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I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY GRABOWIEC ORAZ DEMOGRAFIA 

Gmina Grabowiec położona jest w południowej części województwa lubelskiego,  

w powiecie zamojskim i graniczy: od północy z gminami Wojsławice, Uchanie, od wschodu  

z gminą Trzeszczany, od południa z gminą Miączyn oraz od zachodu z gminą Skierbieszów. 

Gmina jest dość dobrze skomunikowana, siedziba gminy oddalona jest około 32 km od siedziby 

powiatu i ok. 100 km od siedziby województwa. Powierzchnia gminy wynosi 12.888 ha.  

W skład gminy wchodzi 24 sołectwa: Bereść, Bronisławka, Cieszyn, Czechówka, Dańczypol, 

Grabowczyk, Grabowiec, Grabowiec-Góra, Henrykówka, Hołużne, Majdan Tuczępski, 

Ornatowice, Ornatowice-Kolonia, Rogów, Siedlisko, Skibice, Skomorochy Duże, Skomorochy 

Małe, Szczelatyn, Szystowice, Tuczępy, Wolica Uchańska, Wólka Tuczępska, Żurawlów.  

Siedzibą gminy jest miejscowość Grabowiec, która jest najliczniejszą miejscowością pod 

względem liczby mieszkańców, wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. liczba mieszkańców 

wynosiła 797 osób (w tym 787 zameldowanych na pobyt stały i 10 na pobyt czasowy). 

Natomiast najmniejszą miejscowością jest Szczelatyn, liczący na dzień 31 grudnia 2020 r. 12 

mieszkańców. 

W okresie od początku do końca 2020 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zameldowanych na 

stałe w gminie zmniejszyła się o 113 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 3964 

osoby, w tym 1977 kobiet i 1987 mężczyzn.  

Liczby mieszkańców w poszczególnych sołectwach przedstawia poniższa tabela: 

 

L.p. Miejscowość Kobiety Mężczyźni Razem 

1. Bereść 142 141 283 

2. Bronisławka 54 50 104 

3. Cieszyn 48 55 103 

4. Czechówka 33 48 81 

5. Dańczypol 27 29 56 

6. Grabowczyk 45 52 97 

7. Grabowiec 405 382 787 

8. Grabowiec-Góra 233 226 459 

9. Henrykówka 26 21 47 

10. Hołużne 48 55 103 

11. Majdan Tuczępski 81 86 167 

12. Ornatowice 90 81 171 

13. Ornatowice-Kolonia 13 15 28 

14. Rogów 91 90 181 

15. Siedlisko 48 44 92 

16. Skibice 32 37 69 

17. Skomorochy Duże 63 67 130 

18. Skomorochy Małe 87 89 176 
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19. Szczelatyn 4 8 12 

20. Szystowice 106 104 210 

21. Tuczępy 112 127 239 

22. Wolica Uchańska 76 85 161 

23. Wólka Tuczępska 54 48 102 

24. Żurawlów 59 47 106 

 RAZEM 1977 1987 3964 

 

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

 liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 250, a liczba 

mieszkańców 257, 

 liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 1047, a liczba 

mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 1345, 

 liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 680, a liczba mieszkańców 385. 

Migracje przebiegały zazwyczaj w kierunku miasta i zagranicy, powodowane były głównie 

motywami zarobkowymi. W 2020 r. narodziło się w gminie 24 osób, w tym 11 dziewczynek            

i 13 chłopców, a zmarło 90 osób, w tym 41 kobiet i 49 mężczyzn. Wobec tego przyrost 

naturalny w 2020 r. był ujemny. Najczęstsze przyczyny zgonów to choroby układu krążenia. 

Nie odnotowano w 2020 r. na ternie gminy zgonów niemowląt.  

 

 

II. FINANSE GMINY: 

Budżet gminy na 2020 r. zakładał dochody w kwocie 18.259.097,75 zł oraz wydatki w 

kwocie 19.295.097,75 zł. Budżet roku 2020 został wykonany następująco: 

 dochody wyniosły 18.591.905,32 zł,  

 wydatki wyniosły 18.655.896,19 zł. 

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 4.690,19 zł, natomiast wydatki  

w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 4.706,33 zł.  

Na dochody budżetu gminy złożyły się: 

 dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.259.593,00 zł; 

 podatek rolny – 1.420.566,67 zł; 

 podatek leśny – 46.317,96 zł; 

 podatek od nieruchomości – 379.635,00 zł; 

 podatek od środków transportowych – 15.459,00 zł; 

 subwencje ogólne (oświatowe, wyrównawcze) – 6.975.010,00 zł; 

 dotacje i dofinansowania (m.in. 500+, 300+) – 7.169.066,36 zł; 

 dochody ze sprzedaży majątku – 65.316,28 zł; 

 wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami – 312,649,98 zł; 

 wpływy z usług (m.in. sprzedaż wody, ciepła) – 441.185,60 zł; 

 pozostałe dochody (m.in. czynsz dzierżawny, opłata targowa, opłata skarbowa, 

odsetki) – 507.105,46 zł 

W gminie zrealizowano następujące projekty ze środkami zewnętrznymi: 
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 projekt pn.: „Przebudowa Izby Pamięci w Grabowcu”; całkowita wartość projektu – 

270.318,13 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 154.482,35 zł, 

 projekt pn.: „Zdalna szkoła”; całkowita wartość projektu – 103.626,46 zł, całość kwoty 

stanowiły środki zewnętrzne, 

 projekt pn.: „Droga do sukcesu”; całkowita wartość projektu 183.305,04 zł, całość kwoty 

stanowiły środki zewnętrzne. 

 

Fundusz sołecki 

W budżecie gminy Grabowiec na rok 2020 został wyodrębniony fundusz sołecki w kwocie  

348.239,07 zł.  Został on zrealizowany w kwocie 347.514,01 zł tj. 99,79 %, tym: 

 zakupiono płyty drogowe na drogi gminne w sołectwach Bereść, Bronisławka, 

Grabowczyk, Grabowiec, Hołużne, Majdan Tuczępski, Ornatowice, Siedlisko, Skibice, 

Skomorochy Małe, Tuczępy i Żurawlów za kwotę 117 233,68 zł, 

 zakupiono kliniec na drogi gminne w sołectwach Bereść, Cieszyn, Czechówka, 

Dańczypol, Grabowiec, Grabowiec-Góra, Henrykówka, Hołużne, Ornatowice, 

Ornatowice Kolonia, Rogów, Siedlisko, Skomorochy Duże, Szystowice, Tuczępy  

w kwocie 118 315,08 zł, 

 zakupiono 3 wiaty przystankowe do sołectw Tuczępy i Wolica Uchańska za kwotę 

12 546,00 zł, 

 wyremontowano przystanek w sołectwie Grabowiec kwota 4 751,85 zł, 

 zakupiono kręgi betonowe w kwocie 400,00 zł dla sołectwa Cieszyn, 

 zakupiono i ułożono kostkę brukową w sołectwie Wolica Uchańska kwota 5 121,40 zł, 

 dofinansowano wykonanie ogrzewania w remizie OSP Grabowiec 10 000,00 zł,   

 dofinansowano rozbudowę remizy OSP Grabowiec-Góra 22 071,20 zł, 

 zakupiono materiały na rozbudowę remizy OSP Bereść w kwocie 5 000,00 zł, 

 zakupiono materiały i wyposażenie do remizy OSP Grabowiec, OSP Grabowiec-Góra, 

OSP Skomorochy Małe, OSP Wólka Tuczępska w kwocie 25 550,34 zł, 

 zapłacono za montaż armatury łazienkowej w pomieszczeniu socjalnym OSP  

w Skomorochach Małych , wymieniono orynnowanie w remizie OSP Ornatowice  

w kwocie 6 000,00 zł, 

 zakupiono i zamontowano uliczne lampy fotowoltaiczne w sołectwie Szczelatyn za 

kwotę 8 283,96 zł, 

 remonty w Domach Ludowych  w Czechówce i Grobowczyku w kwocie 5 783,46 zł, 

 podłączenie instalacji wodnej do świetlicy w sołectwie Siedlisko 2 500,00 zł 

 zakup namiotu dla sołectwa Żurawlów 957,04 zł, 

 zakup materiałów na odnowienie altany w sołectwie Tuczępy 3 000, 

 

 

 

 

Poniższa tabela przedstawia wykonanie funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw: 

 

SOŁECTWO 

 

ZADANIE 

+ planowana kwota na realizację 

poszczególnych zadań 

PLAN 

 [zł] 

WYKONANIE 

[zł] 
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Bereść  

- Rozbudowa remizy OSP w Bereściu 

- Zakup płyt drogowych 

- Zakup tłucznia 

5.000,00 

8.000,00 

6.342,27 

19.342,27 

5.000,00 

8.000,00 

6.342,27 

19.342,27 

Bronisławka  
Zakup płyt drogowych o wymiarach 

300x100 cm 
11.839,82 11.839,82 

Cieszyn 

- Zakup tłucznia drogowego 

- Zakup farby na pomalowanie podłogi 

w remizie OSP 

- Zakup kręgów betonowych 

11.096,12 

500,00 

 

400,00 

11.996,12 

11.096,12 

499,52 

 

400,00 

11.995,64 

Czechówka  

- Wykonanie usługi remontowej w 

Domu Ludowym  

- Zakup klińca 

 

  1.330,00 

10.001,84 

11.331,84 

 

1.330,00 

10.001,84 

11.331,84 

 

Dańczypol 

 

Zakup klińca  
 

10.042,35 10.042,35 

Grabowczyk 

- Zakup płyt na utwardzenie drogi 

wiejskiej 

- Wymiana rynien w Domu Ludowym 

- Montaż rynien 

 

7.236,28 

 

1.850,00 

2.714,46 

11.800,74 

7.236,28 

 

1.739,00 

2.714,46 

11.689,74 

Grabowiec 

- Wykonanie ogrzewania w remizie 

OSP w Grabowcu 

- Zakup płyt Jomb 

- Zakup stołów i krzeseł do remizy 

OSP Grabowiec 

- Zakup klińca 

- Remont przystanku w centrum 

Grabowca i zakup ławeczek 

- Zakup płyt drogowych 

 

10.000,00 

 

5.000,00 

5.000,00 

 

4.500,00 

5.000,00 

 

9.575,30 

39.075,30 

 

 

10.000,00 

 

5.000,00 

4.966,50 

 

4.500,00 

4.751,85 

 

9.575,30 

38.793,55 

Grabowiec  

Góra 

- Rozbudowa remizy OSP w 

miejscowości Grabowiec-Góra 

- Zakup kamienia - klińca na drogę 

gminną 

- Zakup stołów do remizy 

 

22.071,20 

 

1.500,00 

 

3.000,00 

26.571,20 

22.071,20 

 

1.500,00 

 

2.947,00 

26.518,20 

Hołużne 

- Zakup płyt 

- Zakup klińca 

- Zakup tłucznia 

 

  2.000,00 

  7.639,82 

  2.200,00 

11.839,82  

2.000,00 

7.639,82 

2.200,00 

11.839,82 

 

Henrykówka  

 

Zakup klińca drobnego 9.690,67 9.682,56 
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Majdan 

Tuczępski 
Zakup płyt drogowych 14.457,86 14.457,86 

Ornatowice 

- Wymiana orynnowania w remizie 

OSP Ornatowice 

- Zakup tłucznia 

- Zakup klińca 

- Zakup płyt drogowych 100x100 cm 

 

2.000,00 

 

2.000,00 

2.000,00 

9.083,07 

15.083,07 

2.000,00 

 

2.000,00 

2.000,00 

9.083,07 

15.083,07 

Ornatowice 

Kol. 

- Zakup płyt drogowych Jomb 

- Zakup zestawu klińca 

 

6.509,17 

2.400,00 

8.909,17 

6.496,86 

2.400,00 

8.896,86 

Rogów Zakup tłucznia drogowego 15.239,37 15.239,37 

Siedlisko 

- Zakup płyt drogowych 

- Podłączenie instalacji wodnej do 

świetlicy 

- Zakup tłucznia 

 

6.992,76 

2.500,00 

 

1.800,00 

11.292,76 

6.992,76 

2.500,00 

 

1.800,00 

11.292,76 

Skibice 
Zakup dużych płyt drogowych 

100x300. 
10.589,41 10.589,41 

Skomorochy 

Duże 
- Zakup tłucznia drogowego drobnego 13.285,60 13.285,60 

Skomorochy 

Małe 

- Opłata za wykonanie łazienki 

- Zakup materiałów na wykonanie 

łazienki 

- Zakup szamba 

- Zakup materiałów na wykonanie 

ogrodzenia OSP w Skomorochach 

Małych 

- Zakup płyt drogowych 

4.000,00 

1.500,00 

 

2.000,00 

2.000,00 

 

 

5.856,59 

15.356,59 

4.000,00 

1.310,01 

 

2.000,00 

2.000,00 

 

 

5.856,59 

15.166,60 

Szystowice 
- Zakup klińca drobnego na drogi  

gminnych 
16.685,15 16.685,15 

Szczelatyn  

- Zakup fotowoltaicznych lamp 

ulicznych 

- Montaż lamp 

 

6.000,00 

 

2.283,96 

8.283,96 

6.000,00 

 

2.283,96 

8.283,96 

Tuczępy 

- Zakup klińca drogowego jeden zestaw 

- Zakup płyt drogowych 26 szt. 

(300x100x15cm) 

- Zakup przystanku do ustawienia na 

trasie Tuczępy-Ostków 

- Zakup materiałów na odnowienie 

altany koło źródła wodnego 

 

1.900,00 

9.105,73 

 

3.500,00 

 

3.000,00 

 

17.505,73 

1.900,00 

9.105,73 

 

3.500,00 

 

3.000,00 

 

17.505,73 

Wólka 

Tuczępska 
Zakup naczyń i sprzętu AGD 11.839,82 11.827,31 

Wolica 

Uchańska 

- Zakup dwóch przystanków 

- Zakup i ułożenie kostki wraz z 

materiałem 

9.102,00 

5.121,41 

 

14.223,41 

9.046,00 

5.121,41 

 

14.167,40 
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Żurawlów 

- Zakup płyt drogowych (1m x 3m) 

- Zakup namiotu o wymiarach 4m x 4m 

 

11.000,00 

957,04 

11.957,04 

11.000,00 

957,04 

11.957,04 

 Łącznie 348.239,07 347.514,01 

 

Zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego wszystkie przedsięwzięcia, zgłoszone we  

wnioskach przez sołectwa. 

 

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych: 

L.p. Jednostka otrzymująca dotację – 

nazwa zadania 

Plan Wykonanie % 

wykonania 

1 Powiat Zamojski – dofinansowanie 

remontu drogi powiatowej Nr 1839L 

Wojsławice-Tuczępy-Grabowiec 

400.000,00 400.000,00 100,00 

2 Powiat Zamojski – dofinansowanie 

zadania pn.”Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 3230L Skierbieszów-

Grabowiec-Hrubieszów na odcinku 

Wolica Uchańska-Grabowiec-Góra 

991.296,00 991.296,00 100,00 

3 Miasto Zamość - dofinansowanie 

działalności bieżącej schroniska dla 

bezdomnych zwierząt 

1.800,00 1.800,00 100,00 

4 GOK w Grabowcu – działalność 

bieżące 
400.000,00 400.000,00 100,00 

5 Biblioteka w Grabowcu – działalność 

bieżąca 
165,000,00 165.000,00 100,00 

 

Dotacje celowe dla jednostek z poza sektora finansów publicznych: 

L.p. Jednostka otrzymująca dotację – 

nazwa zadania 

Plan Wykonanie % 

wykonania 

1 Stowarzyszenie Ochotnicza Straż 

Pożarna w Bereściu – dofinansowanie 

zakupu materiałów na remont budynku 

remizy OSP 

1.000,00 1.000,00 100,00 

 

W   ramach   partnerstwa   publiczno-prywatnego na  terenie  Gminy  nie  były realizowane  

żadne przedsięwzięcia. 

Jednostki organizacyjne gminy:  

W 2020 r. funkcjonowały następujące jednostki organizacyjne gminy:  

1. Urząd Gminy Grabowiec – planowana kwota na funkcjonowanie i realizację zadań – 

7.787.230,07 zł, wykonanie planu – 7.265.671,29 zł (93,30%). 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowcu – planowana kwota na 

funkcjonowanie i realizację zadań – 5.925.312,48 zł, wykonanie planu – 5.816.301,40 
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(98,16%), w tym dotacje celowe -5.129.944,68 zł , środki z budżetu gminy – 686.356,72 

zł (11,80 %).  

3. Gminny Ośrodek Kultury w Grabowcu – środki z budżetu gminy – 400.000,00 zł, 

przychody własne – 62.234,38 zł (wynajem pomieszczeń, darowizny, umorzenie składek 

ZUS za kwiecień i maj 2020 rok, odsetki bankowe). 

4. Gminna Biblioteka w Grabowcu – środki z budżetu gminy –  165.000 zł, przychody 

własne – 15.063,22 zł (dotacje na książki, odsetki bankowe, darowizny, usługi ksero, 

umorzenie składek ZUS). 

5. Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu – planowana kwota na 

funkcjonowanie i realizację zadań – 5.582.555,20 zł, wykonanie planu – 5.573.923,50 zł 

(99,85%.), w tym subwencja oświatowa – 3.171.043,00 zł, dotacja podręcznikowa – 

27.687,55 zł, dotacja przedszkolna – 78.428,68 zł, dotacja „Aktywna tablica” – 14.000,00 zł, 

środki z budżetu gminy – 2.282.764,27 zł (40,95%).  

 

 

III. POMOC SPOŁECZNA 

 

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej oparta była o zapisy ustawy o pomocy 

społecznej oraz realizację Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 

Grabowiec na lata 2016 –2023, której opis realizacji znajduje się poniżej. 

Cel strategiczny nr 1 

Przeciwdziałanie bezrobociu i ubóstwu na terenie Gminy Grabowiec oraz zapobieganie ich 

skutkom w horyzoncie czasowym 2016 – 2023. 

Cel operacyjny Wsparcie osób bezrobotnych i poszukujących pracy 

1. Stała współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Zamościu w zakresie 

upowszechniania ofert pracy, informacji o wolnych miejscach pracy, usługach 

poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych i 

stażach oraz organizacji robót publicznych. 

2. Prowadzenie pracy socjalnej z osobami bezrobotnymi w tym w oparciu o kontrakt 

socjalny 

 Prowadzono pracę socjalna z 38 rodzinami w których głównym problemem było 

bezrobocie. 

3. Zmniejszanie skutków bezrobocia poprzez pomoc finansową i rzeczową udzielaną 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowcu 

 Z powodu bezrobocia udzielono 28 rodzinom zasiłków okresowych na kwotę 

55.346,00 zł. 

 Realizowano projekt pt. „Droga do sukcesu” z funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej z Regionalnego i Programu Operacyjnego. Celem jest 

umożliwienie osobom bezrobotnym pełnego uczestnictwa w życiu społecznym 

poprzez aktywizację edukacyjną, zawodową i społeczną oraz zwiększenie szans 

na rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym we wszystkich 

obszarach życia społecznego. Łącznie w projekcie uczestniczy 42 osoby, w roku 

2020 uczestniczyło 21. 

 Uczestnicy projektu otrzymali wsparcie w postaci: 

 poradnictwa psychologicznego, 

 treningu kompetencji i umiejętności społecznych 
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 doradztwa zawodowego -  diagnoza potrzeb i IPD oraz pośrednictwo pracy  

 kursów i szkoleń zawodowych  kończących się zdobyciem certyfikatu lub 

kwalifikacji zawodowych  

 tematyką szkoleń dobranych indywidualnie do potrzeb i zainteresowań 

uczestników,  

 wsparcia terapeuty,  

 stypendiów szkoleniowych,  

 trzymiesięcznych staży zawodowych. 

Z 21 uczestników projektu 6 osób odbyło 4 miesięczne staże zawodowe, zaś 7 osób podjęło 

zatrudnienie. 

 

Cele operacyjne  

Zapewnienie ubogim bezpieczeństwa socjalnego  

Wielowymiarowa pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. 

 

1. Monitorowano bezpieczeństwo socjalne mieszkańców gminy 

2. Wspierano osoby ubogie pracą socjalną, w tym poprzez zawarcie 21 kontraktów 

socjalnych. 

3. Udzielano pomocy finansowej i rzeczowej 36 rodzinom znajdującym się w trudnej 

sytuacji materialnej w tym: 

 5 rodzin otrzymało zasiłki celowe na kwotę na kwotę 3 417,28 złotych, 

 2 osobom udzielono schronienia  na kwotę 3 760,42 złotych,  

 

4. Współpracowano z organizacją pozarządową działają na rzecz ubogich tj: 

Stowarzyszeniem wsi Rogów, tj. przeprowadzono wywiady środowiskowe, ustalono 

sytuację materialną i wydano 181 skierowań dla 638 osób na otrzymanie bezpłatnej 

żywności. 

5. Cztery rodziny otrzymywały pomoc w formie dodatków mieszkaniowych na kwotę  

7070,03 zł i dodatku energetycznego  na kwotę 398,98 zł. 

 

CEL STRATEGICZNY NR 2 

Efektywne wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w horyzoncie 

czasowym 2016- 2023. 

 

Cele operacyjne 

Wzmacnianie rodzin, podnoszenie poziomu ich funkcjonowania  

Pomoc dzieciom i młodzieży w kształceniu i wszechstronnym rozwoju 

 

1. Zabezpieczano potrzeby bytowe dzieci z rodzin ubogich, m.in. poprzez organizowanie 

dla nich dożywiania w szkołach, wypoczynku letniego, wyposażenie ich w podręczniki 

i pomoce szkolne. 

2. Objęto Pomocą w formie dożywiania  46 osób na kwotę 9.126,82 zł. 

3. Wypłacono pomoc materialną dla 57 uczniów z terenu Gminy Grabowiec w formie 

stypendiów szkolnych na kwotę 31.419,49 zł. 

4. 8 uczniów z rodzin najuboższych  naszej gminy przebywało na koloniach letnich 

organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Zamościu. 

5. Promowano prawidłowy model rodziny oraz edukowano rodziny w zakresie 

właściwego wypełniania ról rodzicielskich. 

6. 5 rodzin otrzymało wsparcie asystenta rodziny. 

7. 5 rodzin bezradnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych  otrzymało wsparcie 
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finansowe. 

8. Zapłacono kwotę 66 778,84 złotych za pobyt 5 dzieci w rodzinie zastępczej oraz  

2 w placówce wychowawczej. 

9.  wypłacono świadczenia wychowawcze na łączną kwotę 3.179.179,08 zł.  

10. Udzielono pomocy w formie świadczeń  „Dobry start”, 261 rodzinom na 380 dzieci  

w łącznej kwocie 114.000,00 zł. 

11. W 2020 roku wydano 52 Karty Dużej Rodziny dla 19 rodzin tj. 27 dzieci  

i 25 opiekunów. 

12. Realizowano zadania w ramach świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego  

i z tego tyt. wypłacono: 

 2982 zasiłków rodzinnych  

 1474 dodatków do zasiłków rodzinnych z tego: 

 10 z tyt. urodzenia dziecka,  

 12 z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,  

 87 z tyt. samotnego wychowywania dziecka,  

 91 z tyt. kształcenia i rehabilitacji, 

 187 z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego,  

 60 na zamieszkanie w miejscowości w której znajduje się szkoła,  

 441 z tyt. dojazdów do szkoły,  

 441 z tyt. wielodzietności,  

 14 zapomogi z tyt. urodzenia dziecka,  

 131 świadczenia rodzicielskie, 

 253 świadczenia alimentacyjne dla 23 osób na łączną kwotę 102.284 zł. 

 

Na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki 

pielęgnacyjne, zasiłki opiekuńcze wydatkowano kwotę 1.319.055,49 zł. 

 

 

CEL STRATEGICZNY NR 3 

Utrzymanie rodzin, osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania oraz 

umożliwienie im udziału w życiu społecznym w horyzoncie czasowym 2016 - 2023. 

 

Cel operacyjny 

Ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz aktywizacja społeczna i zawodowa osób 

niepełnosprawnych w Gminie Grabowiec 

 

1. Aktywizowano osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, 7 osób  

uczestniczyło w realizowanym  projekcie mającym na celu umożliwienie uczestnictwa 

w życiu społecznym poprzez aktywizację edukacyjną, zawodową i społeczną oraz 

zwiększenie szans na rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

2. 3 rodzinom udzielono pomocy z powodu długotrwałej choroby na kwotę 1.847 zł. 

3. 4 rodziny otrzymały pomoc finansowa z powodu niepełnosprawności na kwotę 3.204 zł. 

4. 9 osób otrzymało zasiłki stałe na kwotę 54.200,47 zł. 

5. Zapewniono rodzinom niepełnosprawnym pomoc psychologiczną, doradcy 

zawodowego, asystenta osób niepełnosprawnych. 

6. Ponoszono koszty utrzymania 6 osób w Domach Pomocy Społecznej na kwotę                              

161.014,78 zł. 
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7. Udzielono pomocy pieniężnej osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom w formie: 

163 świadczeń pielęgnacyjnych, 803 zasiłków pielęgnacyjnych, 149 specjalnych 

zasiłków opiekuńczych, 60 zasiłków dla opiekuna 

8. odprowadzono 253 składki zdrowotne oraz  167 składki emerytalno-rentowych 

9. Prowadzono pracę socjalną z osobami niepełnosprawnymi 

10. Udzielano pomocy w organizowaniu usług sąsiedzkich dla osób starszych. 

 

CEL STRATEGICZNY NR 4 

Przeciwdziałanie i zapobieganie uzależnieniom i przemocy w rodzinie na terenie Gminy 

Grabowiec w horyzoncie czasowym 2016 - 2023. 

 

Cele operacyjne 

Wsparcie rodzin i osób dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie  

Stworzenie systemu pomocy interdyscyplinarnej dla osób dotkniętych uzależnieniami  

i przemocą w rodzinie 

 

1. Realizacja Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ofiar przemocy  

w rodzinie  

2. Rozwój Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego,  

3. prowadzenie  skoordynowanych i zintegrowanych działań w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

4. Zorganizowano i przeprowadzono szkolenie dla członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

5. Propagowano dostępność telefonów zaufania oraz telefonów interwencyjnych i 

informacyjnych dla osób doświadczających przemocy w rodzinie 

6. Współpracowano z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu oraz 

Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Zwierzyńcu w ramach kierowania osób 

doświadczających przemocy do Ośrodka 

7. Sporządzono 2 wnioski do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację rodziny 

8. Podejmowano i prowadzono działania wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy. 

9. Wpłynęło 6 wniosków o zwołanie grup roboczych w związku z występującym  

zjawiskiem przemocy 

10. odbyły się 14 posiedzeń zespołu i grup roboczych 

11. Zakończono prowadzenie  1 sprawy o znęcanie nad rodziną., 

12. Przeprowadzono szkolenia z przeciwdziałania przemocy dla beneficjentów projektu. 

 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii na lata 2019-2021 w Gminie Grabowiec  

 

Zadania zrealizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Grabowcu w roku 2020: 

1. Wniosek do Sądu o skierowanie na leczenie i wydanie opinii od uzależnienia alkoholowego 

673 zł; 

2. Program profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży  1.778,03 zł; 
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3. Edukacja publiczna i profilaktyka dla dorosłych 299 zł; 

4. Punkt konsultacyjno- informacyjny dla osób z problemem alkoholowym.  

Umowa zlecenie/psycholog 2.884 zł;  

5. Wynagrodzenie komisji 7.052,63 zł; 

Razem w 2020 r. wydano 12.686,66 zł. 

Kwota uzyskana z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2020 r. wyniosła 

38.583,69 zł. Na realizacje Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

wykorzystano ok. 30% zgromadzonych środków. 

 

 

IV. OCHRONA ZDROWIA 

W gminie w 2020 r. funkcjonował jeden podmiot ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grabowcu i praktyka dentystyczna. Liczba 

pacjentek i pacjentów w 2020 r. korzystających z ośrodka zdrowia wynosiła 3260. W ramach 

podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia zapewniano w całości. W 2020 r. udzielono 

17.745 porad, które dotyczyły najczęściej chorób układu krążenia, dolegliwości kostno-

stawowych oraz cukrzycy. Ponadto na terenie gminy Grabowiec dwukrotnie przeprowadzano 

bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet.  

W gminie w 2020 r. funkcjonowały 2 apteki. We wszystkich aptekach pracowali magistrzy 

farmacji.  

Na dzień 1 stycznia 2020 r. 9 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych, natomiast dzień 31 grudnia 2020 r. – 10 podmiotów.  

W 2020 r. nie odebrano zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęło 9 zgłoszeń 

przypadków nadużywania alkoholu.  

 

 

V. EDUKACJA 

W gminie Grabowiec, w 2020 r. funkcjonowała 1 szkoła podstawowa, 1 szkoła średnia,  

1 przedszkole, 1 szkolne schronisko młodzieżowe, wyżej wymienione placówki funkcjonują 

przy Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu. W przeliczeniu na 1 

uczennicę/ucznia, wydatki z budżetu gminy kształtowały się na poziomie 14160 zł. liczba 

uczniów 394 Wydatki gminy na oświatę wynosiły 5582555 zł, z czego 3126814 zł (59,32%) 

pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa. We wrześniu 2020 r. 

naukę w tych szkołach rozpoczęło odpowiednio 253 uczennic i uczniów w szkole podstawowej, 

i 47 uczniów w liceum ogólnokształcącym oraz 74 dzieci w przedszkolu. Ponadto, 2 uczniów 

(LO) korzystało z nauczania indywidualnego. W szkołach odbywała się nauka języka obcego 

– języka angielskiego dla 394 uczniów, drugiego języka obcego (tj. niemieckiego) uczyło się 

108 uczennic i uczniów. Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2020 r. średnio 18 osób. 

Najwięcej w szkole podstawowej, w kl. 5”b” 28 uczniów w klasie, najmniej w szkole 

podstawowej, w kl. 4 10 w klasie. W poszczególnych szkołach zatrudniono 42,28 nauczycielek 

i nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym 0,48 nauczycielek/nauczycieli stażystów, 

3,07 nauczycielek/nauczycieli kontraktowych, 7,94 nauczycieli mianowanych, 30,79 

nauczycieli dyplomowanych oraz nie zatrudniano nauczycieli z tytułem /profesora oświaty.  
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W ciągu 2020 r., w poszczególnych szkołach, nie zatrudniono, ani nie  zwolniono nauczycieli. 

Na jedną nauczycielkę/jednego nauczyciela przypada średnio 8, uczennic i uczniów. W 2020 r. 

szkoły ukończyło 44 osób, w tym w odniesieniu do poszczególnych szkół: 33 szkoły 

podstawowej  i 11 licealistów. Z kolei do kolejnej klasy promocję uzyskali wszyscy uczniowie 

z poszczególnych szkół. Zdawalność egzaminów maturalnych oraz innych egzaminów 

kończących szkoły wynosiła: 

 egzamin maturalny – 100 %  

 w szkole podstawowej 100 %,  

Zespół szkół nie posiada danych osób w wieku 18 – 24, którzy nie kontynuowali nauki po 

szkole podstawowej. Obowiązek nauki jest do 18 roku życia. 188 uczennic i uczniów, 

stanowiących 63,3 % wszystkich uczennic i uczniów, dojeżdżało do szkoły za sprawą 

organizowanych przez gminę środków transportu publicznego. Dowóz uczniów 

niepełnosprawnych z terenu Gminy Grabowiec odbywał się do Ośrodka Rehabilitacyjno – 

Edukacyjno – Wychowawczego, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Zespołu 

Szkół Specjalnych „Krok za krokiem”, Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Krok za 

krokiem” w Zamościu w celu spełniania obowiązku szkolnego – liczba dowożonych uczniów 

wynosiła 6. 

W 2020 r. funkcjonowały jedno przedszkole, bez oddziałów specjalnych. Do przedszkola 

uczęszczało 86 dzieci, w tym 41 dziewcząt i 45 chłopców. Uczęszczały dzieci z następujących 

roczników: 

 rocznik 2012 -   1 dziecko, w tym 0 dziewczynek i 1 chłopiec 

 rocznik 2013 – 23 dzieci, w tym 11 dziewcząt i 12 chłopców  

 rocznik 2014 – 25  dzieci, w tym 14 dziewcząt i 11 chłopców  

 rocznik 2015. – 22  dzieci, w tym 6 dziewcząt i 16 chłopców  

 rocznik 2016  – 14 dzieci, w tym 8 dziewcząt i 6 chłopców  

 rocznik 2017  – 2 dzieci, w tym 2 dziewczynki i 0 chłopców.  

W 2020 roku na prowadzenie przedszkola gmina wydała 548.051,00 zł.  

 

 

VI. SPRAWY OBYWATELSKIE 

W 2020 r. do Urzędu Gminy Grabowiec wpłynęło 65 wniosków o udostępnienie 

informacji publicznej. Dotyczyły one najczęściej: 

 udostępnienia zawieranych przez wójta umów, 

 udzielenia informacji o prowadzonych przez urząd postępowaniach,–udzielenia 

informacji o podejmowanych przez radę gminy uchwałach, 

 udzielenia informacji o sposobie wykonywania opieki nad zwierzętami bezdomnymi i 

ich wyłapywania, 

 udzielenia informacji o środkach finansowych w budżecie gminy na realizację różnych 

zadań,  

 udzielenia informacji o infrastrukturze technicznej w gminie, 

 udzielenia informacji o obsłudze prawnej,  

 udzielenia informacji o gospodarowaniu odpadami komunalnymi,–udzielenia 

informacji o sposobie wdrażania RODO,  
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 udzielenia informacji o środowisku i jego ochronie,  

 udzielenia informacji o zamówieniach publicznych, ilości postępowań przetargowych i 

systemach do obsługi zamówień publicznych. 

 udzielenia informacji nt. korzystania z usług podmiotów zewnętrznych w zakresie 

świadczenia usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

W przypadku wszystkich wniosków, które wpłynęły informacja została udostępniona 

wnioskodawcy. Nie wydano decyzji odmawiających udostępnienia informacji publicznej. Nie 

złożono skarg do sądów administracyjnych, dotyczących dostępu do informacji publicznej. 

Zgodnie z danymi, przekazanymi przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych nie 

wpłynęły do nich wnioski o udostępnienie informacji publicznej. Nie publikowano danych 

dotyczących odpowiedzi na wnioski w Biuletynie Informacji Publicznej.  

W roku sprawozdawczym wpłynęły 3 wnioski oraz 7 skarg w rozumieniu Kodeksu 

postępowania administracyjnego. Przedmiotem skarg były sprawy dotyczące gospodarowania 

odpadami komunalnymi, skargi dotyczące działalności Wójta Gminy, Przewodniczącej Rady 

Gminy, Przewodniczących Komisji Rady Gminy, na kierowników jednostek podległych 

Wójtowi.  

Wpłynęło 10 petycji dotyczących troski o osoby niepełnosprawne, pamięć historyczną, 

szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, ochrony zdrowia przed elektroskażeniami, 

płynów do dezynfekcji, wdrożenia Polityki Zarządzania  Konfliktem Interesów, wprowadzenia 

płatności bezgotówkowych, budowy oczyszczalni ścieków, utworzenia Posterunku Policji, 

poprawy warunków świetlic, konkursów na kierowników jednostek podległych Wójtowi. 

W 2020 roku gmina nie posiadała budżetu obywatelskiego, ani rad pożytku 

publicznego, na terenie gminy nie przeprowadzano konsultacji społecznych. 1 stycznia 2020 r. 

funkcjonowało w gminie 21 organizacji pozarządowych, 19 stowarzyszeń, w tym 14 jednostek 

OSP, 3 kół gospodyń wiejskich. Na koniec roku, dane te nie uległy zmianie.  

W 2020 r. odbyło się 31 zebrań wiejskich dotyczących funduszu sołeckiego.  

Na poszczególnych zebraniach wiejskich frekwencja kształtowała się następująco:  

1) w sołectwie Bereść, które odbyło się 04.09.2020 r. frekwencja wynosiła 11,03%, 

2) w sołectwie Bronisławka, które odbyło się 03.02.2020 r. frekwencja wynosiła 14,15%, 

3) w sołectwie Bronisławka, które odbyło się 13.09.2020 r. frekwencja wynosiła 14,15 %,  

4) w sołectwie Cieszyn, które odbyło się 20.09.2020 r. frekwencja wynosiła 11,32%,  

5) w sołectwie Czechówka, które odbyło się 11.02.2020 r. frekwencja wynosiła 22,61%,  

6) w sołectwie Czechówka, które odbyło się 20.09.2020 r. frekwencja wynosiła29,76%, 

7) w sołectwie Dańczypol, które odbyło się 13.09.2020 r. frekwencja wynosiła 22,80 %, 

8) w sołectwie Grabowczyk, które odbyło się 27.09.2020 r. frekwencja wynosiła 10,30%, 

9) w sołectwie Grabowiec, które odbyło się 28.09.2020 r. frekwencja wynosiła 2,20%, 

10) w sołectwie Grabowiec Góra, które odbyło się 18.08.2020 r. frekwencja wynosiła 3,19%, 

11) w sołectwie Henrykówka, które odbyło się 17.09 2020 r. frekwencja wynosiła 44,68%, 

12) w sołectwie Henrykówka, które odbyło się 18.10.2020 r. frekwencja wynosiła 31,91%, 

13) w sołectwie Hołużne, które odbyło się 27.01.2020 r. frekwencja wynosiła 12,87%, 

14) w sołectwie Hołużne, które odbyło się 29.09.2020 r. frekwencja wynosiła 8,91%, 

15) w sołectwie Majdan Tuczępski, które odbyło się 21.09.2020 r. frekwencja wynosiła  

12,57%,  

16) w sołectwie Ornatowice, które odbyło się 27.09.2020 r. frekwencja wynosiła 3,33%, 
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17) w sołectwie Ornatowice Kolonia, które odbyło się 28.09.2020 r. frekwencja wynosiła 

35,71%, 

18) w sołectwie Rogów, które odbyło się 27.09.2020 r. frekwencja wynosiła 6,59%, 

19) w sołectwie Siedlisko, które odbyło się 22.01.2020 r. frekwencja wynosiła 17,39%, 

20) w sołectwie Siedlisko, które odbyło się 02.08.2020 r. frekwencja wynosiła 15,21%, 

21) w sołectwie Skibice, które odbyło się 13.09.2020 r. frekwencja wynosiła 18,30%, 

22) w sołectwie Skomorochy Duże, które odbyło się 27.09.2020 r. frekwencja wynosiła 8,88%, 

23) w sołectwie skomorochy Małe, które odbyło się 11.09.2020 r. frekwencja wynosiła 9,28%, 

24) w sołectwie Szczelatyn, które odbyło się 19.09.2020 r. frekwencja wynosiła 75,00%, 

25) w sołectwie Szystowice, które odbyło się 03.09.2020 r. frekwencja wynosiła 7,00%, 

26) w sołectwie Tuczępy, które odbyło się 29.09.2020 r. frekwencja wynosiła 7,47% 

27) w sołectwie Wolica Uchańska, które odbyło się 17.07.2020 r. frekwencja wynosiła 9,25%, 

28) w sołectwie Wolica Uchańska, które odbyło się 20.09.2020 r. frekwencja wynosiła 9,87%, 

29) w sołectwie Wólka Tuczępska, które odbyło się 26.09.2020 r. frekwencja wynosiła 8,65%, 

30) w sołectwie Żurawlów, które odbyło się 27.09.2020 r. frekwencja wynosiła 11,21%. 

 

 

VII. DZIAŁALNOŚC KULTURALNA (Gminny Ośrodek Kultury + Biblioteka) 

Gminny Ośrodek kultury w Grabowcu 

W Gminnym Ośrodku Kultury działają pracownie specjalistyczne: muzyczna, plastyczna, 

komputerowa i studio nagrań. W sali widowiskowej jeden raz w tygodniu odbywają się zajęcia 

samoobrony. Ponadto sala pełni funkcję koncertową i konferencyjną. Wynajmowana była 

odpłatnie dla firm na pokazy i prezentacje. Jednostka oferowała darmowy dostęp do internetu, 

posiada 3 stanowiska komputerowe. Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu jest 

przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (pierwsza kondygnacja), 

współużytkownikiem budynku jest Gminna Biblioteka Publiczna.  

W ramach swojej działalności GOK współpracuje z innymi podmiotami z terenu gminy, 

także z grupami nieformalnymi oraz domami kultury i zespołami z terenu powiatu  

i województwa. Szacuje się, że w 2020 roku w 22 imprezach wzięło udział łącznie ok. 15.000 

osób, m. in. były to: 2 wystawy, 4 koncerty, 2 projekcje kina plenerowego, 2 występy teatralne 

(plenerowe) 4 imprezy sportowo-rekreacyjnych, 4 spotkania, 1 wyjazd (do teatru), 6 konkursów 

oraz warsztaty rękodzieła. 

W jednostce działają: Orkiestra Dęta (13), grupy wokalne i muzyczno–instrumentalne 

(9), plastyczne (10), koło „Aktywni 50+”. W prywatnych lekcjach języka angielskiego 

prowadzonych w soboty i niedziele uczestniczyło 50 osób. W 2020 roku w tygodniu, 

nieodpłatnie można było skorzystać z porady terapeutycznej psychologa. Nieodpłatnie 

odbywały się również lekcje gry na instrumentach.  

Liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę: 7 osób w przeliczeniu na etat 4,29, w tym: 

p.o. dyrektor (1), księgowy (0,75), instr. muzyki (0,25), instruktor plastyki (1), sprzątanie 

(0,75), w tym w miesiącach październik/grudzień 1 etat instruktor plastyk – umowa zlecenie.  

Wydatki budżetu na rok 2020 wyniosły 445 945,78 zł 

Koszty zadań statutowych wyniosły 72 652,72 zł, w tym: 
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Koszty imprez 30 260,49 zł 

a) dożynki gminne 4 734,20 zł; 

b) imprezy kombatanckie i patriotyczne 6 723,68 zł; 

c) spotkania seniorów  762,99 zł; 

d) wystawy  138,76 zł; 

e) informator kulturalny 113,69 zł; 

f) Orszak Trzech Króli 283,77 zł; 

g) ferie zimowe  1 512,82 zł; 

h) koncerty  4 200,36 zł; 

i) promocja gminy  2 775,00 zł  

j) impreza sylwestrowa 1 200,00 zł; 

k) wyścigi zaprzęgów konnych 2 500,0 zł  

l) wycieczki 138,31 zł; 

m) 100 rocznica urodzin J.P.II 4 356,91 zł; 

n) inne (Popołudnie z muzyką) 820,00 zł; 

Koła zainteresowań 42 392,23 zł 

a) kółko plastyczne  7 453,03 zł; 

b) kawiarenka internetowa 1 447,40 zł; 

c) studia nagrań i zajęcia muzyczne 2 364,00 zł; 

d) sala rekreacyjno-sportowa 8 849,74 zł; 

e) utrzymanie orkiestry i kapeli: wynagrodzenie, próby  22 278,06 zł; 

Wyposażenie Izby pamięci 7 540,27 zł          

        

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Grabowcu 

W gminie Grabowiec funkcjonuje jedna biblioteka publiczna – Gminna Biblioteka 

Publiczna w Grabowcu oraz jedna biblioteka szkolna. W 2020 r. nie została utworzona żadna 

filia biblioteczna. Biblioteka publiczna jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych – 

podjazd na zewnątrz budynku przy ulicy Rynek 6. Księgozbiór biblioteki na dzień 1 stycznia 

2020 r. wynosił  8 805 woluminów, zaś na koniec roku – 9 099 woluminów. W przeliczeniu na 

1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła 2,2 na dzień 1 stycznia 2020 r. oraz 2,3 na 

dzień 31 stycznia 2020 r. Na początku roku zarejestrowano 241 czytelniczek i czytelników, zaś 

na koniec roku liczby te wynosiły 416. W ciągu roku z usług biblioteki skorzystało 5 994 

czytelniczek i czytelników, którzy skorzystali łącznie z 10 512 woluminów. W 2020 roku 

zbiory biblioteki wzbogacono o 21 pozycji regionalnych.  

Gminna Biblioteka Publiczna w Grabowcu zatrudniała 4 pracowników. W ciągu roku 

struktura zatrudnienia pozostała bez zmian. W bibliotece użytkowano 5 komputerów, w tym  

5 komputerów z dostępem do szerokopasmowego internetu. Katalogi on-line zapewniała 

Gminna Biblioteka Publiczna w Grabowcu pracująca w programie bibliotecznym MAK+. 

Biblioteka posiada możliwość zdalnego (internetowego) składania zamówień.  

W 2020 r. biblioteka publiczna zorganizowała następujące wydarzenia: ferie zimowe, 

dwa spotkania autorskie (luty, marzec), konkurs plastyczny (lipiec), Narodowe Czytanie oraz 

Dzień Przedszkolaka (wrzesień), mające na celu promocję czytelnictwa. W wydarzeniach tych 
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wzięło udział 445 mieszkańców. Biblioteka poniosła w związku z tymi wydarzeniami wydatki 

w kwocie 1 872 zł. Łączne wydatki budżetu na rok 2020 wyniosły 180.229,52 zł. 

 

 

VIII. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
 

Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Grabowiec (dalej: MPZP) 

objęty jest cały obszar gminy. Plan został zatwierdzony uchwałą nr III/21/2002 Rady Gminy 

Grabowiec z dnia 31 grudnia 2002 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubelskiego nr 12, poz. 757 z dnia 31 stycznia 2003 r. W kolejnych latach konieczne były 

zmiany w związku z rozwojem gminy i wprowadzono je: uchwałą nr XXX/142/2009 Rady 

Gminy Grabowiec z dnia 14 sierpnia 2009 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego nr 112, poz. 2521 z dnia 28 września 2009 r., uchwałą  

nr XXX/143/2009 Rady Gminy Grabowiec z dnia 14 sierpnia 2009 r. ogłoszoną w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubelskiego nr 113, poz. 2532 z dnia 28 września 2009 r., uchwałą  

nr VI/25/2015 Rady Gminy Grabowiec z dnia 30 kwietnia 2015 r. ogłoszoną w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubelskiego poz. 2141 z dnia 6 lipca 2015 r. oraz uchwałą  

nr VI/26/2015 Rady Gminy Grabowiec z dnia 30 kwietnia 2015 r. ogłoszoną w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubelskiego poz. 2142 z dnia 6 lipca 2015 r.  

W 2020 roku zakończono ostatnią zmianę MPZP, przyjętą uchwałą NR XVI/86/2020 Rady 

Gminy Grabowiec z dnia 11 sierpnia 2020 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego pod poz. 4405 z dnia 3 września 2020 r. 

Ponadto w 2020 r. do tutejszego Urzędu wpłynęły 3 wnioski o wprowadzenie kolejnych zmian 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jednak z uwagi na wysokie koszty  

i przede wszystkim długotrwały okres procedury zmiany planu, przystąpienie do jego zmian 

nastąpi dopiero w roku 2021 (aby zebrać większą liczę wniosków o zmianę planu). 

 

 

IX. OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Grabowiec 

Podstawowym celem Programu Ochrony Środowiska jest pomoc w rozwiązywaniu 

istniejących problemów oraz przeciwdziałanie zagrożeniom, które mogą pojawić się  

w przyszłości. Opracowany Program Ochrony Środowiska dla gminy Grabowiec inwentaryzuje 

aktualny stan środowiska i system monitorowania jego zmian oraz określa niezbędne działania 

dla ochrony środowiska w ścisłym powiązaniu z głównymi kierunkami rozwoju gminy. 

Zmniejszenie presji na środowisko i określona poprawa stanu środowiska możliwe są jedynie 

przez wdrażanie mechanizmów prawnych i ekonomicznych polityki ekologicznej oraz wzrost 

świadomości ekologicznej społeczeństwa, która powinna się wyrażać nie tylko dostrzeganiem 

problemów w dziedzinie środowiska, ale także zrozumieniem ich przyczyn, zdawaniem sobie 

sprawy z uwarunkowań odnoszących się do możliwych sposobów ich rozwiązania, oraz 

umiejętnością odniesienia tych problemów do własnej osoby i własnych działań – w miejscu 

pracy, zamieszkania i wypoczynku.  
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Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Grabowiec na 

lata 2008 –2032  

Gmina Grabowiec uczestniczy w projekcie pn. „System gospodarowania odpadami 

azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, realizowanym prze Urząd Marszałkowski 

Województwa Lubelskiego. W ramach ww. projektu, w dniach od 25 maja do 3 lipca 2020 

roku trwał nabór wniosków dla mieszkańców chcących bezpłatnie zutylizować wyroby 

azbestowe.  Do tut. Urzędu wpłynęło 56 wniosków o odbiór wyrobów azbestowych, na łączną 

powierzchnię ponad 9000 m2. Z czego 54 wnioski dotyczyły odbioru już zdemontowanych 

wyrobów azbestowych (zgłoszona powierzchnia 8843 m2), natomiast dwa wnioski dotyczyły 

demontażu wyrobów azbestowych z dachu oraz ich odbioru (o łącznej powierzchni 550 m2).  

Z uwagi na wydłużony czas rozstrzygnięcia procedury przetargowej przez Urząd 

Marszałkowski, odbiór wyrobów azbestowych zgłoszonych do odbioru w 2020 r., odbył się  

w 2021 r. 
 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Grabowiec na 2020 rok 
 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Grabowiec na 2020 rok przewidywał kwotę 10.000,00 zł na realizację jego 

założeń. W 2020 roku został odłowiony i umieszczony w schronisku 1 bezdomny pies z obszaru 

gminy. Łączny koszt realizacji ww. Programu wyniósł 2.250,90 zł Na koszt ten składały się 

kwoty odłowienia i transportu psa, umieszczenia w schronisku oraz sterylizacji. 

Ponadto Gmina Grabowiec udzieliła dotacji dla Miasta Zamość, na współfinansowanie 

bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu,  

w kwocie 1.800,00 zł 

 

 

Gospodarka odpadami 

 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku:  

łączna masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 

415,18 Mg(t). Koszty poniesione przez Gminę na gospodarowanie odpadami komunalnymi  

w 2020 roku wyniosły – 323.204,12 zł. Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów 

komunalnych z terenu gminy Grabowiec zajmowała się firma EKOMEGA Legieć Małek Sp. 

j., z siedzibą w Zamościu. 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych 

i szkła wyniósł – 40,85% przy wymaganym poziome 50%.  Na dzień 1 stycznia 2020 r., na 1 

mieszkańca gminy przypadało 34,56 kg selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz 

72,31 kg zmieszanych odpadów komunalnych, razem 106,87 kg, zaś na koniec roku dane te 

przedstawiały się następująco – na 1 mieszkańca gminy przypadało 38,07 kg selektywnie 

zebranych odpadów komunalnych oraz 65,98 kg zmieszanych odpadów komunalnych, co daje 

łącznie 104,05 kg odpadów. Zmiana proporcji wynikała z tego, że zmniejszyła się nam ogólna 

ilość odpadów komunalnych.  

W 2020 r., na obszarze gminy Grabowiec, podobnie jak w latach poprzednich, nie 

odnotowano przekroczeń dopuszczalnych poziomów pyłu PM10. Stan środowiska na obszarze 

gminy zdecydowanie można określić jako dobry. Z uwagi na kategorie dróg przebiegających 

przez obszar gminy, mieszkańcy nie są narażeni na uciążliwości związane z hałasem drogowym 
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oraz nadmierną ilością gazów wytwarzanych przez pojazdy. Na terenie gminy nie występują 

zakłady, które mogłyby powodować uciążliwości dla środowiska.  

Ścieki komunalne oraz bytowe z obszaru gminy Grabowiec odprowadzane były do 

stacji zlewnych przy oczyszczalni ścieków w Zamościu i Skierbieszowie. W 2020 r. z terenu 

gminy Grabowiec łącznie odprowadzono 4745 m3 ścieków komunalnych i bytowych.  

 

 

X. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA  

Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy Grabowiec wynajmowane są w oparciu  

o uchwałę nr XIX/108/2012 Rady Gminy Grabowiec z dnia 28 września 2012 r. w sprawie 

ustalenia zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Grabowiec oraz o zarządzenie Wójta Gminy Grabowiec określające regulamin działania 

Komisji Mieszkaniowej i wysokości stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali 

mieszkalnych.  Zasób mieszkaniowy gminny obejmuje 8 lokali mieszkalnych usytuowanych  

w budynkach przy ul. Skierbieszowskiej w Grabowcu o łącznej pow. 313,20 m². W chwili 

obecnej nie mamy wolnych  mieszkań. Posiadamy również 4 lokale socjalne usytuowane  

w miejscowości Bronisławka oraz Skomorochy Małe. W 2020 r. wypłacono dodatki 

mieszkaniowe na łączną kwotę 7.070,03 zł, których beneficjentami były 4 rodziny. Dodatek 

przysługiwał osobom jeśli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa 

domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie 

jednoosobowym  i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu 

złożenia wniosku. 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Grabowiec była właścicielem gruntów o łącznej 

powierzchnie 355,2845 ha (składających się m. in. z gruntów rolnych, zabudowanych,  

zurbanizowanych, dróg, leśnych, zadrzewionych i nieużytków oraz zieleńców, skwerów  

i cmentarzy) o łącznej wartości 2.793.545,34 zł  

Gmina Grabowiec była również właścicielem : 

 17 budynków remiz OSP, 

 2 domów ludowych, 

 11 budynków użyteczności publicznej (m. in. szkoła, GOK, GOPS, Urząd Gminy, Izba 

Pamięci, ośrodek zdrowia, izba pamięci), 

 2 budynków mieszkalnych (8 lokali mieszkalnych), 

 12 pozostałych budynków (m. in. sklep, budynek gospodarczy). 

 

Sieć wodociągowa:  

 

Długość czynnej sieci wodociągowej w 2020 r. nie uległa zmianie w stosunku do roku 

poprzedniego i wynosiła 16,7 km (Grabowiec – 12,7 km, Tuczępy – 4 km). Dostęp do sieci 

wodociągowej w gminie posiada 521 mieszkań. Z sieci wodociągowej korzystało 1430 osób, 

co stanowi ok. 35% ogółu mieszkańców gminy.  

Ponadto miejscowość Skibice oraz część miejscowości Ornatowice i Szystowice zaopatrywana 

jest w wodę z wodociągu Drogojówka, gm. Trzeszczany (58 przyłączy).  
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XI. TRANSPORT I KOMUNIKACJA 

 

Sieć dróg na terenie Gminy Grabowiec tworzą drogi gminne i powiatowe. Na terenie 

gminy nie występują drogi krajowe, wojewódzkie oraz linie kolejowe. Przez gminę przebiega 

12 dróg powiatowych o łącznej długości 70 km. Drogi powiatowe łączą ze sobą wszystkie 

ważniejsze miejscowości w gminie oraz z głównymi relacjami kierunkowymi województwa.  

W 2020 roku został zakończony remont drogi powiatowej nr 3230L Skierbieszów – 

Grabowiec – Hrubieszów na odcinku Wolica Uchańska – Grabowiec Góra. Droga ta została 

wyremontowana na odcinku 7,8 km, udział Gminy w inwestycji wyniósł 1.101.440,00 zł. 

Ponadto jesienią 2020 roku została wyremontowana droga powiatowa 1839 L Grabowiec – 

Wojsławice na odcinku o długości 3 kilometrów. Na realizację tego remontu Gmina Grabowiec 

udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Zamojskiemu w kwocie 400 tysięcy złotych, co 

stanowiło 50% wartości zadania. 

Wykaz dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Grabowiec 

L.p. Numer drogi Przebieg Drogi 

1 3233L Grabowiec – Grabowczyk – Ornatowice – Białowody 

2 3234L Ornatowice – Skibice 

3 3235L Szystowice - Korytyna 

4 3232L Czechówka – Hołużne – Białowody Kolonia – Ornatowice 

5 1839L Grabowiec – Wojsławice 

6 3228L Tuczępy – Majdan Tuczępski - Osiczyna 

7 3231L 
Tuczępy – Skomorochy Duże – Skomorochy Małe – 

Szczelatyn  

8 3230L Skierbieszów – Grabowiec – Hrubieszów    

9 3238L Grabowiec Góra – Miączyn 

10 3239L Rogów – Żurawlów – Szczelatyn 

11 3241L Wolica Uchańska – Cieszyn  

12 3237L Grabowiec Góra – Czartoria 

 

Na terenie Gminy Grabowiec znajduję się 47,85 km publicznych dróg gminnych 

(długość ta uwzględnia tylko drogi publiczne i nie obejmuje niepublicznych dróg gminnych, 

które w większości są drogami gruntowymi lub częściowo utwardzonymi płytami, tłuczniem  

i żużlem) z czego 15,35 stanowiły drogi asfaltowe. Gmina Grabowiec ma dość dobrze 

rozwiniętą sieć dróg lokalnych ale ich stan techniczny nie jest dobry. Sieć dróg gminnych 

zapewnia dojazd do wszystkich miejscowości jednak są to drogi o zróżnicowanej nawierzchni. 

Odsetek utwardzonych dróg asfaltowych w stosunku do łącznej długości dróg publicznych 

wynosi 32,08 %, pozostały procent dróg stanowią drogi utwardzone pytami, kostka i tłuczniem. 

W 2020 roku została wykonana dokumentacja techniczna na budowę drogi gminnej  

w miejscowości Bereść.  

Wykaz dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Grabowiec: 

L.p. Numer drogi Przebieg Drogi 

1 110270L dr. pow. 3239L - Żurawlów - dr.pow. 3241L 

2 110271L 
dr. pow.3235L - Kol.Szystowice - Henrykówka -  

dr. pow.3230L 
3 110272L dr. gm.110270L- (dr.gminy) do skrzyżowania z dr. pow. 3240L 
4 110273L dr. pow.3232L - Czechówka - Hołużno 
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5 110274L dr. pow.1839L - Ostków - dr.pow.3232L 

6 110275L 
od skrzyżowania z ciągiem pow. 3228L Majdan Tuczępski przez 

Skomorochy Duże - dr. pow.3231L 
7 110276L dr. pow.1839L-dr.gm.110273L-Hołużno 
8 110277L dr. pow.3233L-Grabowczyk-dr. gm.110276L 
9 110278L dr. gm.110281L-Dańczypol-dr. gm.110271L 

10 110279L dr. pow.3230L-Grabowiec-Siedlisko-dr. gm. 110282L 
11 110280L dr. pow.3230L- dr. gm.110281L 

12 110281L 
dr. pow.3230L-dr. pow. 3233L z jednoczesną obsługą 

Grabowczyka 

13 110282L dr. pow.3230L-dr. gm.110279L Siedlisko 
14 110283L dr. pow.3235L-Szerokie-do końca zabudowy 

15 110284L 
dr. pow.3239L-do końca zabudowy wsi Żurawlów- 

dr. gm.110270L 
16 110285L dr. gm.110272L-ciąg bezprzelotowy do obsługi wsi Cieszyn 
17 110286L dr. gm.110272L-ciąg bezprzelotowy do obsługi wsi Cieszyn 

18 110287L 
dr. pow.3230L-do końca zabudowy wsi Rogów (ciąg 

bezprzelotowy) 
19 110288L dr. pow.3230L-Kol.Bronisławka i dalej do dr. pow. 3230L 
20 110289L dr. gm.110271L - do końca zabudowy wsi Henrykówka 

21 110290L 
dr. pow.3228L - do końca zabudowy, do obsługi wsi Majdan 

Tuczępski (ciąg bezprzelotowy) 
22 110291L dr. pow.3230L-Grabowiec 
23 110292L dr. pow.3230L-Grabowiec 
24 110293L dr. pow.3230L-Grabowiec-dr. gm.110292L 
25 110294L dr. pow.3230L-Grabowiec 
26 110295L dr. pow.3230L-Grabowiec 
27 110296L obsługa zabudowy zagrodowej wsi Skomorochy Małe 
28 110297L obsługa zabudowy zagrodowej wsi Skomorochy Małe 
29 110298L obsługa zabudowy zagrodowej wsi Skomorochy Małe 
30 110299L obsługa zabudowy zagrodowej wsi Skomorochy Małe 
31 110300L obsługa zabudowy zagrodowej wsi Skomorochy Małe 
32 110301L dr. pow.3230L-Grabowiec-dr.pow. 3230L 
33 110302L dr. gm.110303L-Grabowiec-dr. gm.110301L 
34 110303L dr. pow.3230L-Grabowiec 
35 110304L dr. pow.3230L-Góra Grabowiec 
36 110305L dr. pow.3230L-Góra Grabowiec 

 

Głównym zadaniem w zakresie komunikacji drogowej jest zbudowanie układu 

komunikacyjnego zapewniającego zaspokojenie narastających potrzeb transportowych,  

z jednoczesnym uporządkowaniem ruchu i ograniczeniem jego uciążliwości.  

 

 

 

 

XII. PRZESTĘPCZOŚĆ W GMINIE 

Zgodnie z posiadanymi danymi, w 2020 r. na terenie gminy złożono 19 zawiadomień  

o możliwości popełnienia przestępstwa/wykroczenia. Postępowania przygotowawcze były 
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prowadzone w 16 przypadkach, zaś w przypadku 3 postępowań organy prowadzące 

postępowanie stwierdziły znamiona czynów zabronionych.  

Czyny zabronione w rozbiciu na wskaźniki procentowe:  

 przeciwko zdrowiu i życiu stanowiły 60% wszystkich czynów, 

 przeciwko mieniu stanowiły 30%, 

 dotyczące przestępstw gospodarczych stanowiły 10%, 

 dotyczące niedopełnienia lub przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego 

– 0%. 

Największym problemem w gminie Grabowiec są czyny zabronione dotyczące 

nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi i rowerami. Policja podjęła w 2020 r. 134 

interwencji w miejscach publicznych, m.in. w stosunku do osób spożywających alkohol  

w miejscach objętych zakazem – wystąpił tutaj dość duży spadek w stosunku do roku 2019.  

W efekcie skierowano 15 wniosków do Sądu Rejonowego w Hrubieszowie o ukaranie oraz 

nałożono 98 mandatów karnych, które dotyczyły także wykroczeń popełnianych przez 

kierujących. Ponadto podjęto 21 interwencji dotyczących najczęściej bezpańskich psów. 

Policja uczestniczyła także w następujących akcjach informacyjnych i edukacyjnych 

t.j.: trzeźwość, Odblaski, Bezpieczny Pieszy, Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa  

i Bezpieczna droga do szkoły. Spotkania z lokalną społecznością były w znacznym stopniu 

utrudnione z uwagi na panującą pandemię.  

Po raz kolejny, informacji uzyskanych od Kierownika posterunku Policji w Miączynie 

wynika, że gmina Grabowiec plasuje się w czołówce najbezpieczniejszych gmin województwa 

lubelskiego. 

 

 

XIII. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

Analizując sytuację ekonomiczną Gminy Grabowiec należy stwierdzić, że jest to gmina  

o dominującej funkcji rolniczej. Dla większości mieszkańców gminy ważnym źródłem 

utrzymania jest rolnictwo. Produkcja przemysłowa jest znikoma i jest funkcją uzupełniającą. 

Produkcja rolna dominuje jako miejsce zatrudnienia i źródło dochodów. Gospodarstwa rolne 

zajmują się produkcją żywności w postaci surowców, jak i finalnych produktów spożywczych. 

Profil gospodarczy Gminy Grabowiec kształtowany jest w dużym stopniu i uzależniony od 

rozwoju sektora małych i średnich firm. Poziom rozwoju ekonomicznego jest dość niski. 

Większość podmiotów gospodarki na terenie gminy stanowiło własność osób fizycznych  

i prowadzona jest na podstawie wpisu dokonanego w Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej. Według stanu na 31.12.2020r. działalność gospodarczą na terenie 

Gminy prowadziło 100 przedsiębiorców w tym 25 przedsiębiorstw posiadało status działalności 

zawieszony.  

Pod względem rodzaju wykonywanej działalności najwięcej jest zarejestrowanych firm 

świadczących usługi remontowo-budowlane, wykonujących  instalacje elektryczną oraz 

związanych z prowadzeniem działalności handlowej. W roku 2020 wpłynęło 40 wniosków 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, które zostały przekształcone    

w formę elektroniczną i wysłane do CEIDG. Wśród złożonych wniosków było: 6 wniosków  

o założenie działalności, 16 wniosków dotyczących zmiany wpisu, 11 wniosków o zawieszenie 

działalności gospodarczej, 3 wnioski o wznowienie działalności gospodarczej oraz  4 wnioski 

o wykreślenie wpisu z CEIDG. Przedmiotem założonych działalności gospodarczych była m.in. 
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branża remontowo-budowlana oraz usługi fryzjerskie. Były to osoby fizyczne prowadzące 

jednoosobową działalność gospodarczą, nie zarejestrowano osób prawnych i innych jednostek 

organizacyjnych, prowadzących działalność gospodarczą. W 2020 r. wyrejestrowano  

4 przedsiębiorców. Były to również osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność 

gospodarczą, nie wyrejestrowały się osoby prawne  i inne jednostki organizacyjne prowadzące 

działalność gospodarczą. Przedmiotem działalności wyrejestrowanych podmiotów były usługi 

transportowe, wykończeniowe usługi budowlane oraz produkcja mebli biurowych  

i sklepowych. Dwie wyrejestrowane działalności to przedsiębiorcy, którzy również rozpoczęły 

swoją działalność w 2020 roku. 

 

 

XIV.  SPRAWY ADMINISTRACYJNE 

W 2020 r.:  

 zatrudnienie w Urzędzie Gminy Grabowiec, na początku roku wynosiło 24,75 etatów, 

natomiast na koniec roku wynosiło 23,75 etatu. Średnia etatów w roku 2020 wyniosła 24,11 

etatu, z czego pracownicy biurowi byli zatrudnieni na 18 etatu; 

 żadna decyzja wydana przez Wójta Gminy Grabowiec nie została zaskarżona do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego;  

 Wojewoda stwierdził nieważność 3 uchwał, podjętych przez Radę Gminy Grabowiec, 

które zostały poprawione w trybie naprawczym;  

 Rada Gminy Grabowiec podjęła 42 uchwały, w tym 24 uchwały będących aktami prawa 

miejscowego; 

 w rankingu samorządów organizowanym przez „Rzeczpospolitą”, w którym sprawdza się 

efektywność działań samorządów na rzecz trwałego rozwoju wspólnoty i zrównoważonego 

rozwoju w podstawowych obszarach: ekonomiczno-finansowym, społecznym, 

środowiskowym, oraz jakości zarządzania i współpracy, gmina Grabowiec w edycji 2020 

uplasowała się na 825 miejscu, spośród 1537 gmin wiejskich. Wskaźniki do oceny 

pochodziły z Ministerstwa Finansów i GUS. 

 

 

 

 

Wójt Gminy Grabowiec 

Bartosz Popek 


