzenia w 2018 roku:
155

Małżeństwa zawarte w 2018 roku:
144

Zgony w 2018 roku:
193

Zameldowania na pobyt stały:
239

Wymeldowania pobytu stałego:
121 

Nr tel. kierunkowy – 81

Kod pocztowy – 24-300

Tablice rejestracyjne – LOP

Powierzchnia – 19 381 ha

Liczba miejscowości na terenie gminy – 57
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Szanowni Państwo,
Radni Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim,
Mieszkańcy Gminy Opole Lubelskie,

Przekazujemy Państwu nowy dokument zawierający 
szereg informacji na temat kondycji Gminy Opole 
Lubelskie. Sporządzanie corocznego raportu 
o stanie gminy to nowy obowiązek, nałożony 
na samorządy nowelizacją ustawy o samorządzie 
gminnym. Zgodnie z art. 28aa co roku do 31 maja 
burmistrz musi przedstawić radzie raport o stanie 
gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności 
burmistrza w roku poprzednim, zawiera  realizację 
polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy 
i budżetu obywatelskiego. 

Mimo, że w tym roku obligatoryjnie gminy 
sporządzają dokument po raz pierwszy, to podobne 
raporty, w formie podsumowania działań 
samorządu pojawiały się w Gminie Opole Lubelskie 
już w latach ubiegłych. Tym razem jednak 
raport został opracowany zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w ustawie. Ma on charakter publiczny 
i będzie rozpatrywany na sesji absolutoryjnej 
rady gminy, natomiast w debacie nad nim mają 
prawo brać udział również mieszkańcy. Taka 
forma wysłuchania publicznego także nie miała 
dotąd miejsca w polskim ustawodawstwie 
samorządowym. 

Dlatego serdecznie zachęcam Państwa 
do zapoznania się z przygotowanym materiałem 
i wyrażania ewentualnych uwag czy opinii na jego 
temat. 

Burmistrz Opola Lubelskiego
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Administracja publiczna

 2019 • 5
RAPORT

Burmistrz 
Opola Lubelskiego: 
Sławomir Plis

tel. 81 827 72 02 
slawomir.plis@opolelubelskie.pl

Z-ca Burmistrza:
Waldemar Gogół

tel. 81 827 72 03
waldemar.gogol@opolelubelskie.pl

Skarbnik Gminy:
Dorota Bełżek

tel. 81 827 72 05
skarbnik@opolelubelskie.pl

Gmina Opole Lubelskie
ul. Lubelska 4; 24-300 Opole Lubelskie
T: 81 827 72 01 F: 81 827 72 00
NIP 717 173 36 12 / REGON 431020026
www.opolelubelskie.pl
www.odnawiamy.opolelubelskie.pl
sekretariat@opolelubelskie.pl
www.facebook.com/opolelubelskie  
www.youtube.com/opolelubelskiegmina

Numery kont:
Należności z tytułu opłaty skarbowej, podatków, 
opłaty za odbiór odpadów komunalnych:
PKO BP SA OPOLE LUB.: 
58 1020 3235 0000 5502 0007 3445

Wpłaty wadiów i zabezpieczeń:
PKO BP SA OPOLE LUB.:
76 1020 3235 0000 5002 0007 4336

SEKRETARIAT
pok. 207
tel. 81 827 72 01 
fax. 81 827 72 00
sekretariat@opolelubelskie.pl

Wydział Organizacyjny i Spraw 
Samorządowych
Kierownik: Beata ROLA-ADAMCZYK
tel. 81 827 72 12
beata.rola.adamczyk@opolelubelskie.pl

Wydział Finansowo - Budżetowy
Kierownik: Agnieszka STRAWA
tel. 81 827 72 06
agnieszka.strawa@opolelubelskie.pl

Wydział Integracji Europejskiej 
i Promocji
Kierownik: Izabela ZARZYCKA 
tel. 81 827 72 16
izabela.zarzycka@opolelubelskie.pl

Wydział Inwestycji Planowania i Rozwoju
Kierownik: Iwona BEDNARZ
tel. 81 827 72 17
iwona.bednarz@opolelubelskie.pl

Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa
Kierownik: Justyna HARASZCZUK
tel. 81 827 72 24
justyna.haraszczuk@opolelubelskie.pl

Wydział Spraw Obywatelskich
Kierownik: Zbigniew OLENDER
tel. 81 827 72 20
zbigniew.olender@opolelubelskie.pl

Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik USC: Iwona WITWERA
tel. 81 827 72 22
iwona.witwera@opolelubelskie.pl
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Wykaz jednostek organizacyjnych 
Gminy Opole Lubelskie

1. Urząd Miejski w Opolu Lubelskim,
2. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 
w Opolu Lubelskim,
3. Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Opolu Lubelskim,
4. Przedszkole Miejskie w Opolu Lubelskim,
5. Żłobek Miejski w Opolu Lubelskim,
6. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kornela 
Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim,
7. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Oskara Kolberga 
w Opolu Lubelskim,
8. Szkoła Podstawowa im. bł. Jana Pawła II 
w Kluczkowicach,
9. Szkoła Podstawowa w Wandalinie,
10. Szkoła Podstawowa im. św. Maksymiliana 
Marii Kolbe w Pusznie Godowskim,
11. Szkoła Podstawowa w Skokowie,
12. Opolskie Centrum Kultury.

Wykaz jednostek pomocniczych 
Gminy Opole Lubelskie

Sołectwa:
1. Białowoda
2. Ćwiętalka obejmująca wsie Ćwiętalka i Świdry
3. Darowne
4. Dąbrowa Godowska
5. Dębiny
6. Elżbieta
7. Emilcin
8. Góry Opolskie
9. Górna Owczarnia
10. Góry Kluczkowickie
11. Grabówka
12. Jankowa obejmujące wieś Jankowa i przysiółki 
„Pomorze” i „Kleniewo”
13. Kamionka
14. Kazimierzów
15. Kluczkowice obejmujące wieś Kluczkowice 
i przysiółek „Kręciszówka”
16. Kluczkowice-Osiedle
17. Leonin
18. Ludwików
19. Majdan Trzebieski
20. Niezdów
21. Nowy Franciszków
22. Nowe Komaszyce
23. Ożarów
24. Puszno Godowskie
25. Puszno Skokowskie
26. Ruda Godowska obejmujące wieś Ruda Go-
dowska i przysiółek „Ruda Maciejowska”
27. Rozalin
28. Sewerynówka
29. Skoków
30. Stanisławów
31. Stary Franciszków
32. Stare Komaszyce
33. Truszków
34. Trzebiesza
35. Wandalin
36. Wandalin „Widły”
37. Wola Rudzka obejmujące wieś Wola Rudzka 
i przysiółek „Pustelnia”
38. Wólka Komaszycka
39. Wrzelowiec
40. Wrzelowiec „Kierzki”
41. Zadole
42. Zajączków
43. Zosin

Osiedla w mieście Opole Lubelskie:
1. „Błonie”
2. „Ogrody”
3. „Centrum”
4. „Zajezierze”
5. „Lipki”
6. „Przy Lipowej”
7. „Zagłobin”
8. „Młodzieżowe”
9. „Janiszkowice”
10. „Zagrody”
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Polityka mieszkaniowa

System gospodarowania odpadami

Gospodarka komunalna

Gmina Opole Lubelskie posiada w zasobie komu-
nalnym 140 lokali, w tym 8 lokali socjalnych  
i 132 lokale komunalne. 

14 lokali znajduje się w budynkach położonych 
na terenie wiejskim. Pozostałe lokale znajdują się 
w budynkach położonych na terenie Opola Lubel-
skiego w budynkach, których właścicielem jest 
Gmina Opole Lubelskie oraz w budynkach Wspól-
not Mieszkaniowych.

W roku 2018 do Urzędu Miejskiego w Opolu Lubel-
skim wpłynęło 34 wnioski o przydział lokalu ko-
munalnego oraz 4 wnioski o zamianę lokalu ko-
munalnego. 

W roku 2018 zostało podpisanych 8 nowych 
umów na najem lokali komunalnych oraz dwie 
nowe umowy na zamianę lokali. 

W ubiegłym roku zostały wyremontowane trzy  
lokale mieszkalne na łączną kwotę 63.650,50 zł  
brutto.

W ramach administrowania zasobem mieszkanio-
wym Gminy Opole Lubelskie Opolskie Przedsię-
biorstwo Komunalne wykonało docieplenie bu-
dynku komunalnego położonego w Komaszycach 
Starych. Natomiast w budynku komunalnym poło-
żonym w Opolu Lubelskim przy ul. Fabrycznej zo-
stała wykonana dodatkowa wentylacja w poszcze-
gólnych lokalach komunalnych.

Systemem gospodarowania odpadami komunalny-
mi w 2018 r. objętych było 14 284 mieszkańców 
oraz 425 punktów, w których prowadzona jest 
działalność gospodarcza. W 2018 r. odebrano łącz-
nie 3 308,06 ton odpadów komunalnych z czego 
poszczególne frakcje odpadów wyniosły:
1) niesegregowane/zmieszane 2 461,28 ton,
2) papier 109,80 ton,
3) szkło 205,52 ton,
4) tworzywa sztuczne 201,70 ton,
5) biodegradiowalne 211,60 ton,
6)odpady odbierane w PSZOK (tj. gruz, opony, od-
pady wielkogabarytowe oraz inne niewymienione 
frakcje zbierane w sposób selektywny) 118,16 ton.

Łączne koszty systemu gospodarki odpadami za 
rok 2018 wyniosły 1 789 375,72 zł i składały się 
na nie, koszty związane z:
1) transportem i zagospodarowaniem odpadów 1 
591 611,43zł. 
2) obsługą administracyjną systemu 195 794,29zł. 
3) likwidacją dzikich wysypisk 1 970,00zł. 

W 2018r. wystawiono 650 upomnień oraz 460 ty-
tułów wykonawczych na kwotę 94 311,98 zł.
Jednym z podstawowych celów nowego systemu 
gospodarki odpadami  komunalnymi jest osiągnię-
cie odpowiednich poziomów ograniczenia masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegrada-
cji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie 
poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych 
selektywnie. Poziomy recyklingu w odniesieniu 
do poszczególnych rodzajów odpadów określone 
zostały w art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Osiągnięte przez Gminę Opole Lubelskie 
w 2018r. poziomy

Obowiązek gminy Wymagane 
do osiągnięcia

Osiągnięty

Poziom recyklingu 
i przygotowania do 
ponownego użycia 
następujących frakcji 
odpadów komunalnych: 
papieru, metali, 
tworzyw sztucznych 
i szkła

Poziom recyklingu, 
przygotowania do 
ponownego użycia 
i odzysku innymi 
metodami innych niż 
niebezpieczne odpadów 
budowlanych 
i rozbiórkowych

Poziom ograniczenia 
masy odpadów 
komunalnych 
ulegających 
biodegradacji 
przekazywanych 
do składowania

‹ 30% 49,46%

100%

16,93%

‹ 50%

› 30%



Program usuwania azbestu 

W 2018 roku wzorem lat ubiegłych gmina realizo-
wała „Program usuwania azbestu i wyrobów za-
wierających azbest z terenu Gminy Opole Lubel-
skie na lata 2011-2032”. 

20 kwietnia 2018 r. została podpisana umowa 
na demontaż, odbiór i utylizację pokryć dacho-
wych wykonanych z płyt azbestowo-cemento-
wych znajdujących się w gospodarstwach domo-
wych. 

W wyniku tych prac usunięto i poddano utylizacji 
płyty eternitowe w 54 gospodarstwach domowych 

położonych na terenie miasta i gminy Opole Lubel-
skie na ogólną liczbę 8 819 m2, co stanowi masę 
114 605 kg. Koszt tego zadania wyniósł 30 473.20 
zł i w 100% został sfinansowany ze środków ze-
wnętrznych tj. WFOŚiGW w Lublinie.

Dodatkowo 55 gospodarstw z terenu gminy Opo-
le Lubelskie zostało zakwalifikowanych do pro-
jektu pn. „System gospodarowania odpadami 
azbestowymi na terenie województwa lubelskie-
go", w których zostaną usunięte pokrycia dacho-
we na ogólną liczbę 9570 m2, co stanowi masę 115 
780 kg. Zadanie to realizowane było przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Polityka oświatowa

SIEĆ SZKÓŁ ILOŚĆ 
UCZNIÓW

ZATRUDNIENIE 
W ETATACH

KOSZTY UTRZYMANIA

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego 

w Opolu Lubelskim, ul. Szkolna 5, 24-300 Opole Lubelskie 

Placówka 

publiczna

626 93,79 6 815 339,64 zł
w tym wynagr. z pochodnymi

5 853 362,93 zł. 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu 

Lubelskim, ul. Fabryczna 28, 24-300 Opole Lubelskie 

Placówka 

publiczna

494 57,17 4 081 809,70 zł 
w tym wynagr. z pochodnymi

3 538 904,05 zł.

Szkoła Podstawowa w Skokowie, Skoków 84, 24-300 

Opole Lubelskie 

Placówka 

publiczna

146 17,75 1 377 557,11 zł 
w tym wynagr. z pochodnymi

1 112 415,96 zł.

Szkoła Podstawowa im. bł. Jana Pawła II w Kluczkowicach, 

Kluczkowice 128, 24-300 Opole Lubelskie 

Placówka 

publiczna

230 48,49 3 584 112,91zł 
w tym wynagr. z pochodnymi

2 999 343,15 zł.

Szkoła Podstawowa im. św. Maksymiliana Marii Kolbe w 
Pusznie Godowskim, Puszno Godowskie 99, 24-300 Opole 
Lubelskie 

Placówka 

publiczna

86 13,58 908 407,78 zł 
w tym wynagr. z pochodnymi

743 991,42 zł.

Szkoła Podstawowa w Wandalinie, Wandalin 71, 

24-300 Opole 

Placówka 

publiczna

84 14,64 1 087 633,29 zł  
w tym wynagr. z pochodnymi

876 044,38 zł. 

Przedszkole Miejskie w Opolu Lubelskim, 

ul. Przemysłowa 3, 24-300 Opole Lubelskie 

Placówka

 publiczna

175 34,25 1 916 990,33 zł 
w tym wynagr. z pochodnymi

1 705 339,42 zł.

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Inicjatywa”  
w Niezdowie prowadzące publiczną szkołę podstawową, 
niepubliczne gimnazjum i niepubliczny punkt   
przedszkolny

Stowarzyszenie 192 29,54 1 884 686,36 zł 
kwota dotacji przekazana na 
rzecz stowarzyszenia 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi i Inicjatyw  
Kulturalno - Oświatowych „Nasza Szkoła” w Komaszycach 
prowadzące publiczną szkołę podstawową 

Stowarzyszenie 37 8,76 457 806,27 
kwota dotacji przekazana na 
rzecz stowarzyszenia

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Promyczek”, 

ul. Przedmieście 1 , 24-300 Opole Lubelskie 

Placówka  
niepubliczna

15 1 66 396,60 zł 
kwota dotacji

Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Tajemniczy Ogród” 

w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 37, 24-300 Opole Lubelskie 

Placówka  
niepubliczna

10 7,88 439 029,13 zł 
kwota dotacji
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Szkoła Podstawowa Nr 1 
w Opolu Lubelskim

Wybrane działania oraz remonty w poszczególnych szkołach

Programy: 
• „Kompetencje przyszłości” – w ramach RPO WL 
na lata 2014 – 2020 współfinansowane ze środków 
EFS.
• Program ekologiczny w ramach WFOŚ i GW.
• Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywności 
cyfrowej – program operacyjny Polska Cyfrowa 
na 2014 -2020 w ramach działania 3.2.
• Całościowy Rozwój Szkół w ramach współpracy 
z Centrum Edukacji Obywatelskiej.
• Młodzi Przedsiębiorcy - program edukacyjny  
z marketingu produktów lokalnych pt. "Owocna 
Komunikacja" organizowany pod patronatem Bur-
mistrza Opola Lubelskiego przez Stowarzyszenie 
Owocne Inwestycje.
• Narodowy  Program Rozwoju Czytelnictwa. 
• Szkoła dialogu – program edukacyjny.
• Program Edukacyjny "Ratujemy i Uczymy Rato-
wać"- program prowadzony przez Fundację WOŚP.

Projekty i działania edukacyjne:
• Read On – projekt czytelniczy z j. angielskiego.
• Międzynarodowy projekt wysyłania pocztówek 
Postcrossing.
• E - Twinning, 
• Aiesec - obóz szkoleniowy z języka angielskie-
go - warsztaty językowe ze studentami w ramach 
współpracy ze Stowarzyszeniem AIESEC.
• Projekt ,,Irlandia w Szkole”.
• Projekt Europejski Dzień Języków Obcych.
• Projekt „Efektywna szkoła – kompetencje kluczo-
we.
• Projekt „Mediacja rówieśnicza sposobem na prze-
zwyciężanie przemocy  i agresji w szkole”.
• Projektu "Szkoła Dialogu" – Uczniowie wzięli 
udział w  Gali programu Szkoła Dialogu, prowadzo-
nego przez fundację Forum Dialogu, która odbyła 
się 1 marca 2018 r. w Teatrze Wielkim - Operze Na-
rodowej w Warszawie, ogłoszono wyniki konkursu 
na najlepszy projekt upamiętniający społeczność 
żydowską w swojej miejscowości.
• Projekt „Chemiczna moc 4 żywiołów” –współfi-
nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr projektu: 
POWR.03.01.00-00-U049/17-   UMCS w Lublinie.
• Uniwersytet Młodego Chemika – I etap projektu.
• Projekt - Bicie Rekordu w sztucznym oddychaniu. 
• Międzynarodowy projekt „Piękna nasza Polska 
cała”.
Inne działania edukacyjne:
• Finał Wojewódzki Turnieju Bezpieczeństwa Ru-
chu Drogowego.

• Udział uczniów i nauczycieli w Narodowym Czy-
taniu ,,Przedwiośnia" S. Żeromskiego, zorganizo-
wanym przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publicz-
ną  w Opolu Lubelskim we współpracy z biblioteka-
mi szkolnymi.
• Ogólnopolska akcja ,,Jak nie czytam, jak czytam”. 
• Nawiązanie współpracy z Katedrą Filologii Celtyc-
kiej na KUL – wyjazd wybranych uczniów na wy-
kłady i warsztaty w ramach Dnia Celtyckiego.
• Warsztaty języka walijskiego w SP nr1.
• Lekcje otwarte w British Council w Lublinie. 
• Pokazy Chemiczne w UMCS w Lublinie.
• Pokazy z fizyki -  udział uczniów w pokazach z fi-
zyki organizowanych przez  Instytut Fizyki UMCS 
oraz Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fi-
zycznego.
• Udział w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym 
„Alchemik”.
• Udział w zorganizowanym przez Gminę Opole Lu-
belskie spotkaniu z doradcą energetycznym z Re-
gionalnego Biura Energii.
• Nauka programowania poprzez zabawę  - spotka-
nie dzieci z klas III uczęszczających na świetlicę 
szkolną w Bibliotece Publicznej w Opolu Lubelskim.
• "Smyczkowanie na śniadanie"  - koncert organizo-
wany przez Łódzkie Biuro Koncertowe "WIRTUOZ".
• Warsztaty artystyczne w Nałęczowie - uczennice 
klas III-cich Gimnazjum uczestniczyły w warszta-
tach artystycznych w Państwowym Liceum Sztuk 
Plastycznych w Nałęczowie. 
• Spotkanie autorskie z Panią Barbarą Gawryluk 
w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. Spotkanie 
odbyło się w Opolskim Centrum Kultury. 
• Organizacja  zawodów w mini piłce siatkowej- II  
turniej eliminacyjny Kinder + Sport.
• Udział w Gali Laureatów XIV Ogólnopolskiego 
Konkursu Polonistycznego ,,Z poprawną polszczy-
zną na co dzień w Pałacu Staszica (siedzibie Pol-
skiej Akademii Nauk) w Warszawie.
• Udział uczniów w uroczystym podsumowaniu 
Konkursów Przedmiotowych Lubelskiego Kuratora 
Oświaty.
• Udział uczniów w konkursie dla uczniów szkół 
podstawowych "POKOLORUJ SWÓJ ŚWIAT" orga-
nizowanym przez Samorząd Województwa Lubel-
skiego
• Udział w   Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pasto-
rałek zorganizowanym w Karczmiskach.
• Udział w III Ogólnopolskim Konkursie Piosen-
ki Religijnej „Zaśpiewajmy Panu” w Państwowej 
Szkole Muzycznej w Kraśniku.
• Finaliści w Międzyszkolnym  Konkursie Lingwi-
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stycznym "Master of  English and German" orga-
nizowanym przez Szkołę Podstawową w Wilkowie.
• Szkolny Dzień Teatru.
• Skąd się bierze chleb? - warsztaty piekarskie.
• Prezentacja umiejętności językowych uczniów 
podczas obchodów Dni Języków Angielskiego i Nie-
mieckiego.
• I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MISTRZEM ORTOGRAFII – 
konkursy ortograficzne.
• Wyjazd na stok narciarski w Chrzanowie. W wy-
cieczce brali udział uczniowie klas IV-VII szko-
ły podstawowej i uczniowie klas II-III gimnazjum, 
którzy osiągnęli bardzo wysokie wyniki w nauce.
• Spotkanie z dr Arkadiuszem Kutkowskim, pra-
cownikiem radomskiego oddziału Instytutu Pa-
mięci Narodowej i autorem wystawy pt.: "... ksiądz 
musi  zaprzestać"- Życie i działalność ks. Romana 
Kotlarza. - wystawa IPN
• Wystawa "Józef Piłsudski w Lublinie" wystawa 
IPN.
• Wystawa "INKA". Wystawa została przygotowana 
w 70 rocznicę zamordowania przez komunistycz-
nych oprawców w murach Więzienia Karno-Śled-
czego w Gdańsku niezłomnej sanitariuszki 5. Wi-
leńskiej Brygady Armii Krajowej Danuty Siedzi-
kówny "Inki".
• Organizacja zawodów sportowych na szczeblu 
gminnym, powiatowym wojewódzkim i krajowym.

Programy i akcje  o charakterze profilaktyczno-
wychowawczym: 
• Świeć odblaskiem! – akcja mająca na celu eduko-
wanie uczniów w temacie bezpiecznego poruszania 
się po drogach - udział wzięli Burmistrz Opola Lu-
belskiego, Komendant KPP w Opolu Lubelskim.
• Jestem bezpieczny – konkurs profilaktyczny orga-
nizowany przez KPP w Opolu Lubelskim.
• Bezpieczne grzybobranie – Oglądanie wystawy 
w Opolskim Centrum Kultury przygotowanej przez 
Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarne-
go w Opolu Lubelskim.
• Udział w XI Edycję Konkursu Plastycznego ,,Świat 
bez alkoholu" zorganizowanym przez Klub Absty-
nenta ,,Jutrzenka" w Opolu Lubelskim.
• Program antynikotynowy – Czyste powietrze wo-
kół nas – SANEPiD.
• Program profilaktyczny Trzymaj formę – SANE-
PiD.
• Program profilaktyczny Bieg po zdrowie  - SANE-
PiD.
• Wolontariat w szkole.
• Realizacja programów profilaktycznych w ramach 
godzin wychowawczych Spójrz inaczej, Spójrz ina-
czej na agresję, Domowi Detektywi, Sobą być – do-
brze żyć, Elementarz i inne. 
• Dzień Ziemi 2018
• Kampania – Telefon zostaw w domu.
• Warzywa i owoce w szkole.

• Szklanka mleka.
• Tydzień ekologiczny w klasach I-III sp.
• Kampania przeciw zagrożeniom płynącym z In-
ternetu. Odpowiedzialne korzystanie z mediów 
społecznościowych.
• Kontynuacja patronatu nad cmentarzem przy ul. 
Lubelskiej.
• Patronat nad Zakątkiem Katyńskim.
• Działalność kół PCK i Caritas.
• Szkolna Kasa Oszczędności.

Akcje charytatywne:
• Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
• Zbiórka odzieży, produktów spożywczych dla po-
trzebujących.
• „Podziel się grosikiem”.
• Wsparcie dla rodziny uczniów w związku z trud-
ną sytuacją losową.
• Akcja charytatywna na rzecz bezdomnych zwie-
rząt.

Remonty:
• Malowanie  sali na segmencie  E  - przeznaczonej 
na pokój nauczycielski 16 m²
• Malowanie  sali  304 na segmencie  B   52 m²
• Malowanie  sali  306 na segmencie  B   52 m²
• Malowanie  pomieszczenia 119 na segmencie C  
16,50 m²
• Uzupełnienie brakujących płytek PCV na holach 
i w klasach  - 21 m²
• Malowanie pomieszczeń magazynowych w kuch-
ni 60 m²
• Wymiana przepalonych żarówek na małej sali 
gimnastycznej  i wykonanie nowej tablicy rozdziel-
czej  
• Malowanie dwóch świetlic na segmencie A  120 
m²
• Położenie nowej wykładziny z PCV dwóch salach 
w świetlicy  120 m²
• Położenie nowej wykładziny z PCV w sali lekcyjnej 
306  na segmencie B  52 m²
• Remont dwóch pomp cyrkulacyjnych w kotłowni
• Malowanie pomieszczenia 201na seg B 16 m² - po-
kój wyciszeń
• Położenie nowej wykładziny z PCV w pomieszcze-
niu 201 segmencie A  16 m²
• Zakup i uzupełnienie brakujących gaśnic prosz-
kowych zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi 
w ilości 9 szt.
• Zakup i wymiana uszkodzonych drzwi wejścio-
wych do sanitariatów  6szt.
• Bieżące prace remontowe.
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Szkoła Podstawowa Nr 2 
w Opolu Lubelskim

Programy, projekty i działania edukacyjne
W 2018 roku w Szkole Podstawowej  nr 2 im. Oska-
ra Kolberga w Opolu Lubelskim realizowane były 
dwa projekty w ramach programu ERASMUS+. 
Są to:
• „The wise and Eco – friendly consumer”,
• „Get Qutside, Activate Life with Sports”.
Są  to projekty dwuletnie. Łączna suma dofinanso-
wania na dwa projekty wynosi 46 085 Euro. Oprócz 
naszej szkoły w projekcie uczestniczą szkoły z na-
stępujących państw: Turcja, Niemcy, Czechy, Wło-
chy, Bułgaria, Portugalia, Rumunia.
Od stycznia 2018 roku do czerwca 2019 roku, 
• „Kompetencje przyszłości”- w ramach projektu, 
prowadzone są zajęcia dodatkowe dla uczniów:
- zajęcia wyrównawcze z jęz. angielskiego (5 grup 
w szkole podstawowej),
- zajęcia rozwijające z jęz. angielskiego (7 grup 
w szkole podstawowej i 1 grupa w gimnazjum),
- zajęcia rozwijające z jęz. niemieckiego (1 grupa 
w gimnazjum),
- zajęcia rozwijające z informatyki (2 grupy w szko-
le podstawowej i 1 w gimnazjum),
- zajęcia rozwijające z przyrody (5 grup w szkole 
podstawowej i 1 grupa w gimnazjum),
- zajęcia rozwijające z matematyki (9 grup w szko-
le podstawowej i 1 w gimnazjum),
- zajęcia wyrównawcze z matematyki (8 grup 
w szkole podstawowej i 1 w gimnazjum),
- konsultacje psychologiczne indywidualne.
Zajęcia prowadzone są maksymalnie w 8-osobo-
wych grupach 1 raz w tygodniu. 
Ogółem w zajęciach dodatkowych uczestniczy 215 
uczniów (189 uczniów szkoły podstawowej i 26 
uczniów gimnazjum).Zajęcia prowadzone są przez 
nauczycieli uczących w naszej szkole (łącznie 13 
nauczycieli).
• Kompetencje cyfrowe i wykorzystanie TIK (4 na-
uczycieli), Nauczanie metodą eksperymentu (3 na-
uczycieli), Innowacyjne metody edukacji (6 nauczy-
cieli), Pedagogika specjalna (1 nauczyciel). W ra-
mach projektu zostały również zakupione pomo-
ce dydaktyczne do biologii, chemii, fizyki i geogra-
fii oraz 24  komputery przenośne i 2 drukarki 3D.
• Uczniowie klas I- III brali udział w projekcie „Ra-
zem odkryjmy świat programowania” w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020.
• Ponadto szkoła pozyskała 15 000 zł na zakup ksią-
żek z programu rządowego „Książka naszych ma-
rzeń”.
• Oprócz w/w projektu szkoła realizowała inne pro-
jekty, m.in.:
- Program „Szklanka mleka” 
- Program „Owoce w szkole” 

• W ramach współpracy z Sanepidem realizowane 
były następujące programy:
- Program - „Nie Pal Przy Mnie Proszę” – głównym 
celem programu jest zmniejszenie narażania dzieci 
na bierne palenie. 
- Program „Czyste powietrze wokół nas” - realizo-
wany w oddziałach przedszkolnych. Celem
programu jest uwrażliwienie rodziców na konse-
kwencje palenia papierosów szczególnie w obecno-
ści dzieci.
- Program „ Znajdź właściwe rozwiązanie” – eduka-
cja o negatywnych skutkach palenia tytoniu.
- Program „ Trzymaj formę” - edukacja o znaczeniu 
zbilansowanej diety, zdrowym odżywianiu oraz ak-
tywności fizycznej w codziennym życiu. 

• Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w ogólno-
polskich programach i konkursach prozdrowotnych 
i innych:
- „Jedz smacznie i zdrowo” ogólnopolski program 
edukacyjny skierowany do uczniów gimnazjum.
Celem jest propagowanie wśród młodzieży prawi-
dłowych nawyków żywieniowych.   
- „Między nami kobietkami” program dla dziewcząt 
starszych klas szkoły podstawowej na temat higie-
ny intymnej.
- „AIDS i inne choroby przenoszone droga płciową”  
– pogadanki dla uczniów klas III gimnazjum.
- Udział uczniów naszego gimnazjum w ogólno-
polskim konkursie wiedzy na temat zdrowia i jego 
ochrony MEDITEST.
- „Dni zdrowia w szkole” – cykliczna akcja prozdro-
wotna.
- Cała Polska czyta dzieciom”
- „Polacy – Rodakom”  - zbiórka produktów żyw-
nościowych, książek, zabawek, przyborów szkol-
nych dla dzieci polskich mieszkających na Białoru-
si i Ukrainie prz współpracy ze Stowarzyszeniem 
„Przeszłość – Przyszłość” z Puław.
- Narodowe Czytanie Przedwiośnia – Stefana Że-
romskiego.

• Szkoła brała udział w różnego rodzaju kampa-
niach i akcjach:
- „Paczki świąteczne”
- „Góra Grosza”
- „Podziel się grosikiem” – na rzecz wspierania 
dzieci ze Stowarzyszenia Rodzin z Autyzmem „ELF”    
w Ćwiętalce.
- Zbiórka pieniędzy dla chorego dziecka.
- Zbieranie nakrętek  w ramach akcji ,,Nakręcamy 
na pomaganie”.
- Udział w konkursie plastycznym „Bezpiecz-
ne ferie” oraz w pogadankach  „Bezpieczna droga 
do szkoły” organizowanych przez Powiatową Ko-
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mendę Policji.
- Udział w konkursie plastycznym organizowanym 
przez KRUS „Bezpiecznie na wsi” 
- Pomoc finansowa potrzebującem uczniom naszej 
szkoły i innym dzieciom.

Remonty
Budynek przy ulicy Fabrycznej 27
• Remont schodów. 
Budynek przy ulicy Fabrycznej 28
• Remont i malowanie magazynu żywnościowego.
• Malowanie pomieszczeń administracyjno  - biuro-
wych, zakup szaf do szkolnego archiwum.
• Zakup mebli do dwóch sal lekcyjnych.
• Remont i malowanie stołówki szkolnej oraz kuch-
ni.
• Remont i malowanie korytarza na parterze.
• Malowanie ogrodzenia.
• Prace konserwatorskie na boiskach szkolnych 
oraz  w otoczeniu szkoły.
• Budowa skoczni w dal.

Szkoła Podstawowa 
w Kluczkowicach

Ważne wydarzenia
• Uroczystość posadzenia „Dębu Niepodległości” 
z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości oraz akademia środowiskowa 
połączona z rozstrzygnięciem konkursu gminnego 
„Kartka urodzinowa dla stulatki”.
• Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka.

Prace remontowe, zakupy
Ćwiętalka
• zakup:
- mebli do klasy II b i kl. I c s,
-  zakup biurka do oddziału przedszkolnego,
- 2 szafek ubraniowych dla dzieci,
- kserokopiarki do pokoju nauczycielskiego,
- stolików do kl. I a i b,
- projektora i zainstalowanie go na korytarzu 
szkolnym,
- rolet na korytarz szkolny, dywanów do sal,
- stolika do przewozu obiadów dla dzieci,
- szafki ubraniowej do pokoju nauczycielskiego,
• odmalowanie świetlicy szkolnej i zaadaptowanie 
jej na klasę lekcyjną dla kl. I,
• zakup laserowej kolorowej drukarki dla oddziałów 
specjalnych,
• zakup tabletu i oprogramowania do komunikacji 
alternatywnej,
• Remont placu zabaw przy budynku szkoły 

w Ćwiętalce. Koszt: 8 979, 00 zł brutto.

Kluczkowice
• malowanie i wyposażenie gabinetu pedagoga 
i logopedy,
• zakup tablic ceramicznych  do sali nr 3 i 7,
• zakup mebli do sal nr  5, 6, 7 i świetlicy szkolnej,
• wymiana rolet na korytarzu
• zakup i montaż 3 zestawów (laptop, projektor, 
ekran) w sali nr 8, 9, 10.
• zakup laserowej kolorowej drukarki do świetlicy 
szkolnej

Remont instalacji elektrycznej
I etap  listopad 2018 r.  Koszt: 9 840, 00 zł brutto.
1. Remont linii zasilającej od złącza kablowo-
pomiarowego do tablicy głównej.
2. Remont tablicy tablicy głównej wraz 
z wymaganym wyposażeniem
3. Remont linii zasilających od tablicy głównej 
do poszczególnych pomieszczeń
4. Montaż gniazd 230 V w pomieszczeniach
5. Montaż głównego wyłącznika pożarowego prądu

II etap  grudzień 2018 r.  Koszt: 8 979, 00 złotych 
brutto
1. Dalszy remont tablicy głównej  w pomieszczeniu 
szatni wraz z wyposażeniem (zabezpieczenia 
różnicowo-prądowe, wyłączniki nadprądowe).
2. Remont wewnętrznej linii zasilającej od złącza 
pomiarowego do do pomieszczeń lekcyjnych 
i administracyjnych, w tym:
• montaż rurek instalacyjnych typu RL na ścianach 
zewnętrznych budynku,
• wciąganie przewodów WLZ do rurek 
instalacyjnych,
• montaż puszek rozdzielczych,
• wykonanie przewiertów w ścianach zewnętrznych,
• montaż gniazd 230V w zasilanych pomieszczeniach,

1. Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego 
budynku szkoły na oprawy typu LED.
2. Remont linii zasilania oświetlenia zewnętrznego 
(połączenie wszystkich punktów oświetlenia 
zewnętrznego do zegara astronomicznego).
3. Wykonanie pomiarów.
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Szkoła Podstawowa 
w Pusznie Godowskim

Szkoła Podstawowa 
w Skokowie

Ważne wydarzenia
• Dzień Babci i Dziadka w remizie OSP w Pusznie 
Godowskim połączony z zabawą karnawałową - 
23.01.2019r.
• Udział uczniów w ogólnopolskim konkursie pla-
stycznym: „Orzeł Biały-nasza duma”- wyróżnienie 
dla uczennicy kl 6 na etapie okręgowym
• Akcja: „Nie daj się zabić w ciemności, świeć od-
blaskiem”- z udziałem p. Burmistrza, Policji oraz 
Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych
• I miejsce drużyny w konkursie: „Jestem bezpiecz-
ny” - etap gminny
• III miejsce drużyny w Turnieju BRD - etap gminny
• Uroczysta akademia w kościele parafialnym 
w Pusznie dla społeczności lokalnej z okazji 227 
rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja
• Udział w III edycji akcji: „Podziel się grosikiem” - 
uzbierano 271,31 zł dla chorego Bartusia
• Powiatowy finał konkursu: „Jestem bezpieczny”- 
III miejsce dla szkolnej drużyny
• 20.06.18-obchody 100-lecia Szkoły pod patrona-
tem Marszałka Województwa Lubelskiego, Kurato-
rium Oświaty w lublinie, Burmistrza Opola Lubel-
skiego, Wspólnoty Opolskiej, Radia Progres
• Ślubowanie uczniów klasy 1
• I miejsce w konkursie: „Świat bez alkoholu”- dla 
uczennicy klasy VI 
• 11 Listopada - Narodowe Święto Niepodległości-
uroczysta akademia dla społeczności lokalnej w ko-
ściele parafialnym, udział w wydarzeniu: „Rekord 
dla Niepodległej” - 9.11.18 o godz. 11.11 uczniowie 
naszej szkoły w obecności sztandaru szkoły odśpie-
wali Hymn Narodowy
• III miejsce  dla ucz. kl.2 oraz wyróżnienie dla ucz. 
kl. 5 w międzyszkolnym  konkursie plastyczno-lite-
rackim: „Kartka urodzinowa dla Stulatki”
• 21.11.18 - Narodowe czytanie tekstów niepodle-
głościowych przez uczniów naszej szkoły
• Udział w akcji: „Góra Grosza” - dla dzieci z domów 
dziecka i rodzin zastępczych uzbieraliśmy 187, 54 zł
• Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w między-
narodowym projekcie: „Kreator Przedsiębiorczo-
ści” - pod patronatem „LGD Owocowy Szlak”. Dwo-
je najlepszych uczniów wyjechało podczas ferii zi-
mowych na obóz na Słowację.
• Uczniowie i nauczyciele uczestniczą w projekcie 
EFS: „Kompetencje przyszłości”

Ponadto uczniowie pod kierunkiem nauczycieli bra-
li udział w licznych konkursach plastycznych, recy-
tatorskich na szczeblu szkolnym.

Remonty w szkole
W 2018 roku wyremontowano gruntownie 2 kla-
sy oraz korytarz szkolny- położono płyty gipsowe 
na ścianach i suficie oraz pomalowano farbą emul-
syjną te pomieszczenia. Pozyskano do pomocy ro-
dziców, sponsorów oraz osoby wspierające szkołę.  
We współpracy z organem prowadzącym udało się 
pozyskać osadzonych z ZK w Opolu Lubelskim.
Pomalowano również 2 kolejne klasy, pokój na-
uczycielski, szatnię, mały korytarz. Upiększono 
ogród szkolny - z dużą pomocą rodziców. Odnowio-
no gruntownie 3 szt. drzwi drewnianych prowa-
dzących do klas. Pomalowano schody zewnętrzne. 
Z budżetu szkoły przeznaczono na materiały ok. 13 
tys. zł.

Programy, projekty i działania edukacyjne
• Realizacja projektu „Razem odkryjmy świat pro-
gramowania” – cykl zajęć informatycznych z zakre-
su podstaw programowania dla uczniów klas I-III 
połączonych z wyjazdami edukacyjnymi na KUL. 
W ramach projektu szkoła pozyskała nieodpłatnie 
14 laptopów.
• Realizacja szkolnego projektu „Zaczytani”
• Realizacja programu „Trzymaj formę” – dla 
uczniów klasy VII
• Realizacja ministerialnego programu SKS 2018 
w dwóch grupach wiekowych
• Realizacja projektu „Czyste powietrze wokół nas” 
– oddziały przedszkolne wraz  z rodzicami

Ponadto w szkole realizowane były następujące do-
datkowe programy i akcje  o charakterze profilak-
tyczno-wychowawczym i charytatywnym:
• „Kubusiowi przyjaciele natury” – oddziały przed-
szkolne;
• „5 porcji warzyw, owoców lub soków” – klasy I-III;
• „Program dla szkół”  (owoce, warzywa, produkty 
mleczne)– klasy I-V;
• „Dziecko w Sieci” – klasy I-III;
• „Bezpieczne Dziecko” – klasy I-III;
• „Podziel się grosikiem”.

Remonty
• W 2018 trwały także prace związane z komplek-
sową termomodernizacją obiektu szkoły (projekt 
realizowany przez Gminę Opole Lubelskie).
• Remont sali dla oddziału przedszkolnego dla dzie-
ci młodszych (malowanie ścian i sufitu, tynk ży-
wiczny na ścianach, wymiana podłogi) – zadanie 
zrealizowane częściowo w ramach prac gwarancyj-
nych po remoncie piętra budynku (remont koniecz-
ny ze względu na wielokrotne zalania szkoły w cza-
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sie wymiany dachu);
• malowanie ścian i sufitu w świetlicy szkolnej oraz 
na korytarzu górnym;
• odnowienie całości ogrodzenia i bramy wjazdowej 
•  odrdzewianie i malowanie;
• montaż altanki drewnianej przy boisku szkolnym;
• zakup monitora interaktywnego – ze środków 
funduszu sołeckiego wsi wchodzących w skład ob-
wodu szkoły;
• zakup mebli szkolnych do dwóch sal lekcyjnych;
• adaptacja pomieszczenia dawnego pokoju nauczy-
cielskiego na salę lekcyjną;
• częściowa wymiana przegniłych elementów drew-
nianych w urządzeniach zabawowych na placu za-
baw;
• doprowadzenie kablowych przyłączy interneto-
wych do sal lekcyjnych na parterze budynku;
• malowanie ścian i sufitów w 2 salach lekcyjnych 
na parterze;
• prace planistyczne związane z adaptacją poddasza 
na cele szkolne;
• zakup 20 krzesełek uczniowskich;
• zakup 2 komputerów z oprogramowaniem.

Szkoła Podstawowa 
w Wandalinie

Przedszkole Miejskie 
w Opolu Lubelskim

Szkoła Podstawowa w Niezdowie 

Programy, projekty i działania edukacyjne
• Sprzedaż cegiełek na rzecz Fundacji Osób Niewi-
domych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”- 116,80 
zł.
• Kolędnicy Misyjni 2018 dzieciom z Burundi 
i Rwandy - 1674,20 zł.
• Zbiórka nakrętek dla chorego dziecka - 21,5 kg
• „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” - zebrano 
931,50 kg darów
• Zbiórka pieniędzy dla schroniska dla zwierząt 
w Lublinie - 210 zł.
• Akcja „Góra grosza” - 307,87 zł.
• „Piernikowy kramik”- akcja na rzecz Hospicjum 
Małego Księcia w Lublinie - 1491,70 zł.
• Akcja ” Podziel się grosikiem” 
• Zbiórka zużytych baterii i akumulatorków „Zbie-
raj z klasą”- 31 kg

Programy:
• Program „ Spójrz inaczej”
• Ogólnopolski program „Czytające szkoły” w ra-
mach kampanii społecznej „ Cała Polska czyta dzie-
ciom”
• Program „Szklanka mleka”
• Program „Owoce i warzywa w szkole”
• Program „Śniadanie daje moc”    

Remonty
• malowanie: łazienek na parterze i na piętrze szko-
ły, sali gimnastycznej, magazynka sportowego, sali 

zajęć rewalidacyjnych, 2 sal lekcyjnych, kącika go-
spodarczego.
• zakup wykładziny podłogowej do oddziału przed-
szkolnego,
• zakup i montaż wentylatorów w łazienkach 
na parterze i na piętrze szkoły.

Programy, projekty i działania edukacyjne
• Program „Czyste powietrze wokół nas”, program 
edukacji ekologicznej „Działalność w dziedzinie 
edukacji ekologicznej w Gminie Opole Lubelskie”
• Akcje charytatywne: „Pomóż dzieciom przetrwać 
zimę”, „Góra grosza”, „Pełna miska dla schroniska”, 
„Wkręcanie na pomaganie” - zbiórka nakrętek pla-
stikowych , „Podziel się grosikiem”, „Reeba” - zbiór-
ka zużytych baterii.

Remonty
• Wymiana pionu kanalizacji gdzie znajdują się ła-
zienki dla dzieci, gruntowny remont dwóch łazie-
nek dziecięcych na I i II piętrze, malowanie holu 
i pomieszczeń administracji na I piętrze budyn-
ku, malowanie pomieszczeń kuchennych w podzie-
miach.

Programy, projekty i działania edukacyjne
• W szkole odbywają się zajęcia wczesnego wspo-
magania rozwoju w ramach współpracy 
z Prywatna Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 
„100 POCIECH”. 
• Uczestniczymy w „Programie dla szkół” – szklan-
ka mleka oraz owoce i warzywa. Na terenie szko-
ły działa jadalnia prowadząc dożywianie w for-
mie obiadów dwudaniowych oraz śniadań (ok. 70 
dziennie). 
• Przy szkole działają:
- Uczniowski Klub Sportowy „Inicjatywa” w Nie-
zdowie, który prowadzi dla dzieci zajęcia: tanecz-
ne – „CHEERLEADERKI” oraz sportowe,
- Centrum Inicjatyw Tanecznych z Lublina prowa-
dzi także zajęcia taneczne dla dzieci,
- młodzieżowa drużyna harcerska 11 WDH „WA-
TRA” oraz Młodzieżowa Drużyna Strażacka.
Realizujemy również program nauki pływania 
na basenie w Poniatowej (część kosztów pokrywa-
na jest z gminnego funduszu antyalkoholowego).

Remonty
Drobne remonty wykonywano na bieżąco, a naj-
więcej w okresie ferii zimowych oraz wakacji: 

szkoła stowarzyszeniowa
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Szkoła Podstawowa w Komaszycach
szkoła stowarzyszeniowa

Programy, projekty i działania edukacyjne
• „Czyste powietrze wokół nas” dla oddziału przed-
szkolnego,
• „Trzymaj formę” dla klas IV-VIII 
• Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej 
„Bieg po zdrowie”
• „Co, jak i dlaczego?”- wykonywanie zadań doty-
czących różnych krajów Europy i anglojęzycznych 
krajów świata 

Remonty
We współpracy z sołectwami Stare Komaszy-
ce i Nowe Komaszyce oraz przy wykorzystaniu 
środków organu prowadzącego - Stowarzyszenia 
na rzecz rozwoju wsi i inicjatyw kulturalno- oświa-
towych „Nasza szkoła”- remont korytarza dolnego- 
położenie wykładziny PPOŻ z wymaganym certyfi-
katem

• remont podłóg poprzez ułożenie wykładziny PCV 
w 5 salach i na korytarzu na pierwszym piętrze 
budynku oraz zakupiono wykładzinę na korytarz            
i  do 1 sali  na parterze,
• wymieniono drzwi  w 2 salach,
• wymieniono drzwi zewnętrzne na parterze bu-
dynku szkoły – 2 szt. ( jedne ze środków funduszu 
sołeckiego, a drugie z Rady Rodziców)
• zakupiono nową instalację detekcji gazu w ko-
tłowni CO.

Zakupy:
- monitor interaktywny 65”, 
- 4 jednostki centralne w pracowni informatycznej, 
- laptop dotykowy i pomoce dydaktyczne do zajęć 
specjalistycznych, 
- stoliki, krzesełka i pomoce dydaktyczne do sali od-
działu przedszkolnego 0c,
- doposażono bibliotekę szkolną w lektury.

Polityka społeczna
Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim 
jest jednostką organizacyjną Gminy Opole Lu-
belskie, realizującą zadania z zakresu pomo-
cy społecznej, działającą na podstawie Statutu 
nadanego Uchwałą Rady Miejskiej w Opolu Lu-
belskim Nr XXXI/218/13 z dnia 10 październi-
ka 2013 roku wraz ze zmianami wprowadzony-
mi Uchwałą Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim  
z dnia 16 września 2015r. 

W 2018 roku Ośrodek realizował zada-
nia własne gminy oraz zadania zlecone  
z zakresu administracji rządowej, koordynował re-
alizację zadań ujętych w Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Gminy Opole Lubelskie 
na lata 2016-2020 i gminnych programach.

Głównym zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Opolu Lubelskim jest realizacja zadań wynika-
jących z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej:
• wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmie-
rzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb  
i umożliwienie im życie w warunkach odpowiada-
jących godności człowieka,
• realizacja rządowych programów pomocy spo-
łecznej.
W 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej reali-
zował także przekazane mu zadania wynikające  
z innych ustaw:
• przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszka-

niowych i energetycznych,
• przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych 
i alimentacyjnych,
• prowadzenie postępowań wobec dłużników ali-
mentacyjnych,
• należące do właściwości gminy z zakresu wspiera-
nia rodziny i pieczy zastępczej,
• potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdro-
wotnej,
• przyznawanie i wypłacanie świadczeń wycho-
wawczych (500+)
Środki na realizację zadań pomocy społecznej po-
chodzą ze środków budżetu Gminy Opole Lubel-
skie i z dotacji rządowych, a zadania dzieli się od-
powiednio na zadania własne oraz zadania zlecone. 
Budżet OPS w roku 2018 wyniósł 26.151.223,05 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy spo-
łecznej w formie wsparcia finansowego, usług, 
pomocy w naturze oraz w postaci pracy socjalnej 
i poradnictwa specjalistycznego. Kieruje również 
do domów pomocy społecznej osoby wymagające 
całodobowej opieki.

Na dzień 31.12.2018 r. ze świadczeń pomocy spo-
łecznej korzystały 423 rodziny, w których 569 
osób miało przyznane świadczenie. Rodziny w tut. 
OPS korzystały ze świadczeń z powodu:
• ubóstwa – 82,26% rodzin
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• bezrobocia – 52% rodzin
• długotrwałej lub ciężkiej choroby – 70,68% ro-
dzin 
• niepełnosprawności – 43,49% rodzin
• problemu bezradności w sprawach opiekuńczo – 
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa do-
mowego - 22,93% rodzin
• alkoholizmu - 15,36% rodzin 

ZASIŁKI  CELOWE  
I SPECJALNE ZASIŁKI CELOWE   
Zasiłek celowy:  w celu zaspokojenia niezbęd-
nej potrzeby życiowej może być przyznany za-
siłek celowy, w szczególności na pokrycie czę-
ści lub całości kosztów zakupu żywności, leków  
i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przed-
miotów użytku domowego, opłat za ener-
gię elektryczną i gaz, refundację kosztów wy-
żywienia, kosztów drobnych remontów  
i  napraw, a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celo-
wy może być również przyznany osobie/rodzinie, 
która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowe-
go, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Zasiłki celowe w 2018 r. otrzymało  - 329 rodzin 
na łączną kwotę 368.960,00 zł (w tym świadcze-
nia pieniężne na żywność). 

W 2018 roku ze środków Gminy wydatkowano:  
 
• zasiłki celowe na sprawienie 1 pogrzebu dla zmar-
łego podopiecznego tutejszego Ośrodka w wysoko-
ści 5.340,00 zł, była to osoba samotna,
• zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych 
w wyniku zdarzenia losowego, a mianowicie poża-
ru – przyznanie 10.583,00 zł dla 3 pogorzelców,
• na schroniska na kwotę 2.825,00 zł dla 2 osób 
bezdomnych, które znalazły się bez dachu nad gło-
wą.
Wydatki na w/w zadania finansowane były w cało-
ści  ze środków własnych gminy.

ZASIŁKI  OKRESOWE 
Zasiłki okresowe w 2018 r. przyznano dla 228 ro-
dzin na łączną kwotę 625.231,00 zł. Środki finan-
sowe  na realizację tego zadania zapewniał w cało-
ści  Wojewoda Lubelski. Zasiłek okresowy przysłu-
guje ze względu na długotrwałą chorobę, niepełno-
sprawność, bezrobocie, niemożliwość utrzymania 
lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych sys-
temów zabezpieczenia społecznego. Otrzymują go 
rodziny, jak i osoby samotnie gospodarujące, któ-
rych dochód jest niższy od kryterium dochodowe-
go. Zasiłek okresowy przyznawany jest na ustalo-
ny okres czasu.  

ZASIŁKI  STAŁE
Zasiłki stałe w 2018 r. przyznano dla 108 osób 
na łączna kwotę 590.943,00 zł. Przysługują one 

pełnoletniej osobie, samotnie gospodarującej lub 
osobie w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu 
wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, w przy-
padku gdy dochód jest niższy od kryterium docho-
dowego osoby samotnie gospodarującej, a także 
pełnoletniej osobie  pozostającej w rodzinie,  nie-
zdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie 
niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jak również  
dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryte-
rium dochodowego na osobę w rodzinie. Środki fi-
nansowe w całości pochodziły od Wojewody Lubel-
skiego.

Do dnia 30.09.2018 r. kryterium dochodowe w po-
mocy społecznej zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z 14.07.2015 r. wynosiło:
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 
634 zł
- w przypadku osoby w rodzinie – 514 zł
Od dnia 01.10.2018 r. zgodnie z rozporządzeniem 
Rady Ministrów z 11.07.2018r. kryterium dochodo-
we w pomocy społecznej zostało zmienione i wy-
nosi:
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 
701 zł
- w przypadku osoby w rodzinie - 528 zł
To kryterium obowiązuje do chwili obecnej.

REALIZACJA PROGRAMU „POMOC PAŃSTWA 
W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”
Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie do-
żywiania” realizowany jest w  latach 2014 – 2020. 
Od 15.10.2018r. zastępuje go Wieloletni Rządowy 
Program ,,Posiłek w szkole i w domu’’.

Celem tego programu jest m.in.:
• wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych 
o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywia-
nia dzieci, a w szczególności przyznawania pomocy 
w formie świadczenia pieniężnego na zakup posił-
ku lub żywności dla osób i rodzin,
• poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich do-
chodach, w szczególności jeżeli dochód osoby sa-
motnie gospodarującej  lub dochód  rodziny nie 
przekracza wysokości 150% kryterium dochodo-
wego,  
• długofalowe działanie w zakresie poprawy sta-
nu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie 
zjawiska niedożywienia. 
W ramach Programu realizowane były działa-
nia dotyczące zapewnienia pomocy w formie do-
żywiania dzieci do 7 roku życia, uczniom do cza-
su ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, oso-
bom i rodzinom, w szczególności bezrobot-
nym, samotnym, chorym, niepełnosprawnym  
w formie posiłku, zasiłku celowego na zakup po-
siłku, żywności albo świadczenia rzeczowego  
w postaci artykułów  żywnościowych. 
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W ramach pomocy na realizację Programu gmi-
na może otrzymać dotację, jeżeli udział środ-
ków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40% 
przewidywanych kosztów realizacji Programu, 
a w uzasadnionych przypadkach Wojewoda może 
wyrazić zgodę na zwiększenie dotacji, z tym  
że udział środków własnych gminy nie może wyno-
sić mniej niż 20%. 
W 2018 r. w ramach w/w programu pomocą w for-
mie bezpłatnych posiłków w szkole objętych było  
139 uczniów z 70 rodzin, z tego w szkołach na tere-
nie gminy Opole Lubelskie, tj.:
• Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opolu Lub.    
47 dzieci
• Szkoła Podstawowa Nr 2 w Opolu Lub.   
44 dzieci
• Szkoła Podstawowa w Niezdowie               

20 dzieci
• Przedszkole Miejskie w Opolu Lub.                                     
2 dzieci 
• Żłobek w Opolu Lubelskim 
1 dziecko
oraz 25 uczniów  dożywianych było  poza terenem 
Gminy Opole Lubelskie. 
Na ten cel wydano kwotę 56.293,00 zł.
 
 
SKŁADKI  NA  UBEZPIECZENIE  ZDROWOTNE
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są za 
osoby pobierające świadczenia w formie  zasił-
ków stałych, liczba osób uprawnionych: 93 oso-
by , udzielono 1020 świadczeń. Wydano kwotę: 
48.824,93zł. Środki finansowe pochodziły w cało-
ści  od Wojewody Lubelskiego.

Polityka inwestycyjna

Zakupy i zadania inwestycyjne w 2018 roku 

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na 
terenach wiejskich

Zadanie jednoroczne o nakładach 478.720,61 
zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota 
48.101,61 zł.
Przygotowano i przeprowadzono modernizację 
dróg poprzez wykonanie podbudów z kruszywa 
łamanego, nawierzchni mineralno-asfaltowej, 
poboczy z kruszywa oraz oznakowania pionowego 
w miejscowościach:
- Wrzelowiec – ul. Piaskowa na dł. 130 mb. Koszt 
zadania – 50.713,96 zł;
- Truszków na dł. 385,5 mb. Koszt zadania – 
197.406,83 zł;
- Skoków na dł. 250 mb. Koszt zadania – 146.104,22 
zł. 
Na przebudowę drogi w miejscowości Truszków 
uzyskano dofinansowanie ze środków Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 40.000 zł. 
Opracowano dokumentację projektową 
na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: 
1) Dębiny – 7.660 zł ( płatne z f.s.)
2) Sewerynówka – 9.000 zł (płatne z f.s.)
3) Wrzelowiec – ul. Centralna – 3.000 zł (płatne 
z f.s.)
4) Kluczkowice Osiedle – 11.000 zł (płatne z f.s. )
5) Stare Komaszyce – 5.150 zł (płatne z f.s.)
6) Zajączków – 12.000 zł (płatne z f.s.)
7) Nowe Komaszyce – 8.980 zł.

Przebudowa nawierzchni dróg na terenie miasta 
Opole Lubelskie

Zadanie jednoroczne o nakładach 651.000 zł.
Opracowano dokumentację projektową na 
przebudowę dróg gminnych: skrzyżowanie Zagrody 
- Lubelska w Opolu Lubelskim  na odcinku ok. 50 
mb, koszt zadania – 15.000 zł;
drogi stanowiącej ul. Dolną w Opolu Lubelskim 
na odcinku 460 mb. – koszt 
zadania 8.496,17 zł. 
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 
postępowanie w trybie in house na wykonanie 
przebudowy ul. Krzywe Koło. Wykonano warstwę 
odsączającą z piasku, podbudowę z gruntu 
stabilizowanego cementem, nawierzchnię z kostki, 
krawężniki, obrzeża betonowe. Koszt zadania 
wyniósł 79.999,99 zł.
Przebudowano drogę na ul. Puławskiej poprzez 
wykonanie nowej nawierzchni na jezdni, 
chodnikach i placu, zamontowano krawężniki 
i obrzeża, odtworzono zieleń. Koszt zadania 
wyniósł 464.134,09 zł. Ponadto przebudowano 
parking na ul. Puławskiej poprzez wykonanie 
nowej nawierzchni, montaż krawężników i obrzeży 
oraz urządzenie zieleni. Koszt zadania wyniósł 
82.840,51 zł.



Modernizacja bieżni przy strefie rekreacji 
Orlik, ul. Fabryczna wraz z budową zeskoku 
z poliuretanu

Wydatek w kwocie 70.000 zł.
Dokonano  modernizacji nawierzchni  poliuretanowej  
bieżni  oraz  wykonano nawierzchnię poliuretanową 
rozbiegu skoczni w dal.  

Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie 
Opole Lubelskie, w tym: budowa, rozbudowa, 
dobudowa.

Wydatek w wysokości 89.740,36 zł, w części 
do realizacji z funduszu sołeckiego – kwota 
40.740,36 zł.
Opracowano dokumentację projektową 
na rozbudowę oświetlenia w miejscowościach: 
w Opolu Lubelskim pomiędzy ul. Rybacką a Zagrody 
, na ul. Pomorskiej, Projektowanej, we Wrzelowcu, 
ul. Lipowa, Kluczkowice Osiedle, Stare Komaszyce, 
Górna Owczarnia, Dębiny za łączną kwotę 34.793 
zł. Przeprowadzono modernizację oświetlenia 
w Skokowie – kwota 26.445 zł, w Woli Rudzkiej – 
kwota 11.565,70 zł i na ul. Projektowanej – kwota 
8.856 zł.

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości 
Rozalin, etap I 

Wydatek w kwocie 121.000 zł, 
Wybudowano linię kablową wraz z montażem 8 
sztuk słupów oświetleniowych.

Modernizacja świetlic wiejskich 
w miejscowościach: Emilcin, Ludwików, 
Niezdów, Majdan Trzebieski 

Wydatek w kwocie 90.482,60 zł, w części 
do realizacji w ramach funduszu sołeckiego – kwota 
59.023,98 zł 
EMILCIN: budowa przyłącza wodociągowego, 
budowa przyłącza kanalizacyjnego z szambem, 
wykonanie instalacji odgromowej, hydroizolacja 
fundamentów, odtworzenie opaski chodnikowej. 
LUDWIKÓW: budowa kominka powietrznego 
z systemem gorącego powietrza,
NIEZDÓW: zostanły wykonane prace rozbiórkowe, 
przygotowujące pomieszczenia do remontu, 
zakupiono stolarkę drzwiową, armaturę sanitarna 
oraz materiał niezbędny do wykonania instalacji 
CO;18
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Przebudowa drogi gminnej Nr 1113477L ul. 
Kaliszańska 

Zadanie jednoroczne o nakładach 2.051.142 zł, 
zaplanowane do realizacji z 50% dofinansowaniem 
w ramach Programu przebudowy gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogowej.
Zadanie polegało na wykonaniu warstwy 
wiążącej i wyrównawczej z mieszanki mineralno-
asfaltowej, wykonanie warstwy ścieralnej 
z betonu asfaltowego, ustawieniu krawężników 
betonowych, wykonaniu nawierzchni chodników 
z kostki brukowej, oznakowaniu drogi i przejść dla 
pieszych na odcinku 997 mb. W zakresie kanalizacji 
deszczowej wykonano kanały z rur, wpusty 
deszczowe krawężnikowo-jezdniowe, studzienki 
kanalizacyjne. 

Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych 
(spowalniacza) w pobliżu Szkoły Podstawowej 
Nr 2 w Opolu Lubelskim 

Wydatek w kwocie 8.000,00 zł, zadanie jest  
inicjatywą mieszkańców w ramach budżetu 
obywatelskiego.
Opracowano oraz uzgodniono z odpowiednimi 
organami zmiany w organizacji ruchu drogowego 
na drodze gminnej stanowiącej ul. Fabryczną. 
Wybudowano wyniesione przejście na bazie 
podbudowy o gr.12 cm z piaski stabilizowanego 
cementem, wykonano nawierzchnię z kostki 
brukowej betonowej. 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. 
Kościuszki w Opolu Lubelskim.

Wydatek w wysokości 93.000 zł. Wykonano 
utwardzenie terenu na powierzchni około 230 m/2 
wraz z wykonaniem trawników na powierzchni 
około 160 m2. Utwardzony plac został przeznaczony 
do parkowania pojazdów.

Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych 
wraz z modernizacją sanitariatów w budynku 
Przedszkola Miejskiego w Opolu Lubelskim 

Wydatek w kwocie 75.000 zł.
W okresie sprawozdawczym dokonano wymiany 
pionu wodno-kanalizacyjnego wraz z modernizacją 
sanitariatów na I i II piętrze. 



MAJDAN TRZEBIESKI: wykonano konstrukcję 
i pokrycie dachu wraz z obróbkami blacharskimi, 
rynnami, rurami spustowymi. 

Rekultywacja składowiska odpadów 
komunalnych w Ożarowie 

Zadanie dwuletnie, przewidziane do realizacji 
w latach 2017-2018. Wartość zadania oszacowano 
na 747.000 zł, w roku 2018 kwotę 483.000 zł. 
Uformowano nasyp warstwy uszczelniającej, nasyp 
rekultywacyjny biologiczny, wykonano zakończenia 
kominów odgazowujących z filtrem, dokonano 
wysiewu wapna magnezowego, wysiewów 
nawozów mineralnych, wysiewu traw. 

Wymiana sieci wodociągowej i sieci kanalizacji 
sanitarnej, ul. Puławska

Wydatek w kwocie 169.300 zł. 
W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatek 
w całości. 
Zadanie ujęte do realizacji w cyklu dwuletnim. 
W okresie sprawozdawczym wykonawca- Opolskie 
Przedsiębiorstwo Komunalne, sp. z o.o. w Opolu 
Lubelskim wykonało wymianę sieci kanalizacji 
sanitarnej o łącznej długości około 325 mb, 
polegającą na wymianie rur i studni po istniejącej 
trasie oraz przepięcie istniejących przyłączy 
i odcinków bocznych.

Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. 
Kolejowej 17 w Opolu Lubelskim wraz 
z nawodnieniem

Zadanie dwuletnie, przewidziane do realizacji 
w latach 2017-2018, z dofinansowaniem ze środków 
Funduszu Ochrony Kultury Fizycznej w ramach 
Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej. 
Wartość zadania oszacowano na 5.119.960 zł, 
na rok 2018 kwota 3.264.552,57 zł. Wartość dotacji 
w 2018 r. w kwocie 500.000 zł.
 W okresie sprawozdawczym wykonano następujący 
zakres prac:
- przebudowa boiska z wysianiem trawy,
- roboty ziemne z budową kanalizacji deszczowej,
- dostawa wyposażenia i sprzętu do konserwacji 
płyty boiska,
- budowa ogrodzenia boiska, sektora kibiców, 
ogrodzenia zewnętrznego,
- budowa oświetlenia boiska w postaci projektorów 
halogenowych,

 2019 • 19
RAPORT

- budowa ciągów pieszo-jezdnych,
- budowa trybun ziemnych, trybun z zadaszeniem
- budowa miejsc postojowych dla samochodów,
- budowa przyłącza wodociągowego,
- budowa systemu automatycznego nawadniania 
boiska.
Ponadto wykonywano zabiegi pielęgnacyjne 
płyty boiska, typu koszenie, dosiewanie trawy, 
nawadnianie, nawożenie.

Przebudowa i adaptacja lokali komunalnych

Wydatek w kwocie 25.000 zł. 
W okresie sprawozdawczym wykonano odrębne 
zasilenia lokali nr 7 i nr 9, położonych w budynku 
zlokalizowanym przy ul. Przemysłowej nr 31 
w Opolu Lubelskim wewnętrzną linią zasilającą 
zgodnie z warunkami przyłączenia. Przebudowano 
pomieszczenia   z rozbiórką ścian, wykonano nową 
instalację wod-kan, położono glazurę, wykonano 
malowanie, uzupełniono wyposażenie.

Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej 
do obiektu użyteczności publicznej przy ul. 
Przemysłowej 3 w Opolu Lubelskim.
Wydatek w wysokości 17.000 zł.
Wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej 
i studnię betonową.

Pozostałe wydatki inwestycyjne

1. Zakupy inwestycyjne
1) Na zakup wyposażenia zaplanowano łącznie 
kwotę 166.000 zł. Zakupiono urządzenia na place 
zabaw – 25.971,45 zł, narzędzia hydrauliczne dla 
OSP w Kluczkowicach – 60.000 zł, w tym 45.000 zł 
w ramach funduszu sołeckiego, zakupiono ciągnik 
dla potrzeb Urzędu Miejskiego – 80.000 zł.
2) Na zakup gruntów zaplanowano 103.844 zł.
Dokonano zakupu gruntów pod drogę 
w Sewerynówce za kwotę    6.815,20 zł, 
w Zajączkowie za kwotę 4.567,18 zł i w Opolu    
Lubelskim za kwotę 91.899,43 zł.     
2. Dotacje na inwestycje 
( plan łączny 2.301.282 zł)
1) Dotacje celowe dla Powiatu Opolskiego:
- budowa drogi Leonin-Wandalin -  113.753,20 zł
- przebudowa ul. Przemysłowej ( droga powiatowa 
Opole Lubelskie - Skoków-Białowoda-Kol. Boby) – 
1.671.412,10 zł;
2)  Dotacje celowe dla Ochotniczych Straży 
Pożarnych na zakup  samochodów:
- OSP Opole Lubelskie – 300.000 zł
- OSP Kluczkowice – 165.000 zł



Prognozie Finansowej do realizacji w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2016-2019 
o wartości 7.069.331,69 zł, w tym w 2018 r. kwota 
4.735.641,72 zł.  W okresie sprawozdawczym wy-
konano częściowo roboty budowlane w zakresie 
budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Niezdowie 
i na ul. Kaliszańskiej. Wykonano budowę sieci ka-
nalizacji sanitarnej oraz deszczowej przy ul. Popi-
jarskiej wraz z przebudową nawierzchni oraz budo-
wą separatora z osadnikiem. Do wykonania w roku 
2019 pozostał rozruch przepompowni sieciowych 
przy ul. Dolnej, 
w miejscowości Niezdów oraz prace porządkowe 
pasa drogowego.             
Koszt: 4.732.936,02 zł

Utworzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej 
dla Osób Starszych w Opolu Lubelskim wraz z za-
gospodarowaniem terenu na potrzeby świadcze-
nia usług społecznych
Zadanie wieloletnie, przewidziane w Wielolet-

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie 
Opole Lubelskie- etap I

Zadanie wieloletnie o przewidywanym koszcie 
2.421.922,85 zł, w tym w 2018 r. 920.120,93 zł,  re-
alizowane w ramach Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko ogłoszonego przez Na-
rodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.  W okresie sprawozdawczym kontynuowa-
no rozpoczęte w 2017 r. prace, w efekcie których 
wybudowano kanalizację sanitarną na dł. 3,2 km 
wraz z pompownią sieciową i 5 kompletami przy-
domowych pompowni ścieków. Inwestycja realizo-
wana była przy ulicach: Kolejowej, Podzamcze, Al. 
600-lecia, Parkowej, Zbożowej i części ul. Kaliszań-
skiej. Inwestycja została zakończona w czerwcu.  
Koszt: 920.120,93 zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z ele-
mentami kanalizacji deszczowej w gminie Opole 
Lubelskie etap II

Zadanie wieloletnie, przewidziane w Wieloletniej 20
 •

 2
01

9
RA

PO
RT

Opracowanie dokumentacji technicznej 
na przebudowę dachu w Szkole Podstawowej 
w Pusznie Godowskim

Wydatek w wysokości 20.000 zł. 
Wykonano dokumentację projektową 
na przebudowę dachu, która przewiduje zakres 
prac : miejscowe wzmocnienie istniejącej więźby 
dachowej, wymianę całego pokrycia dachowego 
wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami 
spustowymi,  remont kominów, wykonanie 
instalacji odgromowej budynku szkoły. 

Opracowanie dokumentacji technicznej 
na modernizację budynku w Ćwiętalce dla Szkoły 
Podstawowej w Kluczkowicach  

Wydatek w wysokości 18.500 zł. 
Wykonana dokumentacja projektowa przewiduje 
budowę nowej kotłowni wraz z instalacją c.o., 
docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie 
stropodachu, modernizację sanitariatów, 
modernizację instalacji wewnętrznych, 
modernizację pomieszczeń szkolnych 
i przedszkolnych oraz poprawę warunków 
zagospodarowania terenu przyległego do szkoły.

Wydatki na projekty inwestycyjne finansowane z udziałem środków z UE

Dokumentacje techniczne

Opracowanie dokumentacji technicznej 
na adaptację pomieszczeń poddasza w Szkole 
Podstawowej w Skokowie 

Wydatek w kwocie 35.000 zł. 
Opracowano dokumentację, która przewiduje 
następujący zakres prac:  wykonanie ścianek 
działowych, warstw wyrównawczych z izolacjami 
przeciwwilgociowymi oraz posadzkami, zabudów  
połaci dachowej, instalacji wod-kan, instalacji 
c.o., instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji 
elektrycznej oraz zakup i dostawę wyposażenia. 

Opracowanie dokumentacji technicznej 
przebudowy dróg i chodników na osiedlu Błonie 

Wydatek w kwocie 29.800 zł.
Zadanie jest inicjatywą mieszkańców w ramach 
budżetu obywatelskiego. 
Przygotowano opracowanie dokumentacji 
technicznej na przebudowę dróg i chodników na 
terenie osiedla Błonie, tj. drogi stanowiącej ul. Mjr. 
H. Dekutowskiego, ul. J. Słowackiego, ul. Łąkowa, 
ul. Słoneczna, ul. Rzeczna, ul. Pawia w Opolu 
Lubelskim. 



niej Prognozie Finansowej do realizacji w ramach 
RPOWL w latach 2016-2019, 
o przewidywanym koszcie 4.171.796 zł, w tym 
w 2018 r. kwota 1.511.000 zł. Umowa o dofinan-
sowanie projektu przewiduje dotację ze środków 
europejskich i budżetu państwa w łącznej kwocie 
2.651.160,58 zł. W okresie sprawozdawczym roz-
strzygnięto przetargi na roboty budowlane oraz 
nadzór inspektorski. Wykonano roboty rozbiórko-
we, fundamentowe, wymurowano ściany konstruk-
cyjne zewnętrzne i wewnętrzne, stropy, schody 
oraz zamontowano stolarkę okienną i drzwiową ze-
wnętrzną. Wykonano częściowo docieplenie ścian 
zewnętrznych.        
Koszt: 1.509.647,80 zł.

Opole Lubelskie  - do dotknięcia, do zasmako-
wania – przygotowanie gminy Opole Lubelskie 
do rewitalizacji gospodarczo-społecznej obsza-
rów zdegradowanych

Część inwestycyjna projektu realizowanego w ra-
mach konkursu Ministerstwa Rozwoju „Modelowa 
rewitalizacja miast” w ramach Programu Operacyj-
nego Pomoc Techniczna, o przewidywanym koszcie 
794.580 zł, w tym w 2018 r. kwota 127.750 zł.
W ramach projektu wykonano dokumentację pro-
jektową rewaloryzacji zabytkowego budynku przy 
ul. Kościuszki 4 w Opolu Lubelskim wraz z zago-
spodarowaniem przyległego terenu. Projekt prze-
widuje wykonanie elewacji, wymianę dachu, okien, 
adaptację dla potrzeb osób niepełnosprawnych 
i starszych, przebudowę parteru. Opracowano do-
kumentację projektową remontu kamienicy zloka-
lizowanej przy ul. Nowy Rynek 3 w Opolu Lubel-
skim. Dokumentacja przewiduje remont lokali, sta-
nowiących własność komunalną, zlokalizowanych 
na piętrze budynku, w tym remont pomieszczeń 
i sanitariatów, wymianę instalacji, stolarki okien-
nej i drzwiowej. Przewiduje się również termomo-
dernizację budynku wraz z wykonaniem elewa-
cji, w tym: docieplenie budynku, wymianę stolar-
ki okiennej, dachu, obróbek blacharskich, docieple-
nie stropu, wykonanie izolacji przeciwwilgotno-
sciowych.
Koszt: 127.750,00 zł.

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych poprzez bu-
dowę drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej na lata 2017-2019 o przewidywanym koszcie 
1.689.258 zł, w tym w 2018 r. kwota 831.184 zł. 

Umowa o dofinansowanie projektu przewiduje do-
tację w kwocie 1.010.706,27 zł.  Wykonano sieć wo-
dociągową, kanał technologiczny, kanalizację sa-
nitarną i deszczową. Wykonawca wykonał roboty 
ziemne pod docelową nawierzchnię drogi, wykona-
no warstwę podbudowy z betonu asfaltowego.  
Koszt: 831.181,49 zł.

Projekt edukacyjny szkół„ Kompetencje przy-
szłości”

Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach 
RPOWL w latach 2018-2019. Część inwestycyjna 
opiewa na kwotę 40.000 zł do realizacji w 2018 r. 
i dotyczy zakupu wyposażenia w szkołach. Zadanie 
zrealizowano: zakupiono 5 szt. drukarek 3D. Środ-
ki na realizację zadania były przekazane w 2017 r.
Koszt: 39.900,00 zł.

Ekologiczny dom w gminie Opole Lubelskie – 
etap I 

Zadanie przewidziane do realizacji w ramach 
RPOWL o wartości  5.372.556,61 zł, w tym na rok 
2018 kwota 34.119,98 zł. Umowa na realizację pro-
jektu została podpisana w lipcu 2018 r. i przewi-
duje dofinansowanie w wysokości 4.113.265,43 zł. 
Projekt przewiduje dostawę i montaż zestawów so-
larnych (401 szt.) oraz pieców na biomasę (13 szt.)  
wraz z osprzętem instalacyjnym dla indywidual-
nych obiektów mieszkalnych. W 2018 r. poniesio-
no wydatki na opracowanie dokumentacji technicz-
nej-specyfikacji dostaw i montażu zestawów solar-
nych oraz pieców na biomasę oraz wydatki na wy-
nagrodzenia osób obsługujących projekt.
Z uwagi na przedłużającą się procedurę wyłonie-
nia wykonawcy  dokonano zmian w planie realiza-
cji zadania, przedłużenie na 2019 rok.            
Koszt: 33.408,87 zł. 

Termomodernizacja budynków użyteczności pu-
blicznej w gminie Opole Lubelskie

Zadanie przewidziane do realizacji w ramach 
RPOWL o wartości określonej w WPF w kwocie 
13.670.473,40 zł w latach 2016-2020, w tym w r. 
2018 kwota 1.284.434 zł. Umowa o dofinansowa-
nie projektu została podpisana w kwietniu 2018 
r. i przewiduje dotację w wysokości 8.112.897,26 
zł. Projekt przewiduje termomodernizację budyn-
ków; Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Opolu Lubelskim oraz szkół podstawowych 
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w Kluczkowicach, Wandalinie i Skokowie. Pierw-
szy przetarg z dnia 14.06.18 r. został unieważnio-
ny z uwagi na kwoty ofert znacznie przewyższają-
ce zapisy budżetowe. W okresie sprawozdawczym 
poniesiono wydatki na termomodernizację budyn-
ku szkoły w Skokowie i w Wandalinie:
SKOKÓW: roboty rozbiórkowe, ziemne, docieplenie 
ścian fundamentowych, piwnicznych, roboty ele-
wacyjne, docieplenie ścian zewnętrznych, wymia-
na stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie stropu 
poddasza, roboty demontażowe instalacji c.o i ko-
tłowni węglowej. 
WANDALIN: roboty elewacyjne, docieplenie ścian 
zewnętrznych, wymiana podbitki dachu i obróbek 
blacharskich, remont kominów, wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej, ocieplenie stropu poddasza.
Koszt: 1.284.432,06 zł.

Zadania inwestycyjne w 2018 r. zostały 
zrealizowane w 99,47 % planu rocznego 
po zmianach, przy czym:                                                                                                     

- zakupy i zadania inwestycje własne 
wykazują wskaźnik wykonania planu 
rocznego –  99,43%,

- wydatki na zadania wykonywane na mocy 
porozumień i umów z innymi jednostkami 
samorządu terytorialnego wykazują 
wskaźnik wykonania planu rocznego – 
97,22%;

- inwestycje wykonywane z udziałem 
środków Unii Europejskiej - ujęte w uchwale 
budżetowej w załączniku nr  6 - „ Wydatki 
na programy i projekty inwestycyjne 
realizowane ze środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej w 2018 roku” 
wykazują wskaźnik wykonania planu 
rocznego -  99,95%.

Planowanie przestrzenne 
Na terenie miasta i gminy Opole Lubelskie obo-
wiązywały następujące dokumenty planistycz-
ne:

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Opole Lubelskie z wy-
łączeniem miasta (uchwała Nr XXVI/171/2016 Rady 
Miejskiej  w Opolu Lubelskim z dnia 27 październi-
ka 2016 r.).
2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Opole Lubelskie 
w granicach administracyjnych miasta (uchwała Nr 
XXXIX/259/2017 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim 
z dnia 29 września 2017 r.).
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Opole Lubelskie (uchwała Nr X/92/2004 
Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 27 stycz-
nia 2004 r.)
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Opole Lubelskie (uchwała Nr XX/197/2005 
Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 29 czerw-
ca 2005 r.)
5. Zmiana  miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego południowo-wschodniej części 
miasta Opole Lubelskie (uchwała Nr XX/133/2016 
Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 17 czerw-
ca 2016 r.) wraz ze zmianą zatwierdzoną uchwałą Nr 
XLII/305/2017 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim 
z dnia 29 grudnia 2017 r. 

6. Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego miasta Opole Lubelskie (uchwała Nr 
XLII/306/2017 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim 
z dnia 29 grudnia 2017 r.) . 

W roku 2018 w trakcie realizacji były następu-
jące zadania z zakresu planowania przestrzen-
nego:

1. Kontynuacja rozpoczętej na podstawie uchwa-
ły Rady Miejskiej Nr XXXII/215/2017 z dnia 
16.03.2017 r. procedury sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Opole Lubelskie dla terenu gminy Opole Lubelskie 
w granicach:
- Obszar opracowania wyznaczają granice obrębu 
geodezyjnego Jankowa.
- Obszar opracowania wyznaczają granice obrębu 
geodezyjnego Elżbieta.
- Obszar opracowania wyznaczają granice obrębu 
geodezyjnego Górna Owczarnia.
- Obszar opracowania wyznaczają granice obrębu 
geodezyjnego Skoków.
- Obszar opracowania wyznaczają granice obrębu 
geodezyjnego Janiszkowice.
- Obszar opracowania wyznaczają granice obrębu 
geodezyjnego Grabówka.
- Obszar opracowania wyznaczają granice obrębu 
geodezyjnego Zajączków.
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- Obszar opracowania w obrębie Wola Rudzka ogra-
niczony jest granicami działek o numerach ewiden-
cyjnych: 1322, 30/4, 333/3, 413, 422, 458 i 421, któ-
re nie objęte są opracowaniem.  
- Obszar opracowania w obrębie Zadole ograniczo-
ny jest granicami działek o numerach ewidencyj-
nych: 98, 97, 156, 78, 79/3, 79/2 i 79/1, które nie 
objęte są opracowaniem.
- Obszar opracowania w obrębie Emilcin ograni-
czony jest granicami działek o numerach ewiden-
cyjnych: 657/1, 382, 820/1, 562/1, które nie objęte 
są opracowaniem oraz granicą obrębu .
- Obszar opracowania w obrębie Zosin ograniczony 
jest granicami działek o numerach ewidencyjnych: 
551, 136, 295/2, 297/2, 297/1, 556/6 i 555/2, które 
nie objęte są opracowaniem.

2. Sporządzenie zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego południowo – 
wschodniej części miasta Opole Lubelskie zatwier-
dzonego uchwałą nr XX/133/2016 Rady Miejskiej 
w Opolu Lubelskim z dnia 17 czerwca 2016 r. (Dz.
Urz. Woj. Lub. poz. 3296 z 21 lipca 2016 r.) zmie-
nionego uchwałą Nr XLII/305/2017 Rady Miejskiej 
w Opolu Lubelskim z dnia 29 grudnia 2017 r.
3. Sporządzenie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Opole Lubelskie 

obejmującego tereny przy ul. Szkolnej oraz przy ul. 
Zajezierze/Cmentarna/Garbarska

W roku 2018 odbyły się posiedzenia Gminnej Ko-
misji Urbanistyczno Architektonicznej na potrzeby 
opiniowania projektu planu gminy, projektu zmia-
ny planu zagospodarowania przestrzennego po-
łudniowo-wschodniej części miasta oraz projektu 
planu miasta. 
Ponadto na potrzeby zmian planu zaktualizowano 
Gminną Ewidencję Zabytków oraz przyjęto Czte-
roletni program opieki nad zabytkami dla gmi-
ny Opole Lubelskie na lata 2018-2021 (uchwała Nr 
XLIX/360/2018 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim 
z dnia 16 października 2018 r.)

W roku 2018 wydano 369 zaświadczeń o przezna-
czeniu nieruchomości w planie zagospodarowania 
przestrzennego, 158 wypisów i wyrysów z planu 
zagospodarowania przestrzennego, wydano 3 de-
cyzje w sprawie opłaty planistycznej na podstawie 
art. Art. 36 ust. 4 i art. 36 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym. 

Ochrona zdrowia

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

Gmina umożliwia rodzinom z problemem alkoho-
lowym korzystanie z  wszelkiej dostępnej  pomo-
cy. W przypadku nadużywania  alkoholu  można 
złożyć wniosek o leczenie odwykowe do Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Opolu Lubelskim. Istnieje możliwość zgłoszenia 
się do punktu konsultacyjnego działającego przy 
Klubie Abstynenta „Jutrzenka” (ul. Puławskiej 19) 
na rozmowę z psychologiem.  Można także uczest-
niczyć w grupach samopomocowych AA dla osób 
uzależnionych  Al.-Anon i dla współuzależnionych.
 
Gminna Komisja składa się z 8 osób:  psycholo-
ga, przedstawiciela  policji, kuratora zawodowe-
go, pracownika gminy, pełnomocnika  ds. realiza-
cji Gminnego Programu, przedstawiciela  stowa-
rzyszenia Klubu Abstynenta „Jutrzenka”, pracow-
ników Ośrodka Pomocy Społecznej - Zespołu Inter-
dyscyplinarnego.

W 2018 r. Gminna Komisja przeprowadziła 15 po-
siedzeń i 7 kontroli punktów handlowych, podczas 
których skontrolowano 42 punkty sprzedające na-
poje alkoholowe.

Do  Komisji wpłynęły 33 wnioski o leczenie odwy-
kowe  w tym 28 mężczyzn i 5 kobiet.
Po wnikliwej rozmowie motywacyjnej o podjęcie 
dobrowolnego leczenia odwykowego 3 osoby zde-
cydowały się na indywidualną terapię z własnej 
woli.

Do Sądu  Rejonowego Komisja skierowała 17 wnio-
sków o orzeczenie leczenia odwykowego. Wnio-
skodawcy zawiesili postępowanie o leczenie od-
wykowe w stosunku do 5 osób, z uwagi na ogra-
niczenie nadużywania alkoholu i wyjazdy do pra-
cy za granicę.



        2015 r. 2016 r. 2017r.  2018r.

Liczba osób zaszczepionych        214      294       320  364

Wydatkowana kwota   14 980,00 zł 19 992,20zł 19 200,00 19 983,60 zł
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Komisja umorzyła postępowanie w stosunku 
do trzech  osób z uwagi na to, że nie są uzależnio-
ne od alkoholu. Na działalność Gminnej Komisji 
i leczenie odwykowe przeznaczono kwotę 18 820 
zł.     

Klub Abstynenta zrzesza 35 członków, na działal-
ność klubu przeznaczono kwotę 34 000 zł, przy 
Klubie prowadzona jest działalność świetlicy opie-
kuńczo-wychowawczej. Druga świetlica opiekuń-
czo-wychowawcza działa przy Szkole Podstawo-
wej Nr 2 w Opolu Lubelskim i jest prowadzona 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Na działalność 
świetlic w ramach gminnego programu  przezna-
czono kwotę 81 541 zł.

Szkoły realizują  programy profilaktyczne z zakre-
su uzależnień, agresji rówieśniczej i inne w zależ-
ności od potrzeb, między innymi „Spójrz inaczej” 
„Domowi detektywi” „Szkoła dla rodziców” i wła-
sne programy zalecane przez kuratorium oraz za-
jęcia sportowe połączone z programami profilak-
tycznymi. 
Na zajęcia sportowe przeznaczono kwotę 10 212 
zł. a na programy profilaktyczne w szkołach kwo-
tę 15 670 zł.

W 2018 r. w programach profilaktycznych, poga-
dankach, konkursach z zakresu uzależnień udział 
brało 2081 dzieci, 37 nauczycieli i 298 rodziców.

Z kolonii z programem profilaktycznym w Białym 
Dunajcu skorzystało 13 dzieci, a na ten cel prze-
znaczono kwotę  9 750 zł.

W ramach gminnego programu wyasygnowano 
kwotę 95 466 zł na modernizację strefy sportowej 
i doposażenie placu zabaw przy ul. Długiej.

Planowane środki finansowe za zezwolenia 
na sprzedaż napojów alkoholowych  w roku 2018 
- 350 000 zł. Uzyskane środki wyniosły 362 153 zł.

Wykorzystane środki  finansowe  na powyższe cele 
stanowią kwotę 319 440 zł, natomiast   na zdania 
z zakresu narkomani 3 360 zł. Łącznie  na reali-
zację gminnego programu profilaktyki i rozwią-
zywania problemów alkoholowych wydatkowano 
kwotę 322 800 zł.

Program Grypa 65+

Program szczepień profilaktycznych przeciwko 
grypie pod nazwą „Grypa 65+” dla mieszkańców 
Gminy Opole Lubelskie w 2018 roku, był kontynu-
acją programu z 2015 roku, który był zainicjowa-
ny przez seniorów. 

Celem programu jest zwiększenie liczby osób za-
szczepionych przeciwko grypie wśród popula-
cji objętej programem, a tym samym zapobiega-
nie zachorowaniom na grypę i występowaniu po-
wikłań pogrypowych,  zwiększenie dostępności 
do bezpłatnych szczepień.
W 2018 roku z bezpłatnych szczepień skorzysta-
ło  364 osoby powyżej 65 roku życia. Na realizację 

programu wydatkowano kwotę 19.993,60 zł z bu-
dżetu gminy.

Gmina uzyskała  dofinansowanie z Narodowego 
Funduszu Zdrowia - Oddział Wojewódzki w Lu-
blinie  na realizację w/w programu w kwocie -              
7 993,44 zł (40%)

Wybór realizatora programu szczepień profilak-
tycznych pn. „ Grypa 65+” odbywa się na podsta-
wie art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 
roku o świadczeniach  opieki zdrowotnej finanso-
wanej  ze środków publicznych w wyniku przepro-
wadzenia konkursu ofert.
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Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Bezpieczeństwo publiczne

Dane ogólne
Główne zadania z zakresu ochrony przeciwpoża-
rowej realizowano poprzez działalność Ochotni-
czych Straży Pożarnych. Na koniec 2018 r. na te-
renie gminy funkcjonowało 13 jednostek OSP  typu 
„S” (posiadających samochody). Organizacje te 
obecnie skupiają w swoich szeregach: 507 człon-
ków (w tym 66 kobiet), 38 wspierających, 21 ho-
norowych i  66 członków Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych. 202 członków OSP w tym 3 kobiety 
posiadają uprawnienia do udziału w działaniach 
ratowniczych (odpowiednie przeszkolenie pożar-
nicze i badania lekarskie).
Wszystkie OSP posiadają dobre warunki do ga-
rażowania pojazdów pożarniczych i sprzętu ra-
towniczego. Lokale garażowe w OSP Puszno God., 
Wrzelowiec, Wandalin, Kluczkowice i Niezdów 
mają zainstalowane ogrzewanie, co znacznie pod-
nosi skuteczność działań ratowniczych tych jedno-
stek  w okresie zimowym.
Wyposażenie jednostek w samochody pożarnicze 
(19 sztuk), sprzęt silnikowy i ratowniczy,  środ-
ki łączności i alarmowania jest wystarczające i za-
bezpiecza potrzeby gminy w tym zakresie. W roku 
2018 jednostki OSP Opole Lubelskie i Kluczkowice 
wzbogaciły się o fabrycznie nowe średnie samo-
chody ratowniczo-gaśnicze. 

Finansowanie OSP 
Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej 
koszty utrzymania, wyposażenia i zapewnienia 
gotowości bojowej OSP ponosi gmina. Wypełnia-
jąc ten obowiązek w budżecie gminy zaplanowa-
no środki w wysokości 185.000 zł . Kwota ta jest 
corocznie zwiększana o wartość dotacji z w ra-
mach Funduszu Sołeckiego, dotacji celowych z bu-
dżetu Powiatu Opolskiego, Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głów-
nej PSP, oraz od darczyńców, którzy odpowiadają 
na prośby poszczególnych jednostek OSP. 

Środki te wydatkowano na:
1) zakup materiałów (paliwo, części zamienne 
do pojazdów i sprzętu silnikowego, sprzęt ratow-
niczy, umundurowanie ochronne, 
2) nagrody rzeczowe dla uczestników zawodów 
sportowo-pożarniczych i Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej ) 
3) koszty zużycia energii elektrycznej (ogrzewa-

nie lokali garażowych), 
4) ekwiwalent dla członków OSP za udział w dzia-
łaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarni-
czych (członkowie jednostek OSP dobrowolnie 
przekazują otrzymany ekwiwalent na potrzeby 
OSP, związane z zakupem nowego sprzętu pożar-
niczego i wyposażenia osobistego ratowników),
5) ubezpieczenie OC i NW pojazdów pożarniczych 
oraz członków OSP,
6) okresowe badania lekarskie członków OSP,
7) pozostałe wydatki, w tym usługi remontowe 
i okresowe przeglądy techniczne pojazdów pożar-
niczych i sprzętu ratowniczego.

W stosunku do poprzedniego roku zanotowano 
wzrost wydatków na okresowe przeglądy tech-
niczne pojazdów pożarniczych i sprzętu ratowni-
czego oraz badania lekarskie członków OSP bio-
rących bezpośredni udział w działaniach ratowni-
czych. Wzrost ten wynika z konieczności utrzyma-
nia w należytej sprawności technicznej nowopozy-
skanych samochodów bojowych i sprzętu ratowni-
czego oraz ze zmiany przepisów dotyczących prze-
prowadzania okresowych badań lekarskich ratow-
ników OSP oraz kierowców pojazdów uprzywile-
jowanych. 

Działania ratownicze
Ogólna liczba zdarzeń na terenie gminy: 206, 
w tym:
- pożary – 71 (małe – 64, średnie –6 duże - 1),
- miejscowe zagrożenia – 129,
- fałszywe alarmy – 6.

Miejscowe zagrożenia wg miejsca lokalizacji:
- obiekty użyteczności publicznej – 4,
- budynki mieszkalne – 61,
- obiekty produkcyjne – 2,
- środki transportu – 27,  
- lasy, uprawy i rolnictwo – 36,
- inne – 76.

Straty pożarowe – 629 000,00 zł
Szacunkowa wartość uratowanego mienia – 1 150 
00,00 zł
Liczba wyjazdów do zdarzeń:
Puszno Godowskie – 37, Opole Lubelskie – 34, 
Wrzelowiec – 12, Kluczkowice – 15, Niezdów – 10, 
Wandalin – 1, Trzebiesza – 1, Skoków – 1, Janiszko-



wice – 3,  Komaszyce Nowe – 1,  

Udział OSP Puszno Godowskie i Opole Lubelskie 
w likwidacji największej liczby zdarzeń jest uza-
sadniony włączeniem tych jednostek do Krajowe-
go Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (są wzywane 
w pierwszej kolejności).
Ochotnicze Straże Pożarne pozostawały w pełnej 
gotowości bojowej i nie zanotowano przypadku 
braku wyjazdu do pożaru na wezwanie Państwo-
wej Straży Pożarnej.

Inne dane

1. Jednostka OSP w Opolu Lubelskim uzyska-
ła uprawnienia do prowadzenia szkoleń z zakre-
su Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i prowadzi 
w/w szkolenia dla jednostek OSP w naszym woje-
wództwie, a ostatnio nawet w województwie war-
mińsko-mazurskim, świętokrzyskim.
2. OSP Kluczkowice i Opole Lubelskie pozyska-
ły nowe średnie samochody ratowniczo-gaśnicze. 
Koszt zakupu to kwota 1 490 000,00 zł. Zakupy 

sfinansowano z dotacji MSWiA, KG PSP, WFOŚiGW 
w Lublinie, Gminy Opole Lubelskie, Starostwa Po-
wiatowego w Opolu Lubelskim oraz środków wła-
snych jednostek. 
3. Doposażenie jednostki OSP Kluczkowice 
w sprzęt ratownictwa drogowego o wartości 60 
000.00 zł z funduszu sołeckiego sołectw Świdry-
Ćwietalka, Zadole, Kluczkowice i WFOŚiGW w Lu-
blinie
4. Modernizacja świetlicy wiejskiej i strażnic 
w OSP Niezdów przy udziale środków gminy i ze-
wnętrznych w kwocie 780.000,00 zł,
5. Wartość prac społecznych wykonanych przez 
członków OSP – ok. 250.000,00 zł.
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Kultura i sport

W zajęciach stałych organizowanych w Opolskim 
Centrum Kultury w 2018 r. uczestniczy ok. 
302 dzieci i młodzieży oraz około 206 osób 
dorosłych. 
Skierowane do osób dorosłych i starszych 
 
1. Klub Seniora 
2. Klub Kobiet  
3. Zespół Obrzędowy „Kalina” 
z Puszna Godowskiego  
4. Chór Cantata 
5. Zajęcia dla pań fitness  
6. Zajęcia rehabilitacyjne dla pań  
7. Klub Ambitnej Książki  
8. Klub Globtrotera  
9. Klub Radiowca (do lipca)  
10. Zajęcia gimnastyczne UTW  
11. Grupa Teatralna „Pokolenie”  
12. Klub Mam  

Skierowane do dzieci i młodzieży  
13. Ognisko Muzyczne  
14. Młodzieżowa Orkiestra Dęta  
15. Dziecięcy Zespół Wokalny   
16. Młodzieżowy Zespół Wokalny  

17. Młodzieżowy zespół rokowy  
18. Zajęcia artystyczne – pirografia (do czerwca) 
19. Rytmika - przedszkolaki  
20. Podstawy tańca towarzyskiego dla 
najmłodszych   
21. Grupy taneczna w Kluczkowicach (gr. młodsza 
i gr. starsza)  
22. Ceramika art. - 3 grupy  
23. Kółko plastyczne   
24. Zajęcia z robotyki  
25. Klub wolontariusza  
26. Klub gier fantasy HEX  
27. Filia Klubu gier w Kluczkowicach  
28. Filia Klubu gier w SP nr 1 
29. Dziecięca Grupa Teatralna (od września) 
30. Zajęcia Taekwondo  
31. Zajęcia Kung-fu  
32. Zajęcia sportowe/tenis stołowy  

Warsztaty tematyczne
• Zimowa Akademia Kultury
• Warsztaty piekarnicze w Kraczewicach
• Warsztaty teatralne w Puławach
• Warsztaty artystyczne dla dzieci
• Warsztaty gier planszowych 

Wydarzenia kulturalne
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• Warsztaty muzyczne na instrumenty dęte
• Warsztaty muzyczne dla dzieci
• Wakacyjna Akademia Kultury
• Wakacyjna Akademia Kultury z Robotyką
• Letnie warsztaty artystyczne 
• Wakacyjne Warsztaty na instrumenty dęte

Koncert/spektakle
• Koncert „Trzej królowie jadą” (6.01)
• Koncerty młodzieżowe w ramach WOŚP (14.01)
• Koncert kolęd w wykonaniu Szkoły Muzycznej 
z Bełżyc (15.01)
• Koncert laureatów Festiwalu Kolęd i Pastorałek 
(21.01)
• Koncert chóru Szczygiełki (21.01)
• Występ kabaretów Fifa-Rafa i Kałasznikow 
(28.01)
• Koncert „Muzyka dla babci i dziadka” (30.01)
• Koncert „Majlo” (23.02)
• Koncert L.Stadt (24.02)
• Koncert „Powitanie wiosny” (21.03)
• Koncert pasyjny Tomasza Kamińskiego (25.03)
• Koncert patriotyczny Szkoły Muzycznej (14.03)
• Koncert uczniów SP nr 2 (Erazmus) (15.05)
• Koncert uczniów SP nr 2 - Erazmus (18.05)
• Koncert „Promyczek dla rodziny” (30.05)
• Koncert SP nr 2 - Erazmus (7 i 8. 06)
• Prapremiera spektaklu „Pchła szachrajka” 
(8.06)
• Premiera spektaklu „Pchła szachrajka” (9.06)
• Spektakl „Pchła szachrajka” (13.06)
• Koncert na zakończenie sezonu kulturalnego 
(28.06)
• Koncert na rozpoczęcie sezonu kulturalnego 
(18.09)
• Koncert muzyką i poezją pisany (23.09)
• Koncert jazzowy Tomek Nowak Quartet (25.09)
• Koncert z okazji inauguracji UTW (17.10)
• Spektakl „Klimakterium” kabaretu z CKPiT 
(24.10)
• Koncert z okazji Święta Niepodległości (11.11)
• Koncert muzyki patriotycznej uczniów SSM 
(19.11)
• Koncert uczniów z SP nr 1 (20.11)
• Młodzieżowy Koncert Charytatywny (23.11)
• Koncert jazzowy KARI SAL (03.12)
• Koncert zespołu OCK w ramach gali Topór 
(18.12)
• Prapremiera spektaklu „Betlejem Polskie” 
(20.12)
• Premiera „Betlejem Polskie” (22.12)
• Koncert wigilijny (23.12)
• Występ kabaretów amatorskich (27.12) 

Wydarzenia plenerowe 
• Orszak Trzech Króli ulicami miasta (6.01)
• Graciarnia (20.01)
• Topienie marzanny (21.03)

• Kiermasz wielkanocny z graciarnią (24-25.03)
• Graciarnia (21.04)
• Dzień Flagi i koncert MOD przy KPP (02.05)
• Manifestacja Patriotyczna ulicami miasta (3.05)
• Piknik rodzinny w Skokowie (26.05)
• Festyn z okazji  Dnia dziecka przy KPP (1.06)
• Nocne kino plenerowe (1.06)
• Piknik z UFO w Emilcinie (10.06)
• Spotkanie pokoleń – skwerek miejski (16.06)
• Wielki Koncert Jubileuszowy i potańcówka 
(23.06)
• Manufaktura Smaków (24.06)
• Wystawa plenerowa malarstwa (24.06)
• Spływ Kajakowy (22.07)
• Spływ kajakowy (28.07)
• Szanty i ryby w Opolu lub. (29.07)
• Turniej piłki nożnej sołectw cz.1 (5.08)
• Turniej piłki nożnej sołectw cz.2 (12.08)
• Spływ Kajakowy (19.08)
• Festiwal Chonabibe (17-18.08)
• Koncert MOD na Jubileuszu osiedla (25.08)
• Narodowe czytanie (8.09)
• Piknik w Adelinie (15.09)
• Tydzień Kultury Miejskiej przy SP nr 1 (17.09)
• Tydzień Kultury Miejskiej przy SP nr 2 (18.09)
• Obchody święta narodowego na ul. Kolejowej 
(11.11)
• Kiermasz bożonarodzeniowy (15-16.12)

Inne wydarzenia
• Noworoczne Spotkanie dla samotnych (28.01)
• Zabawa karnawałowa dla dzieci (1.02)
• Wycieczka na lodowisko (8.02)
• Spotkanie walentynkowe dla młodzieży (14.02)
• Spotkanie z K. Rajskim z okazji obchodów 
Święta Żołn. Wyklętych (24.02)
• Światowy Dzień poezji (21.03)
• Spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży 
(23.03)
• Obchody dnia autyzmu (9.04)
• Konferencja inauguracyjna Jubileuszu 600-lecia 
miasta (15.04)
• Uroczysta Gala akcji „Podziel się grosikiem” 
(5.05)
• Test z j. angielskiego (6.06)
• Konferencja historyczna (13.06)
• Wycieczka dzieci do Strefy Wysokich Lotów 
w Lublinie (5.07)
• Wycieczka dzieci do studia RL i Szkoły 
Muzycznej w Lublinie (19.07)
• Wycieczka Klubu Globtrotera na Zakarpacie 
(14-19. 08)
• Koncert chórów z Włoch i Kantaty w kościele 
par. (30.08)
• Wycieczka i koncert chórów w Kazimierzu 
Dolnym (30.08)
• Konferencja aptekarzy (15.09)
• Opolska Gala Sportu (21.09)
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• Spotkanie z M. Ostrowską-Królikowską 
i Antonim Królikowskim (22.09)
• Koncert chórów: Kantata i parafialnego 
w kościele (23.09)
• Obchody PPP – wernisaż prac plastycznych 
(27.09)
• Inauguracja roku akademickiego i jubileusz 
UTW (17.10)
• „Laur Aktywnego Seniora” (24.10)
• Ognie Niepodległości (10.11)
• Prezentacja filmów z udziałem Naszej Historii 
(11.11)
• Koncert patriotyczny MOD w kościele (18.11)
• Zabawa andrzejkowa dla dzieci (24.11)
• Zabawa mikołajkowa dla dzieci (6.12)
• Jubileusz 25-lecia chóru Kantata (15.12)
• Spotkanie promocyjne śpiewnika harcerskiego 
i betlejemskie światełko pokoju (17.12)

Kino 

Muzeum Multimedialne 

Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Opolu Lubelskim

Wydarzenia sportowo-rekreacyjne 

W kinie projekcje filmowe wyświetlane 
są w systemie weekendowym (od czwartku 
do niedzieli) co w głównej mierze podyktowane 
jest warunkami stawianymi przez dystrybutorów 
filmowych oraz faktem, iż sala kinowa służy 
jednocześnie jako sala konferencyjna, teatralna, 
widowiskowa, koncertowa, szkoleniowa etc.

W roku sprawozdawczym odbyło się 461 seansów 
filmowych. Kino odwiedziło 17494 widzów. W tym 
zorganizowano 64 projekcje dla grup szkolnych, 
w których wzięło udział 3412 uczniów.

Poza ofertą weekendową w kinie odbywają 
się projekcje filmowe w ciągu całego tygodnia 
po wcześniejszym ustaleniu terminów projekcji 
z placówkami oświatowymi, firmami, instytucjami 
czy stowarzyszeniami.

Organizowane są także tzw. projekcje specjalne 
m.in. retransmisje spektakli operowych, 
teatralnych czy tanecznych w ramach cyklu 
„Kocham poniedziałki”, których odbyło się 16.

Muzeum Multimedialne przy ul. Strażackiej 1A 
pełni funkcje sali klubowej, szkoleniowej, konfe-
rencyjnej oraz sali prób. Odbywają się w nim spo-
tkania/narady organizowane przez Urząd Miej-
ski, LGD Owocowy Szlak, OSP, UTW. Swoją siedzi-
bę mają tu PZERiI oraz Polski Związek Niewido-
mych. W muzeum odbywają się także próby Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej oraz wieczorki tanecz-
ne Klubu Seniora.

Stan księgozbioru na 31. 12. 2018 r. wynosi 
51.653 woluminów co stanowi wzrost o 1533 
w stosunku do roku ubiegłego. Dzięki czemu zbiory 
MGBP w Opolu Lubelskim należą do jednych 
z najnowszych w województwie.

Biblioteka zarejestrowała 2160 czytelników. 
Wypożyczono 41637 pozycji podczas odnotowanych 
20309 odwiedzin.  

Biblioteka zrealizowała następujące projekty: 
„Tożsamość miasta”, „Mała książka – wielki 
człowiek”. Przygotowała film oraz wystawę 
dotyczącą "Polskiej Deklaracji o Podziwie 
i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych". 

Utworzony został portal poświęcony wyłącznie 
pracy działu bibliotek pod adresem www.
fajnabiblioteka.pl 

• Gminne Igrzyska Dzieci 
• XXIX Halowy Turniej Piłki Nożnej 5-osobowej 
• Turnieje tenisa stołowego własne i obce 
• Turnieje warcabowe
• Opolska Liga Tenisa Stołowego
• Zawody podczas dnia dziecka
• Rajd rowerowy
• V Turniej Piłki Nożnej Sadowników o Puchar 
Burmistrza 
• XII Turniej Piłki Nożnej Sołectw o Puchar 
Przewodniczącego Rady Miejskiej 
• Rajdy rowerowe 
• VI Opolska Gala Sportu Dzieci i Młodzieży 
• Dwa spływy kajakowe rzeką Chodelką 
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Założenia strategii rozwoju Gminy Opole Lubelskie na lata 2015-2025

Strategia rozwoju gminy
Gmina Opole Lubelskie posiada Strategię Roz-
woju Gminy Opole Lubelskie na lata 2016-2025 
(Aktualizacja) przyjętą Uchwałą Nr XX/131/2016 
Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 17 
czerwca 2016r.  Strategia jest bardzo ważnym 
dokumentem programowym Gminy: wyznacza 
ramy i kierunki jej rozwoju.

Na potrzeby opracowania Strategii powołany zo-
stał  Zarządzeniem Nr 25/2015 Burmistrza Opola 
Lubelskiego z dnia 01 kwietnia 2015r Zespół Hory-
zontalny zapewniający odpowiednią komunikację 
oraz partycypację podmiotów włączonych w przy-
gotowanie Strategii: mieszkańców gminy, przed-
stawicieli środowisk społecznych, gospodarczych, 
konsultantów, przedstawicieli władz i pracowni-
ków samorządowych. 

Praca nad strategią przebiegała w III etapach: etap 
przygotowania, etap diagnozowania i etap projek-
towania. Na każdym etapie Urząd Miejski, Zespół 

Horyzontalny oraz konsultanci współpracowa-
li z osobami zainteresowanymi włączeniem wła-
snych projektów do strategii. Urząd Miejski wraz 
z konsultantami odpowiedzialny był za zarządza-
nie procesem planowania, którego efektem sta-
ło się ostatecznie opracowanie Strategii Rozwoju 
Gminy Opole Lubelskie na lata 2015-2025. W trak-
cie etapu diagnozowania przeprowadzona zosta-
ła analiza faktograficzna oraz jakościowa aktual-
nej sytuacji demograficznej, społecznej i gospo-
darczej w gminie. W trakcie etapu projektowania 
strategii, na który złożyły się prace warsztatowe 
Zespołu Horyzontalnego, konsultantów, dokonano 
analizy problemów, celów operacyjnych i strate-
gicznych i w końcu projektów i zadań związanych 
z dalszym rozwojem gminy, określono wizję (stan 
docelowym idealny) oraz docelową misją (stan do-
celowy realny)  rozwoju Gminy Opole Lubelskie

Partnerstwo strategii rozwoju

Przygotowanie strategii rozwoju zaplanowano 
z udziałem partnerów społecznych. Do jej opra-
cowania zostały zaproszone wszystkie zaintereso-
wane strony – „Partnerzy Strategii”. Proces przy-
gotowania strategii rozwoju charakteryzuje się 
,,elastycznością” doboru  i uczestnictwa partne-
rów społecznych w pracach nad tworzeniem stra-
tegii rozwoju - w zależności od  potrzeb właści-
wych poszczególnym etapom prac. Postępy prac 
nad strategią rozwoju były na bieżąco monitoro-
wane przez członków Zespołu, którzy uczestni-
czyli we wspólnych spotkaniach roboczych orga-
nizowanych przez Urząd Miejski w Opolu Lubel-
skim. Na każdym etapie prac nad strategią roz-
woju członkowie Zespołu mogli zgłaszać własne 
uwagi i opinie na temat kierunku prowadzonych 
prac. Zgłaszane uwagi i wnioski były dyskutowa-
ne podczas posiedzeń Zespołu w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w kwietniu i maju oraz wrześniu i paź-
dzierniku 2015 r. 

Cele strategii rozwoju Gminy Opole Lubelskie 
na lata 2016-2025 

•  Opracowanie dokumentu, który będzie słu-

żył władzom Gminy oraz partnerom społecznym 
do realizacji zamierzeń w ramach wyznaczonych 
celów strategicznych i operacyjnych.
•  Uzyskanie akceptacji społecznej dla wykazanych 
w strategii zamierzeń.
•  Umożliwienie aplikacji o środki zewnętrzne – 
w tym głównie z programów Unii Europejskiej.

Zakres  strategii

Strategia ma na celu wybór strategicznych i ope-
racyjnych kierunków działań (celów strategicz-
nych i operacyjnych) oraz wskazanie konkret-
nych zadań/projektów służących realizacji przyję-
tej długookresowej wizji rozwoju Gminy. Oznacza 
to, że do programu wpisane będą zadania realizo-
wane nie tylko przez gminę Opole Lubelskie, ale 
i przez  inne uczestniczące w programie podmioty 
(w tym reprezentowane przez partnerów strate-
gii). Dla wyraźnej identyfikacji celów projektów, 
a później pomiaru osiągniętych rezultatów zakła-
da się stosowanie wskaźników jak dla Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Lubel-
skiego na lata 2014-2020 oraz innych programów 
operacyjnych.



Zasady finansowania strategii:

W części realizacyjnej „Strategii...” zakłada się 
przyjęcie zadań, co do których będzie możli-
we określenie sposobu finansowania, a w przy-
padku założeń współfinansowania zewnętrzne-
go (najczęściej na zasadzie refinansowania kosz-
tów)  - zapewnienie wkładu własnego i płynno-
ści finansowej. Dotyczy to projektów wnioskowa-
nych przez  jednostki  budżetowe, partnerów in-
stytucjonalnych i prywatnych. Wszystkie plano-
wane koszty projektów proponowanych do przy-
jęcia w dokumencie proponuje się wyrażać w for-
mie wartości brutto.  Zakłada się wysokość dofi-
nansowania środkami z UE maksymalnie do 80% 

wartości kosztów kwalifikowanych (w zależności 
od programu operacyjnego).

Otwartość strategii rozwoju:
 
Przyjęto otwartą formułę przygotowywanej stra-
tegii rozwoju tj. z możliwością korekt różnych jej 
elementów w trakcie realizacji. Wynika to z praw-
dopodobnej konieczności dokonywania czę-
stej aktualizacji „Strategii...” już po jej przyjęciu 
ze względu na względnie długi okres programo-
wania i przewidywaną zmienność uwarunkowań 
na poziomie krajowym, regionalnym a nawet lo-
kalnym.

Wizja rozwoju Gminy Opole Lubelskie:

 „Gmina Opole Lubelskie 
miejscem przyjaznym dla mieszkańców, z usługami publicznymi 

zapewniającymi wysoki komfort życia mieszkańców i wspierającymi 
rozwój przedsiębiorczości"

Misja rozwoju Gminy Opole Lubelskie:

 Gmina atrakcyjna zarówno dla młodych, jak i dla seniorów, zachęcającą 
młodych ludzi do zakładania rodziny na jej terenie 

•
Gmina posiadająca zrewitalizowane centrum miasta oraz uporządkowaną 

przestrzeń publiczną w poszczególnych sołectwach
•

 Gmina silna konkurencyjną pozycją nowoczesnego sektora 
rolno-spożywczego, opartego na potencjale małych i średnich 

producentów i przetwórców, stawiająca na rozwój MSP i tworząca 
dogodne warunki dla lokalizacji dużych inwestorów

•
Gmina Opole Lubelskie to centrum zdrowego stylu życia, źródło witalności 

i relaksu, miejsce pełne energii, które wspiera rozwój edukacji 
i przedsiębiorczości szczególnie w branży owocowo-warzywnej 

i branżach pokrewnych
•

 Gmina dobrze skomunikowana z otoczeniem
•

Gmina silna ofertą i jakością lokalnych wytwórców 
oraz rozpoznawalna na zewnątrz dzięki ich sile
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•
Gmina, w której kształceni są przyszli pracownicy lokalnych firm, 

z silną ofertą kształcenia praktycznego i zawodowego
•

Gmina z kompleksową i atrakcyjną ofertą turystyczną 
dla osób w każdym wieku

•
Gmina niskoemisyjna

•
Gmina, w której rozwiązane są najważniejsze problemy infrastruktury 

technicznej i społecznej

Główne cele strategiczne:
• 

CEL STRATEGICZNY 1:  
INTEGRACJA SPOŁECZNA I PRZESTRZENNO-GOSPODARCZA W RAMACH OBSZARÓW 
FUNKCJONALNYCH, SUBREGIONU ZACHODNIEJ LUBELSZCZYZNY (LUBLIN, PUŁAWY, 

ANNOPOL) ORAZ POŁUDNIOWEGO MAZOWSZA (DZIĘKI NOWEJ PRZEPRAWIE MOSTOWEJ
• 

CEL STRATEGICZNY 2:  
KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA MIASTA OPOLE LUBELSKIE

•
CEL STRATEGICZNY 3: 

WYSOKA JAKOŚĆ USŁUG PUBLICZNYCH, KONKURENCYJNA 
I INNOWACYJNA GOSPODARKA LOKALNA

•
CEL STRATEGICZNY 4: 

 NISKOEMISYJNA I EKOLOGICZNA GMINA OPOLE LUBELSKIE

W celu zarządzania procesem wdrażania Strategii 
określono system  monitorowania realizacji celów 
i zadań startegicznych wytyczonych w dokumen-
cie strategicznym.  System monitorowania i ewa-
luacji oparty jest na monitorowaniu operacyjnym 
i strategicznym.

Na poziomie operacyjnym monitoring stanu wdra-
żania strategii rozwoju gminy przeprowadzany 
jest na podstawie dwuletnich raportów opisują-
cych działania podejmowane w zakresie realiza-
cji zadań strategicznych. Monitoring na poziomie 
operacyjnym może stać się podstawą dokonania 
aktualizacji strategii, jeśli na podstawie przedsta-
wionych informacji uwidoczni się taka potrzeba.

Na poziomie strategicznym ocena wdrażania 
strategii rozwoju gminy przeprowadzana będzie 
na podstawie raportu o stanie gminy przygotowy-
wanego w cyklach czteroletnich. Ocena taka bę-

dzie stanowiła podstawę dokonania planowej ak-
tualizacji strategii.

Wdrażanie Strategii wiąże się z przeprowadze-
niem szeregu działań.  Każde z nich wymaga okre-
ślenia celu, czasu realizacji, harmonogramu dzia-
łań, budżetu, osób odpowiedzialnych za ich reali-
zację. Z wdrażaniem strategii wiąże się również 
ryzyko wynikające z przyczyn organizacyjnych 
oraz otoczenia zewnętrznego, które należy defi-
niować a następnie nim zarządzać. 
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II
Realizacja uchwał

Rady Miejskiej
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Rada Miejska
Skład Rady Miejskiej

Dariusz Piotr Stachowicz 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Marcin Tomasz Buczek 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Radosław Marian Śpiewak 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Pozostali radni:

Waldemar Bryś
Karol Jan Cygan
Wiesław Gałek
Andrzej Piotr Goleń
Paweł Kalinowski
Dominik Kępiński
Marcin Krzysztof Stempin
Zofia Grażyna Stępniak
Małgorzata Strzelecka
Romuald Jan Śliwa
Zofia Krystyna Wicha
Katarzyna Iwona Woś

Składy Komisji Rady Miejskiej

Komisja Rewizyjna
1.     Waldemar Bryś
2.     Andrzej Piotr Goleń
3.     Marcin Krzysztof Stempin - przewodniczący
4.     Romuald Jan Śliwa
5.     Zofia Krystyna Wicha

Komisja Budżetu, Promocji i Rozwoju
1.    Marcin Tomasz Buczek
2.    Andrzej Piotr Goleń - przewodniczący
3.    Romuald Jan Śliwa
4.    Radosław Marian Śpiewak
5.    Katarzyna Iwona Woś - wiceprzewodnicząca

Komisja Spraw Komunalnych i Bezpieczeństwa 
Publicznego
1.    Karol Jan Cygan
2.    Wiesław Gałek - wiceprzewodniczący
3.    Paweł Kalinowski
4.    Zofia Grażyna Stępniak - przewodniczący
5.    Radosław Marian Śpiewak.

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, 
Ochrony  Środowiska
1.    Waldemar Bryś - przewodniczący
2.    Marcin Krzysztof Stempin
3.    Małgorzata Strzelecka  - wiceprzewodnicząca
4.    Zofia Krystyna Wicha
5.    Katarzyna Iwona Woś.

Komisja Edukacji, Zdrowia, Kultury i Spraw 
Socjalnych
1.    Marcin Tomasz Buczek
2.    Karol Jan Cygan
3.    Paweł Kalinowski
4.    Dominik Kępiński  - wiceprzewodniczący
5.    Małgorzata Strzelecka - przewodnicząca

Komisja skarg, wniosków i petycji
1.    Wiesław Gałek - przewodniczący
2.    Dominik Kępiński
3.    Zofia Grażyna Stępniak.

Podjęte uchwały

Kadencja VII 2014 – 2018 
Ilość sesji: 7
Ilość uchwał: 55

Sesja XLIII – 20 marca 2018 rok

XLIII/309/2018
Uchwała w sprawie określenia zasad wyznaczania 
składu oraz zasad działania Komitetu Rewitaliza-
cji.
XLIII/310/2018 
Uchwała w sprawie podziału Gminy Opole Lubel-
skie na okręgi wyborcze.
XLIII/311/2018 
Uchwała w sprawie podziału Gminy Opole Lubel-
skie na stałe obwody głosowania.
XLIII/312/2018 
Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt na terenie Gminy Opole Lubel-
skie w roku 2018.
XLIII/313/2018 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawar-
cie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umo-
wy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 
6 lat.
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XLIII/314/2018 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów 
dzierżawy nieruchomości gruntowych na okres 10 
lat.
XLIII/315/2018 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów 
dzierżawy nieruchomości gruntowych na okres 10 
lat.
XLIII/316/2018 
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego południowo – wschodniej części 
miasta Opole Lubelskie zatwierdzonego uchwałą 
nr XX/133/2016 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim 
z dnia 17 czerwca 2016 r. zmienionego uchwałą Nr 
XLII/306/2017 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim 
z dnia 29 grudnia 2017 r.
XLIII/317/2018 
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Opole Lubelskie.
XLIII/318/2018 
Uchwała w sprawie przyjęcia ramowego planu 
pracy Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim na 2018 
r.
XLIII/319/2018 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Ko-
misji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opolu Lubel-
skim na rok 2018.
XLIII/320/2018 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Ko-
misji stałych Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim 
na rok 2018.
XLIII/321/2018 
Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy Opole 
Lubelskie na 2018 rok.
XLIII/322/2018 
Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej progno-
zy finansowej.

Sesja XLIV – 14 maja 2018 rok

XLIV/323/2018 
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powo-
łania i ustalenia składów osobowych Komisji Sta-
łych Rady Miejskiej.
XLIV/324/2018 
Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego jednostki samorzą-
du terytorialnego za 2017 rok wraz ze sprawozda-
niem Burmistrza Opola Lubelskiego z wykonania 
budżetu gminy za 2017 rok.
XLIV/325/2018 
Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza 
Opola Lubelskiego za 2017 rok.

XLIV/326/2018 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawar-
cie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umo-
wy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 
10 lat.
XLIV/327/2018 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu pomieszczeń znajdujących 
się w budynku zlokalizowanym w Opolu Lubel-
skim przy ul. Podzamcze 53 na okres 6 miesięcy.
XLIV/328/2018 
Uchwała w sprawie określenia sezonu kąpielowe-
go oraz wykazu miejsc okazjonalnie wykorzysty-
wanych do kąpieli na rok 2018 na terenie miasta 
Opole Lubelskie.
XLIV/329/2018 
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finanso-
wej Powiatowi Opolskiemu w zakresie przebudo-
wy drogi powiatowej nr 2627L Leonin – Wandalin.
XLIV/330/2018 
Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy Opole 
Lubelskie na 2018 rok.
XLIV/331/2018 
Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej progno-
zy finansowej.

Sesja XLV – 18 czerwca 2018 rok

XLV/332/2018 
Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej progno-
zy finansowej.
XLV/333/2018 
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finanso-
wej Powiatowi Opolskiemu w zakresie dofinanso-
wania wykonania przebudowy ul. Przemysłowej, 
droga powiatowa nr 2622L Opole Lubelskie – Sko-
ków – Białowoda – Kol. Boby.

Sesja XLVI – 29 czerwca 2018 rok

XLVI/334/2018 
Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu  
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 
2018 - 2022.
XLVI/335/2018 
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworze-
nia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski 
w Opolu Lubelskim.
XLVI/336/2018 
Uchwała w sprawie upoważnienia dyrektorów 
przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami 
przedszkolnymi do załatwiania indywidualnych 
spraw z zakresu administracji publicznej w spra-
wach opłat za wyżywienie oraz za wychowanie 
przedszkolne.
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XLVI/337/2018 
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego w pu-
blicznych przedszkolach i oddziałach przedszkol-
nych w publicznych szkołach podstawowych pro-
wadzonych przez Gminę Opole Lubelskie.
XLVI/338/2018 
Uchwała w sprawie przyjęcia projektu regulami-
nu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
na terenie Gminy Opole Lubelskie oraz przekaza-
nia do zaopiniowania organowi regulującemu.
XLVI/339/2018 
Uchwała w sprawie realizacji projektu w ramach 
konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-012/17  
ogłoszonego w ramach II Osi priorytetowej Efek-
tywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospo-
darki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc 
społeczna POWER 2014-2020.
XLVI/340/2018 
Uchwała w sprawie ustalenia na terenie gmi-
ny Opole Lubelskie maksymalnej liczby zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczo-
nych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miej-
scem sprzedaży jak i zasad usytuowania na tere-
nie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych.
XLVI/341/2018 
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLIII/316/2018 
Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 20 mar-
ca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego południowo – wschodniej części 
miasta Opole Lubelskie zatwierdzonego uchwałą 
nr XX/133/2016 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim 
z dnia 17 czerwca 2016 r. zmienionego uchwałą Nr 
XLII/306/2017 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim 
z dnia 29 grudnia 2017 r.
XLVI/342/2018 
Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
społecznych z mieszkańcami Gminy Opole Lubel-
skie dotyczących części budżetu Gminy Opole Lu-
belskie na 2019 rok, zwanego budżetem obywatel-
skim.
XLVI/343/2018 
Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podat-
ków, opłat i innych należności stanowiących do-
chody budżetu gminy za pomocą innego instru-
mentu płatniczego.
XLVI/344/2018 
Uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych 
oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
XLVI/345/2018 
Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy Opole 
Lubelskie na 2018 rok.
XLVI/346/2018 
Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej progno-
zy finansowej.

Sesja XLVII – 26 lipca 2018 rok

XLVII/347/2018 
Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr 
XLVI/336/2018 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim 
z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnie-
nia dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych 
z oddziałami przedszkolnymi do załatwiania in-
dywidualnych spraw z zakresu administracji pu-
blicznej w sprawach opłat za wyżywienie oraz za 
wychowanie przedszkolne.
XLVII/348/2018
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego w pu-
blicznych przedszkolach i oddziałach przedszkol-
nych w publicznych szkołach podstawowych pro-
wadzonych przez Gminę Opole Lubelskie.
XLVII/349/2018
Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii 
dróg gminnych
XLVII/350/2018
Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia mie-
sięcznego dla Burmistrza Opola Lubelskiego.
XLVII/351/2018
Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy Opole 
Lubelskie na 2018 rok. w sprawie zmian bu-
dżetu gminy Opole Lubelskie na 2018 ro
XLVII/352/2018
Uchwała w sprawie ustanowienia odznaczenia 
„Zasłużony dla miasta i gminy Opole Lubelskie”.
XLVII/353/2018
Uchwała w sprawie przyjęcia „Wieloletniego pla-
nu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągo-
wych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gmi-
ny Opole Lubelskie na lata 2018 – 2020”.

Sesja XLVIII – 10 września 2018 rok

XLVIII/354/2018 
Uchwała w sprawie utworzenia odrębnych obwo-
dów głosowania celem przeprowadzenia wybo-
rów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wo-
jewództw oraz wójtów, burmistrzów i prezyden-
tów miast zarządzonych na dzień 21 październi-
ka 2018 r.
XLVIII/355/2018 
Uchwała w sprawie ustanowienia Tytułu „Zasłu-
żony dla Miasta i Gminy Opole Lubelskie”
XLVIII/356/2018 
Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy Opole 
Lubelskie na 2018 rok.
XLVIII/357/2018 
Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej progno-
zy finansowej.
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Kadencja VIII 2018 – 2023  
Ilość sesji: 3
Ilość uchwał: 19

Sesja XLIX – 16 października 2018 rok

XLIX/358/2018 
Uchwała w sprawie ustanowienia na terenie Opola 
Lubelskiego Specjalnej Strefy Rewitalizacji na ob-
szarze rewitalizacji.
XLIX/339/2018 
Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania 
i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym po-
wierzono stanowiska kierownicze oraz tygodnio-
wego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pe-
dagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych i doradców zawodowych zatrud-
nionych w szkołach, oddziałach przedszkolnych 
w szkołach podstawowych oraz przedszkolach, dla 
których organem prowadzących jest Gmina Opole 
Lubelskie.
XLIX/360/2018 
Uchwała w sprawie przyjęcia „Czteroletniego pro-
gramu opieki nad zabytkami dla Gminy Opole Lu-
belskie na lata 2018-2021”.
XLIX/361/2018 
Uchwała w sprawie zmiany Gminnego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
na 2018 r.
XLIX/362/2018 
Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy Opole 
Lubelskie na 2018 rok.
XLIX/363/2018 
Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej progno-
zy finansowej.
XLIX/364/2018 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesie-
nie wkładu niepieniężnego (aportu) do Opolskie-
go Przedsiębiorstwa Komunalnego spółki z ogra-
niczoną odpowiedzialnością.

Sesja I – 22 listopad 2018 rok

I/1/2018 
Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim.
I/2/2018 
Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczą-
cych  Rady Miejskiej w Opolu  Lubelskim.

Sesja II – 7 grudnia 2018 rok

II/3/2018 
Uchwała w sprawie powołania i ustalenia składów 
osobowych Komisji stałych Rady Miejskiej.
II/4/2018 
Uchwała w sprawie powołania i ustalenia składów 
osobowych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.
II/5/2018 
Uchwała w sprawie powołania i ustalenia składów 
osobowych Komisji skarg, wniosków i petycji.
II/6/2018 
Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia mie-
sięcznego dla Burmistrza Opola Lubelskiego.
II/7/2018 
Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współ-
pracy Gminy Opole Lubelskie z organizacjami po-
zarządowymi oraz innymi podmiotami prowa-
dzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2019”.
II/8/2018 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów 
dzierżawy nieruchomości gruntowych na okres 10 
lat.
II/9/2018 
Uchwała zmieniająca uchwałę nr XLI/287/2017 
Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 4 grud-
nia 2017 r. w sprawie określenia przystanków ko-
munikacyjnych, których właścicielem lub zarzą-
dzającym jest Gmina Opole Lubelskie, udostępnio-
nych dla operatorów i przewoźników oraz warun-
ków i zasad korzystania z tych obiektów.
II/10/2018 
Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny sku-
pu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rol-
nego na rok 2019.
II/11/2018 
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości obowiązujących na te-
renie gminy Opole Lubelskie na rok 2019.
II/12/2018 
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Uchwała w sprawie określenia wysokości rocz-
nych stawek podatku od środków transportowych 
obowiązujących na terenie gminy Opole Lubelskie 
na rok 2019.
II/13/2018 
Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy Opole 
Lubelskie na 2018 rok.
II/14/2018 
Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej progno-
zy finansowej.

Sesja III – 28 grudnia 2018 rok

III/15/2018 
Uchwała w sprawie przyjęcia projektu regulami-
nu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
na terenie Gminy Opole Lubelskie oraz przekaza-
nia projektu regulaminu dostarczania wody i od-
prowadzania ścieków do zaopiniowania organowi 
regulującemu.
III/16/2018 
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczo-
wej Województwu Lubelskiemu w zakresie prac 
związanych z utrzymaniem zieleni oraz czysto-
ści w okresie letnim i zimowym przy drogach wo-
jewódzkich na terenie miasta Opole Lubelskie 
w 2019 roku.
III/17/2018 
Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawiciela 
Gminy Opole Lubelskie do Zgromadzenia Celowe-
go Związku Gmin „PROEKOB” z siedzibą w Bełży-
cach.
III/18/2018 
Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy Opole 
Lubelskie na 2018 rok.
III/19/2018 
Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej progno-
zy finansowej.
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III
Partycypacja społeczna
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Programy, konkursy 

Po raz czwarty w 2018 roku Gmina Opole 
Lubelskie pozwoliła mieszkańcom zadecydować 
o przeznaczeniu części wydatków budżetowych 
w ramach budżetu obywatelskiego. Osoby 
zamieszkujące Gminę Opole Lubelskie miały 
prawo zadecydować o wydatkowaniu kwoty 
120 000,00 tys. zł na wybrane projekty. W 2018 
roku samorząd lokalny postanowił wesprzeć 
przedsięwzięcia mające charakter inwestycyjny. 
Uczestnictwo i zainteresowanie mieszkańców było 
niezwykle wysokie, gdyż w głosowaniach brało 
udział 2660 osób. Do Urzędu Miejskiego wpłynęło 
16 wniosków. Miejski Zespół ds. Konsultacji 
Budżetu Obywatelskiego rekomendował do udziału 
w głosowaniu 11 projektów.

Spośród projektów do realizacji mieszkańcy 
podczas głosowania  wybrali 6 projektów: 
1. Zakątek rekreacyjny przy Szkole Podstawowej 
Nr 1 w Opolu Lubelskim ul. Szkolna 5.
2. Wyposażenie przedszkola przy Szkole 
Podstawowej Nr 1 w nowoczesne pomoce 
dydaktyczne- zakup zestawu multimedialnego.
3. AKTYWNY MALUCH - doposażenie placu zabaw 
na terenie Żłobka Miejskiego w Opolu Lubelskim.
4. Wykonanie zadaszenia przed wejściem do lokalu 
„Nasz Złoty Zakątek” w Opolu Lubelskim przy ul. 
Stary Rynek 44. Zakup zestawu multimedialnego 
na potrzeby Złotego Zakątka.
5. Magiczny dywan w Szkole Podstawowej Nr 1 
w Opolu Lubelskim.
6. Doposażenie placu zabaw i wykonanie siłowni 
na powietrzu na osiedlu Nr 1 „Błonie”.

Budżet obywatelski

Fundusz sołecki

Konkursy 

W dniu 10 stycznia 2018 r. Zarządzeniem Nr 
268/2018 Burmistrza Opola Lubelskiego został 
ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację za-
dań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych oraz przeciwdziałania nar-
komanii i przemocy w rodzinie na 2018 r. Wyso-
kość środków przeznaczonych na realizację zada-
nia wyniosła 55. 000,00 zł. Zlecono realizację ww. 
zadania w formie wsparcia Stowarzyszeniu Klub 
Abstynenta „JUTRZENKA” w kwocie 55. 000,00 zł. 

W dniu 16 stycznia 2018 r. Zarządzeniem Nr 
273/2018 został ogłoszony otwarty konkurs ofert 
na wspieranie zadań publicznych Gminy Opole Lu-
belskie w zakresie upowszechniania kultury fi-
zycznej i sportu w roku 2018. Na realizację zada-
nia przeznaczono kwotę 266. 000,00 zł. 

W ramach rozstrzygniętego konkursu zlecono re-
alizację zadań w formie wsparcia następującym 
oferentom:
1. Ludowemu Klubowi Sortowemu Pogoń Trzebie-

Kwota przeznaczona na realizację zadań z fundu-
szu soleckiego w 2018 roku wyniosła 622.525,65 
zł brutto. 

W ramach środków z funduszu sołeckiego zostały 
zrealizowane następujące zadania:
1. Zakup tłucznia wraz z profilowaniem drogi  
na kwotę - 132.601,45 zł brutto
2. Zakup sprzętu na doposażenie Ochotniczych 
Straży Pożarnych na kwotę - 54.328,00 zł
3. Przy drogach gminnych zostały postawione 

dwie wiaty przystankowe w miejscowości Pomo-
rze oraz Truszków - 9.000,00 zł
4. Doposażono świetlice wiejskie oraz tereny wiej-
skie w miejscowościach, gdzie nie ma budynków 
świetlic wiejskich na kwotę – 49. 200,73 zł
5. Zostały wykonane remonty świetlic na kwotę - 
139.004,50 zł
6. Wykonano dokumentację na rozbudowę oświe-
tleń ulicznych oraz dokumentację na budowę dróg 
78893,85 zł
7. Doposażenie placów zabaw na terenach wiej-
skich – 24050,05 zł
8. Doposażono szkoły w Wandalinie oraz w Skoko-
wie -  7545,65
9. Zakup oświetlenia ulicznego – 21945,00 + 
12952,28
10. Zakup materiałów oraz sprzętu w celu utrzy-
mywania terenów gminy na terenie sołectw – 
22649,93 zł
Ponadto podczas uroczystości organizowanych 
na terenie sołectw zostały zorganizowane warsz-
taty kulinarne promujące produkty lokalne - kwo-
ta wykorzystana - 21285,76 zł.

 2019 • 39
RAPORT



sza - 4. 000,00 zł,
2. Ludowemu Klubowi Sportowemu Czarni Pusz-
no - 6. 500,00 zł,
3. Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu 
w Elżbiecie - 6. 500,00 zł,
4. Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Opolanin” 
w Opolu Lubelskim – 167. 000,00 zł,
5. Klubowi Sportowemu „Opolanki” w Opolu Lu-
belskim - 4. 200,00 zł,
6. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Olimp” 
w Opolu Lubelskim - 24. 000,00 zł,
7. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Dubler” 
w Opolu Lubelskim - 26. 000,00 zł,
8. Tanecznemu Klubowi Sportowemu eM Studio 
w Opolu Lubelskim - 15. 000,00 zł,
9. Klubowi Sportowemu „Orka” w Kluczkowicach 
-  4. 500,00 zł,
10. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Inicja-
tywa” w Niezdowie - 3. 000,00 zł,
11. Opolskiemu Towarzystwu Cyklistów w Opolu 
Lubelskim – 2. 800,00 zł,
12. Ludowemu Zespołowi Sportowemu „Orzeł” 
w Komaszycach - 2. 500,00 zł.

Następnie Burmistrz Opola Lubelskiego wydał Za-
rządzenie Nr 290/2018 w dniu 12 marca 2018 r. 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
na wspieranie zadań publicznych Gminy Opole Lu-
belskie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2018. 
Kwota przeznaczona na realizacje powyższego za-
dania wyniosła 20. 000,00 zł. Wyłonionym ofe-
rentom przekazano na realizację zadania dofinan-
sowanie  w kwocie:
1. Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności Twór-
czej SWAT – 10150,00 zł,
2. Stowarzyszeniu „Nasza Barć” – 2000,00 zł, 
3. Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Skoków 
– 3200,00 zł,
4. Stowarzyszeniu „ Nasza Historia” – 4650,00 zł.
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