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WSTĘP

Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym wprowadzona w 2018 r. nałożyła na Wójta
Gminy obowiązek przedstawiania Radzie Gminy co roku do dnia 31 maja raportu o stanie gminy,
który zawiera podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację
polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

 Zakres przedłożonego dokumentu obejmuje informacje dotyczące ogólnego stanu gminy,
z uwzględnieniem realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i funduszu sołeckiego
w 2018 r., które zostały omówione w  poszczególnych  rozdziałach.

Dokument ten nie zawiera szczegółowej informacji o finansach gminy, ponieważ  została ona
ujęta w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu gminy za 2018 r.

Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu  mogą  posłużyć do zwiększenia wiedzy na
temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także być podstawą do rozmowy na temat przyszłości
gminy.
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1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA  GMINY

1.1. Położenie i powierzchnia

Gmina Kamień została utworzona z dniem 1 stycznia 1984 roku rozporządzeniem Ministra
Administracji i Gospodarki Przestrzennej. Jest podstawową jednostką lokalnego samorządu
terytorialnego, powołaną do organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

Jest gminą podmiejską położoną w południowo-wschodniej części powiatu chełmskiego, na
pograniczu dwóch mezoregionów: Pagórów Chełmskich i  Obniżenia Dubienki. Graniczy z gminami:
Żmudź, Leśniowice, Dorohusk, Chełm oraz Miastem Chełm.

Powierzchnia gminy wynosi 9690 ha, co stanowi około 5% powierzchni powiatu chełmskiego.
W ogólnej powierzchni gminy użytki rolne stanowią 81,18%, lasy i grunty zadrzewione 9,94%, tereny
zabudowane (budynki drogi i inne obiekty) 4,82%, nieużytki 2,75% oraz grunty pod wodami 1,31%.
Teren gminy ma charakter równinny, przecina go rzeka Udal.

Gmina zlokalizowana jest przy trasie Chełm - Hrubieszów, prowadzącej do przejścia
granicznego w Zosinie. Wzdłuż północnej granicy gminy przebiega linia kolejowa Chełm - Dorohusk
- Kowel. Odległość od miasta wojewódzkiego Lublina wynosi około 80 km, natomiast odległość od
przejścia granicznego w Dorohusku około 23 km.

Ośrodkiem administracyjnym gminy jest miejscowość Kamień, w której znajdują się: urząd
gminy, ośrodek zdrowia, apteka, bank, punkt pocztowy.

1.2. Sołectwa i gminne jednostki organizacyjne

Na terenie gminy znajduje się 14 sołectw w skład, których wchodzi 17 miejscowości.
Wyróżniamy sołectwa: Andrzejów, Czerniejów, Haliczany, Ignatów, Józefin, Kamień, Kamień
- Kolonia, Koczów, Mołodutyn, Natalin, Pławanice, Rudolfin, Strachosław i Wolawce. Miejscowości
bez statusu sołectw to: Ignatów - Kolonia, Majdan Pławanicki oraz Pławanice - Kolonia.

Gminne jednostki organizacyjne to:
1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu,
2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Strachosławiu z Punktem Przedszkolnym,
3) Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu z Punktem Przedszkolnym.
oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu z/s. w Strachosławiu, która jest samorządową
instytucją kultury.

1.3. Ludność

Zgodnie z danymi rejestru ewidencji ludności na terenie Gminy Kamień na dzień 31.12.2018 r.
zameldowanych było 4198 osób. Porównywalnie na dzień 01.01.2018 r. zameldowanych było 4177
osób. Tak wiec w ciągu 2018 roku nastąpił wzrost liczby mieszkańców o 21 osób.

Na wzrost liczby mieszkańców miało wpływ powstanie w miejscowości Kamień „Osiedla
Malinowe” gdzie obecnie zameldowanych jest 110 osób.

Przyrost naturalny w Gminie Kamień jest niższy niż w roku ubiegłym, gdzie odnotowano
55 urodzeń, natomiast w roku 2018 było jedynie 41 urodzeń.
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Tabela nr 1. Zestawienie zbiorcze mieszkańców w poszczególnych miejscowościach z podziałem
na kobiety i mężczyzn

L.p. Miejscowość Kobiety Mężczyźni Razem
1. Andrzejów 103 99 202
2. Czerniejów 132 147 277
3. Haliczany 44 55 99
4. Ignatów 46 47 93
5. Ignatów-Kolonia 94 84 178
6. Józefin 72 70 142
7. Kamień 516 497 1013
8. Kamień-Kolonia 146 144 290
9. Koczów 50 51 101
10. Majdan Pławanicki 27 29 56
11. Mołodutyn 79 83 162
12. Natalin 74 77 151
13. Pławanice 123 146 269
14. Pławanice-Kolonia 44 50 94
15. Rudolfin 104 90 194
16. Strachosław 391 363 754
17. Wolawce 67 56 123

RAZEM 2112 2086 4198

Tabela nr 2. Zestawienie zbiorcze urodzeń w poszczególnych miejscowościach w 2018 r.
z podziałem na kobiety i mężczyzn

L.p. Miejscowość Kobiety Mężczyźni Razem

1. Andrzejów 0 1 1
2. Czerniejów 0 0 0
3. Haliczany 1 0 1
4. Ignatów 1 1 2
5. Ignatów-Kolonia 3 1 4
6. Józefin 2 0 2
7. Kamień 3 6 9
8. Kamień-Kolonia 1 0 1
9. Koczów 0 0 0

10. Majdan Pławanicki 1 1 2
11. Mołodutyn 0 2 2
12. Natalin 1 1 2
13. Pławanice 3 1 4
14. Pławanice-Kolonia 0 0 0
15. Rudolfin 0 1 1
16. Strachosław 2 7 9
17. Wolawce 1 0 1

RAZEM 19 22 41
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W 2018 roku odnotowano:
a) 35 zgonów;
b) 67 wymeldowań z pobytu stałego;
c) 120 zameldowań na pobyt stały.

Struktura wiekowa ludności Gminy Kamień obejmująca wiek: przedprodukcyjny, produkcyjny
i poprodukcyjny, przedstawia się następująco (Tabela nr 3):

Wiek Kobiety Mężczyźni Razem
przedprodukcyjny (0-18 lat) 449   462   911
produkcyjny (19-65 lat) 1331 1420 2751
poprodukcyjny  (powyżej 65 roku życia)  332   204   536

1.4. Zatrudnienie i bezrobocie

Liczba osób bezrobotnych z gminy Kamień zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Chełmie według stanu na dzień 31.12.2018 roku wyniosła 212. W odniesieniu do stanu sprzed roku
odnotowano spadek poziomu bezrobocia o 5 osób tj. 2,3 % .

Najwięcej osób bez pracy było z młodszych grup wiekowych, tj. od 25 do 34 roku życia
(32,08%) oraz 18–24 lata (16,04%). Były to osoby z niewielkim doświadczeniem zawodowym,
najczęściej zaraz po ukończeniu nauki lub nadal ją odbywające.

Tabela nr 4. Analiza struktury wiekowej osób pozostających bez pracy w gminie Kamień.

Wyszczególnienie Ogółem
Wiek w latach

18-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60 lat
 i więcej

Gmina Kamień 212 34 68 49 32 19 10

Zauważyć można, że podobnie jak w całym Powiecie, wśród osób bezrobotnych z terenu
gminy przeważają osoby z niższym wykształceniem. Ponad ¼ bezrobotnych stanowią osoby
z wykształceniem zasadniczym zawodowym, taki sam jest udział pozostających bez pracy
mieszkańców gminy z wykształceniem średnim zawodowym.

Problem bezrobocia w najmniejszym stopniu dotyka osób z wykształceniem średnim
ogólnokształcącym (9,43%) oraz wyższym (15,57%)

Tabela nr 5. Poziom wykształcenia osób bezrobotnych w gminie Kamień.

Wyszczególnienie

Ogółem z wykształceniem

Ogółem wyższe
policealne
i średnie

zawodowe

średnie
ogólnokształcące

zasadnicze
zawodowe

gimnazjalne
i poniżej

Gmina Kamień 212 33 42 20 66 51

Pod koniec 2018 roku bez pracy pozostawało 212 osób (56,13% tej wartości stanowią kobiety).
Prawo do zasiłku dla bezrobotnych posiadały 34 osoby (16,04% ogółu bezrobotnych).
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Tabela nr 6. Struktura bezrobocia w gminie Kamień.

Liczba osób
bezrobotnych

Kobiety

Bezrobotni
z prawem
do zasiłku

Bezrobotni
bez prawa
do zasiłku

Osoby
do 30
roku
życia

w tym
osoby do
25 roku
życia

Bezrobotni
powyżej
50 roku
życia

Długotrwale
bezrobotni31.12.

2017 r.
31.12.
2018 r.

Gmina
Kamień 217 212 119 34 178 77 34 43 121

W 2018 roku w gminie Kamień realizowane były instrumenty rynku pracy takie jak:
- roboty publiczne - 14 osób zatrudnionych  w szkołach,
- staże - 6 osób zatrudnionych w szkołach i 1 w Urzędzie Gminy
- prace społecznie użyteczne - 1osoba zatrudniona w Urzędzie Gminy .

1.5. Gospodarstwa rolne

Gospodarka gminy zdominowana jest przez wysokotowarowe rolnictwo. Dominujące uprawy
to: zboża i rzepak. Dobrze rozwinięta jest również produkcja zwierzęca, m.in. bydła. Na terenie gminy
funkcjonują trzy duże gospodarstwa o powierzchni ponad 100 hektarów. Ponadto coraz większe
znaczenie ma rozwój funkcji usługowych.

W gminie Kamień funkcjonują 1420 gospodarstwa rolne, w tym (Tabela nr 7):

L.p. Powierzchnia gospodarstwa Ilość gospodarstw

1. 1 - 5 ha 1037

2. 5,01- 15 ha 325

3. 15,01 – 25 ha 19

4. powyżej 25 ha 39

1.6. Podmioty gospodarcze

Do końca 2011 r. Wójt Gminy był organem właściwym do prowadzenia Ewidencji
Działalności Gospodarczej (EDG). Po zmianie przepisów od 1 stycznia 2012 r. organem właściwym
do rejestracji przedsiębiorców jest Minister Gospodarki, który prowadzi Centralną Ewidencję
i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG), a od 30 kwietnia 2018 r. funkcjonuje Centralna
Ewidencja Działalności Gospodarczej i Punkt Informacji dla Przedsiębiorców, która  prowadzona jest
w systemie teleinformatycznym. Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Przedsiębiorczości
i Technologii.

 Zgodnie przepisami przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi mogą rejestrować działalność
gospodarczą w dowolnym urzędzie na terenie kraju, oraz bezpośrednio na platformie CEIDG jeśli
posiadają podpis elektroniczny lub profil zaufany.

Od maja 2017 r. wprowadzono szereg udogodnień związanych z rejestracją działalności.
Przedsiębiorcy razem z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
mogą również zgłosić się do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (ZUS).
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W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31  grudnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Kamień zostały
złożone przez przedsiębiorców i wprowadzone przez pracowników do systemu CEIDG 134
następujące rodzaje wniosków (Tabela nr 8).

Rodzaj wniosku Liczba wniosków
Założenie 27
Zmiana 57
Zmiana z zawieszeniem 22
Zmiana ze wznowieniem 15
Zakończenie 13
Suma 134

Według stanu na dzień 9 maja 2019 r. na terenie Gminy Kamień działało 137 podmiotów
gospodarczych, które wykazują obszar gminy jako główne miejsce wykonywania działalności
gospodarczej. W tej liczbie znajduje się 9 podmiotów gospodarczych, które wykazują dodatkowe
miejsce wykonywania działalności na terenie gminy.

Głównym kierunkiem działalności gospodarczej w gminie są handel oraz usługi. Uwagę
zwraca duży udział podmiotów wykonujących roboty ogólnobudowlane, podmioty działające
w zakresie transportu drogowego towarów a następnie sprzedaż detaliczna towarów
ogólnospożywczych, konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli
oraz działalność  usługowa  wspomagająca produkcję roślinną.

W 2018 r. na terenie Gminy Kamień działało 11 sklepów spożywczo - przemysłowych oraz
1 lokal  gastronomiczny. W trakcie roku dwa sklepy spożywczo-przemysłowe uległy likwidacji,
a jeden został utworzony.

1.7. Współpraca z innymi samorządami i  instytucjami

W 2008 roku w efekcie starań wójtów gmin Kamień i Białopole została utworzona Lokalna
Grupa Działania Ziemi Chełmskiej. Ostatecznie członkami założycielami zostały osoby prawne
i fizyczne z następujących gmin powiatu chełmskiego: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Leśniowice,
Kamień, Wojsławice, Żmudź, oraz gminy Horodło z powiatu hrubieszowskiego. Celem powstania
Stowarzyszenia było umożliwienie mieszkańcom gmin wchodzących w jego skład korzystanie ze
środków przeznaczonych na rozwój terenów wiejskich w ramach Osi LEADER z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. We współpracy w ramach LGD realizowane były projekty
dofinansowane z funduszy unijnych, w 2018 r. zrealizowano projekt pn. „Budowa budynku świetlicy
wiejskiej w Haliczanach z rozbiórką istniejącego budynku”.

W 2000 roku Gmina Kamień przystąpiła do Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug,
którego celem jest inspirowanie, wspomaganie i koordynacja współpracy transgranicznej
samorządów, z obszarów przygranicznych wzdłuż granicy międzypaństwowej na rzece Bug.
W ramach Euroregionu Bug nawiązano porozumienie o współpracy międzyregionalnej z gminą
Połapy położoną w rejonie lubomelskim obwodu lwowskiego Ukrainy. Współpraca jest realizowana
poprzez wzajemne przyjacielskie wizyty oraz wymianę kulturalną. W listopadzie 2018 r. rozpoczęła
się we współpracy z Euroregionem realizacja projektu pn. „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych
Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu
wołyńskiego”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014 – 2020. Wśród zadań przewidzianych w jego
ramach znajdują się: szkolenia certyfikowane dla przedstawicieli OSP po stronie polskiej i ukraińskiej
w zakresie pierwszej pomocy i ratownictwa technicznego, wyposażenie OSP w sprzęt do akcji
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ratowniczych, wspólne ćwiczenia z udziałem strażaków z Polski i Ukrainy. Zakończenie realizacji
projektu zaplanowane jest na czerwiec 2020 r.

W 2014 roku Gmina Kamień wraz z Miastem Chełm i Gminą Chełm zawarła porozumienie
w sprawie utworzenia Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego. Celem jego powstania było
wspomaganie zrównoważonego rozwoju Miasta Chełm, Gminy Chełm i Gminy Kamień przy
wykorzystaniu ich potencjałów, pobudzenie wzrostu gospodarczego, tworzenie trwałych miejsc pracy,
poprawa jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie zaangażowania w zarządzaniu środkami
strukturalnymi Unii Europejskiej. Wraz z utworzeniem Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego została
opracowana „Strategia Rozwoju Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015-2020
z perspektywą do roku 2030”, która została przyjęta uchwałą Nr IX/46/2015 Rady Gminy Kamień
z dnia 25 września 2015 r. Efektem współpracy samorządów w ramach ChOF jest podpisanie
w kwietniu 2018r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego umowy o dofinansowanie
projektu pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”,
w ramach której na terenie gmin partnerskich zostaną zrealizowane nowe parkingi, ścieżki rowerowe
oraz zakupione niskoemisyjne autobusy.

Gmina Kamień posiada zawarte z Miastem Chełm porozumienie określające zasady i warunki
przyjmowania bezdomnych psów z terenu Gminy Kamień oraz warunki utrzymania i zapewnienia
przez Miasto Chełm opieki nad tymi zwierzętami w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
w Chełmie. Porozumienie zawarte jest na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. Zawarcie
porozumienia jest związane z realizacją uchwalanego corocznie Programu opieki nad bezdomnymi
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamień. Program na 2018
rok został przyjęty uchwałą Nr XXXIV/192/2018 Rady Gminy Kamień z dnia 28 marca 2018 r.

2. ZARZĄDZANIE  GMINĄ

Podstawowym celem działalności Urzędu jest zapewnienie klientom profesjonalnej
i przyjaznej obsługi. Urząd Gminy realizuje zadania własne oraz zadania zlecone przez administrację
rządową. Do zadań własnych gminy należy m.in. dbałość o porządek publiczny, oświatę, kulturę
infrastrukturę, pomoc społeczną, ochronę środowiska. Natomiast zadania zlecone przez administrację
rządową dotyczą m.in. spraw obywatelskich, wyborów i obronności.

2.1. Władze gminy

Organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest Rada Gminy. Do właściwości rady gminy
należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, są to m.in. takie sprawy jak
uchwalanie statutu gminy, budżetu gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych w granicach określonych w odrębnych
ustawach oraz podejmowanie uchwał w innych  sprawach  pozostających w gestii rady.

Radę Gminy Kamień tworzy 15 radnych.
W 2018 roku przy radzie gminy działy  następujące stałe komisje:
- Komisja Rewizyjna ,
- Komisja Budżetu i Finansów,
- Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych,
- Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.

Organem wykonawczym w gminie jest Wójt Gminy, który kieruje bieżącymi sprawami gminy
oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Jest zwierzchnikiem pracowników Urzędu Gminy oraz
Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych.

Do zadań wójta gminy należy w szczególności: przygotowywanie projektów uchwały rady
gminy, opracowywanie programów rozwoju, gospodarowanie mieniem gminy, wykonywanie budżetu
gminy, zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
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Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy oraz Gminnych Jednostek
Organizacyjnych.

2.2. Realizacja uchwał rady gminy

Stosownie  do zapisu art. 30 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Wójt Gminy jako organ wykonawczy realizował przy pomocy urzędu gminy  uchwały podjęte przez
radę gminy w 2018 r. w sposób określony uchwałami.

W 2018 roku Rada Gminy obradowała i podejmowała  stosowne uchwały zgodnie
z planem pracy rady przyjętym Uchwalą Nr XXXI/179/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. oraz w miarę
potrzeb.

W 2018 roku odbyło się ogółem 12 sesji, w tym 9 sesji Rady Gminy VII Kadencji , na których
podjęto 43 uchwały oraz 3 sesje Rady Gminy VIII Kadencji,  na których podjęto 19 uchwał. Ogółem
w 2018 roku  podjęto 62 uchwały.
           Wśród podjętych uchwał większość dotyczyła spraw z zakresu gospodarowania mieniem
komunalnym, pomocy społecznej, oświaty, ochrony środowiska, i finansów gminy.

 Podjęte przez Radę Gminy uchwały zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie
gminnym Wójt Gminy przekazał w terminie 7 dni do organów nadzoru jakimi są w zakresie
zgodności z prawem - Wojewoda Lubelski, a w zakresie spraw finansowych Regionalna Izba
Obrachunkowa.

 W podjętych przez Radę Gminy uchwałach organy nadzoru nie stwierdziły nieprawidłowości
co oznacza, że są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i nie naruszają właściwego
gospodarowania finansami publicznymi.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie uchwały
opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały  stanowiące akty prawa
miejscowego oraz uchwały, których ogłoszenie  nakazują przepisy prawa zostały opublikowane
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Wszystkie uchwały zostały wykonane z zachowaniem procedur i terminów określonych
uchwałami i przepisami prawa. Szczegółowy wykaz podjętych uchwał zawiera poniższa tabela

 Tabela Nr 9. Wykaz podjętych uchwał w 2018 roku

Lp.  Przedmiot uchwały

 Uchwały Rady Gminy Kamień VII Kadencji

1. Uchwała Nr XXXIII/187/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2018

2.
Uchwała Nr XXXIII/188/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla publicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

3. Uchwała Nr XXXIII/189/2018  z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Województwa Lubelskiego

4. Uchwała Nr XXXIV/190/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kamień na lata 2018 – 2020

5. Uchwała Nr XXXIV/191/2018  z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2018

6.
Uchwała XXXIV/192/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamień
na 2018 rok”
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7. Uchwała XXXIV/193/2018 z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubelskiego

8.
Uchwała Nr XXXIV/194/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa
od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych na
terenie Gminy Kamień

9.
Uchwała Nr XXXIV/195/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kamień na
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu

10.
Uchwała Nr XXXIV/196/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kamień na
stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych

11. XXXIV/197/2018  z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej

12. Uchwała Nr XXXV/198/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2018

13. Uchwała Nr XXXIV/199/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej

14. Uchwała Nr XXXV/200/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie sezonu kąpielowego oraz
wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kamień w 2018 roku

15. Uchwała Nr XXXV/201/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kamień

16.

Uchwała Nr XXXV/202/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu
uchwały w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w tych okręgach dla przeprowadzenia wyborów do Rady
Powiatu

17. Uchwała Nr XXXV/203/2018  z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Wójta Gminy Kamień

18.
Uchwała Nr XXXVI/204/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Kamień
z wykonania budżetu za 2017 r.

19. Uchwała Nr XXXVI/205/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.

20. Uchwała Nr XXXVI/206/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
na rok 2018

21.

Uchwała Nr XXXVI/ 207/2018 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na realizację zadania pn. „Poprawa
połączenia z infrastrukturą TEN-T (drogą krajową Nr 12) poprzez przebudowę dróg
powiatowych na terenie powiatu chełmskiego” realizowanego w ramach projektu
partnerskiego pn. „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej
województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających
dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju,
współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020

22. Uchwała Nr XXXVII/208/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2018

23. Uchwała Nr XXXVII/209/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej

24.
Uchwała Nr XXXVII/210/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej
liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kamień
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25.
Uchwała Nr XXXVII/211/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na okres do 3 lat z dotychczasowym
dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

26. Uchwała Nr XXXVII/212/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia
Wójta Gminy Kamień

27.
Uchwała Nr XXXVII/213/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia sieci
oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez
Gminę Kamień

28. Uchwała Nr XXXVIII/214/2018 z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2018

29.
Uchwała Nr XXVIII/215/2018 z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej stanowiącej własność
gminy

30. Uchwała Nr XXXVIII/216/2018 z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubelskiego

31. Uchwała Nr XXXIX/217/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r.  w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2018

32.
Uchwała Nr XXXIX/218/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia organizacji
punktów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu
i Szkole Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Strachosławiu

33.

Uchwała Nr XXXIX/219/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości
opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem
przedszkolnym do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych
przez Gminę Kamień punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach
podstawowych

34. Uchwała Nr XXXIX/220/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie przez gminę nieruchomości gruntowych we wsi Ignatów - Kolonia

35. Uchwała Nr XL/221/2018  z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
na rok 2018

36. Uchwała Nr XL/222/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy
Kamień

37.

Uchwała Nr XL/223/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Żmudź a Gminą Kamień w sprawie
powierzenia Gminie Żmudź realizacji zadania publicznego Gminy Kamień w zakresie
pomocy społecznej

38. Uchwała Nr XL/224/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Kamień

39.

Uchwała Nr XL/225/2018  z dnia 23 września 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

40. Uchwała Nr XL/226/2018 z dnia 23 września 2018 r.  w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej

41. Uchwała Nr XLI/227/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na rok 2018

42. Uchwała Nr XLI/228/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamień
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43.
Uchwała Nr XLI/229/2018 z dnia 27 października 2018 r. w sprawie uchwalenia
„Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego i wolontariacie”

 Uchwały Rady Gminy VIII Kadencji

1. Uchwała Nr I/1/2018 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady
Gminy Kamień

2. Uchwała Nr I/2/2018 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego
Rady Gminy Kamień

3. Uchwała Nr II/3/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady
Gminy Kamień, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych

4. Uchwała Nr II/4/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok

5. Uchwała Nr II/5/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Kamień na 2019 rok

6.
Uchwała Nr II/6/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych
stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Kamień na
2019 rok

7. Uchwała Nr II/7/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
rok 2018

8. Uchwała Nr II/8/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamień

9. Uchwała Nr II/9/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
udziałów w nieruchomościach stanowiących mienie gminy w miejscowości Mołodutyn

10.

Uchwała Nr II/10/2018  z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia
udzielone w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023

11. Uchwała Nr II/11/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyznawania
i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Gminy Kamień

12. Uchwała Nr II/12/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta
Gminy Kamień

13. Uchwała Nr III/13/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
rok 2018

14. Uchwała Nr III/14/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej

15. Uchwała Nr III/15/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

16. Uchwała Nr III/16/2018 z dnia 28 grudnia  2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej

17. Uchwała Nr III/17/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

18. Uchwała Nr III/18/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

19. Uchwała Nr III/19/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamień
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3. FINANSE GMINY

3.1. Budżet gminy

Szczegółowe omówienie realizacji budżetu, znajduje się w sprawozdaniu opisowym
z wykonania budżetu Gminy Kamień za 2018 rok.

Natomiast w omawianym materiale wskazane zostały jedynie główne pozycje budżetu.
Budżet gminy to coroczny plan dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów. Projekt

jest przygotowywany przez wójta gminy we współpracy ze skarbnikiem i pracownikami urzędu
gminy. O ostatecznym jego kształcie decydują radni w głosowaniu przyjmując uchwałę budżetową na
dany rok. Należy pamiętać, że jest to plan, więc naturalne jest, że w ciągu roku wprowadzane są do
niego mniejsze lub większe zmiany.

Dochody samorządu składają się z dochodów własnych, dotacji celowych oraz subwencji
oświatowej  i wyrównawczej przekazywanych z budżetu państwa.

Dla budżetu gminy Kamień największe źródła dochodów to: subwencje, podatki rolne i od
nieruchomości, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz osób prawnych (CIT),
środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie
ustawami oraz dochody ze źródeł zewnętrznych, które pozyskujemy na planowane inwestycje. Te
ostatnie są najbardziej zróżnicowane każdego roku – w zależności od kwoty środków własnych
przeznaczonych na ten cel, oraz od pozyskanych środków unijnych na realizację projektów.

Przyjęty do realizacji budżet zakładał:
Dochody ogółem – 18 859 490,86 zł w tym:
- dochody bieżące - 16 226 532,38 zł,
- dochody majątkowe – 2 632 958,48 zł.

Wprowadzone zmiany budżetu w okresie sprawozdawczym spowodowały wzrost pierwotnie
planowanej kwoty dochodów o 348 868,46 zł – jest to wzrost dochodów bieżących o kwotę
1 017 661,09 zł i zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę  668 792,63 zł,

Ogólne wykonanie dochodów w 2018 roku wyniosło – 17 702 725,28 zł tj. 92,17% planu
z tego przypadło na:
- dochody  bieżące – 17 065 829,15 zł,
- dochody majątkowe – 636 896,13 zł.

Uchwała budżetowa określa, na jakie cele i w jakiej wysokości wydajemy publiczne pieniądze.
Można je podzielić na wydatki bieżące (związane z działalnością urzędu oraz jednostek podległych)
i wydatki majątkowe, na które gmina corocznie przeznacza określone środki w miarę potrzeb
i możliwości finansowych.

Przyjęty do realizacji budżet zakładał:
Wydatki ogółem – 19 984 415,86 zł w tym:
- wydatki bieżące – 14 847 802,43 zł
- wydatki majątkowe – 5 136 613,43 zł.
Wprowadzone zmiany budżetu w okresie sprawozdawczym spowodowały:
- zmniejszenie pierwotnie planowanej kwoty wydatków o 473 324,36 zł – jest to wzrost wydatków
bieżących o kwotę 1 303 194,06 zł  i zmniejszenie wydatków majątkowych o 1 776 518,42 zł.

Ogólne wykonanie wydatków w 2018 roku – 17 904 371,83 zł tj. 91,77% planu z tego
przypadło na:
wydatki bieżące – 15 684 965,26 zł,
wydatki majątkowe – 2 219 406,57 zł.

Najważniejszą kategorię wydatków budżetowych stanowią koszty związane z oświatą, które
w 2018 roku wyniosły 5 714 552,42 zł. Subwencja oświatowa przekazywana na ten cel wyniosła
w 2018 roku 3 191 937,00 zł, co spowodowało, iż gmina dołożyła ze środków własnych kwotę
2 522 615,42 zł, co stanowi 44,14% dołożonych środków.

Kolejny dział, do którego gmina dokłada środki własne to opieka społeczna.
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W 2018 roku wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ukształtowały się w wysokości
5 790 262,21zł, z czego dotacja na zadania zlecone to kwota 4 740 365,11 zł, zaś kwota
1 049 897,10 zł to środki własne.

3.2. Poziom zadłużenia

Wielkość zaciąganych zobowiązań powiązana jest z planami inwestycyjnymi oraz
koniecznością dysponowania wkładem własnym przy realizacji wielu przedsięwzięć, zwłaszcza
finansowanych z środków europejskich.

Od 2014 roku obowiązuje nowa norma, regulująca limitowanie zadłużenia samorządu
terytorialnego, oparta na zindywidualizowanym podejściu do obliczania dopuszczalnego poziomu
zadłużenia samorządów. Ze względu na charakter tej reguły powszechnie określa się ją mianem
indywidualnego wskaźnika zadłużenia (IWZ). Zgodnie z IWZ o dopuszczalnym poziomie zadłużenia
jednostki samorządu terytorialnego decyduje kształtowanie się relacji wielkości obsługi długu do
środków, które w ocenie ustawodawcy można przeznaczyć na jego spłatę, tj. przede wszystkim do
nadwyżki operacyjnej z trzech minionych lat występujących w Gminie, którego wskaźniki są
zobrazowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wysokość zadłużenia każdego roku planowana
jest na bezpiecznym poziomie, by w przyszłości gmina mogła spłacać swoje zobowiązania zgodnie
z ustalonym harmonogramem spłat.

W 2018 roku plan przychodów (kredyty) opiewał kwotę 1 727 807,18 zł. Zrealizowano
1 677 807,18 zł – kwota 1 600 000,00 zł, to zaciągnięty w 2018 roku kredyt we Wschodnim Banku
Spółdzielczym w Chełmie, a kwota 77 807,18 zł to wolne środki, wyliczone na podstawie
sprawozdania finansowego za 2017 rok.

Plan rozchodów (spłaty kredytu) ukształtował się na poziomie 1 425 075,00 zł, natomiast
realizacja wyniosła 1 317 786,09 zł, zaś pozostała kwota w wysokości 57 288,91 zł, to umorzenie
pożyczki z WFOŚ i GW w Lublinie przyznanej na rozbudowę sieci wodociągowej i modernizację
ujęć wody na terenie Gminy Kamień tj. rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Majdan
Pławanicki, budowa łącznika wodociągu Kamień i Józefin, oraz likwidacja i zabezpieczenie ujęć
wody w Józefinie i Andrzejowie  Spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów dokonywane były
zawsze terminowo zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 3 120 000,00 zł, wykazując
tendencję wzrostową o kwotę 224 925,00 zł w stosunku do roku 2017.

Wynikiem tak ukształtowanej realizacji budżetu jest wystąpienie na koniec okresu
sprawozdawczego deficytu budżetowego w kwocie 201 646,55 zł, którego źródłem pokrycia były
przychody pochodzące z kredytów.

Wskaźnik realizacji dochodów bieżących wynosił 98,97%, natomiast wydatków bieżących
97,12%. Wykonane dochody bieżące były wyższe niż zrealizowane wydatki bieżące zgodnie z art.
242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

3.3. Zaległości z tytułu podatków

W 2018 r. zostały opodatkowane 2444 osoby fizyczne z terenu Gminy Kamień.
Zaległości podatkowe posiadają następujący podatnicy:

Osoby fizyczne:
1) 132 osoby fizyczne na kwotę 87 872,16 zł w tym:

- podatek rolny na kwotę 31 696,56 zł,
- podatek leśny 374,00 zł,
- podatek od nieruchomości 55 801,60 zł

2) 7 osób fizycznych na kwotę 4 731,38 zł – konto zahipotekowane, w tym:
- podatek rolny na kwotę 3 536,00 zł,



17

- podatek od nieruchomości 1 195,38 zł.
Podatkiem rolnym w 2018 roku objętych było 13 osób prawnych, leśnym 14 podatników, a  od

nieruchomości  29 osób prawnych.
Zaległości dotyczyły:
Osoby prawne:
- 2 osoby prawne na kwotę ogółem 6 248,00 zł - podatek od nieruchomości,
- 1 osoba prawna na kwotę 104 242,00 zł - konto zahipotekowane podatek od nieruchomości,
- 5 osób prawnych na kwotę 65,00 zł - podatek leśny,
- 1 osoba prawna na kwotę 3,00 zł - podatek rolny.

Podatkiem od środków transportowych objętych było w 2018 roku 10 osób fizycznych
i 1 osoba prawna.

Zadłużenie w podatku od środków transportowych na koniec roku 2018 dotyczyło:
6 podatników na kwotę 27 585,00 zł

Wobec osób fizycznych i prawnych posiadających zadłużenie w podatkach rolnym, leśnym, od
nieruchomości i od środków transportowych, podjęto działania zmierzające do przymusowego
ściągnięcia zaległości, polegające na zastosowaniu środków o charakterze upominawczym,
wystawianiem tytułów wykonawczych oraz zajęciami hipotecznymi.

W 2018 roku wpłaty należności objętych tytułami wykonawczymi z tytułu podatku rolnego,
leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych, wyniosły wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami
upomnienia 13 828,95 zł. Egzekucja komornicza skuteczna była w 2018 roku wobec 21 podatników.

Wpłaty komornicze z tytułu podatku od środków transportowych w 2018 roku wyniosły wraz
z odsetkami za zwłokę i kosztami upomnienia 5 534,37 zł, a dotyczyły 2 podatników.

3.4. Pomoc publiczna

Pomoc publiczna przyznawana jest zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407
i 1408/2013 w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy de minimis w sektorze rolnym na mocy którego to państwo ingeruje w przyznanie
w jakichkolwiek formach, pomocy pojedynczemu podmiotowi
gospodarczemu bądź grupie podmiotów.

W związku z tym na terenie Gminy Kamień w 2018 roku została udzielona w następujących
formach pomoc publiczna:
- z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do

produkcji rolnej dla producentów rolnych posiadających gospodarstwa rolne na terenie Gminy
Kamień w 2018 roku wyniosła łącznie 439 214,31 zł (złożono 405 wniosków),

- z tytułu nabycia gruntów na powiększenie gospodarstwa rolnego udzielona na łączną kwotę
27 045,00 zł (złożono 17 wniosków),

- z tytułu ulgi inwestycyjnej udzielona na łączną kwotę 35 707,32 zł.(złożono 2 wnioski),
- z tytułu umorzenia zaległości podatkowych na łączną kwotę 472,00 zł (złożono 3 wnioski).

Pomoc de minimis to specyficzny rodzaj wsparcia publicznego dla firm z sektora małych
i średnich przedsiębiorców. Jej koncepcja wywodzi się z założenia, że wsparcie o stosunkowo niskiej
wartości nie jest w stanie naruszyć konkurencji na rynku.

Pomoc de minimis może zostać udzielona w różnych formach, np. dotacje na inwestycję,
w formie umorzeń podatkowych.

W 2018 roku na terenie Gminy Kamień została zastosowana pomoc de minimis z tytułu
umorzenia zaległości podatkowych na łączną kwotę 1 351,00 zł (złożono 3 wnioski).
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4. INWESTYCJE I  REMONTY

4.1. Realizacja inwestycji

Wysokość wydatków inwestycyjnych sfinansowanych z budżetu gminy w 2018 r. stanowiła
kwotę 2 219 406,57 zł  i ukierunkowana była nie tylko na rozbudowę infrastruktury technicznej, ale
też na rozwój infrastruktury społecznej.

Główne zadania zrealizowane w 2018 roku  z budżetu gminy to:

1. Dokończono modernizację drogi gminnej Nr 104962L Wolawce – Mołodutyn  poprzez wykonanie
nawierzchni bitumicznej - kwota 166 123,86 zł. W poprzednich latach na w/w drodze wykonano
podbudowę z kruszywa łamanego oraz wzmocniono nawierzchnię poprzez powierzchniowe
utrwalenie emulsją asfaltową i kruszywem.

2. Dokończono budowę dróg gminnych na Osiedlu Malinowe w Kamieniu poprzez wyrównanie
nawierzchni kruszywem i wykonanie nawierzchni bitumicznej - kwota 498 773,78 zł.
W poprzednich latach na w/w drodze wykonano podbudowę z warstwy betonowej i kruszywa
łamanego.

3. Wykonano przebudowę drogi gminnej Mołodutyn – Rożdżałów w Mołodutynie poprzez
wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i nawierzchni bitumicznej - kwota 70 026,69 zł.

4. Dokończono budowę oświetlenia ulicznego w Ignatowie Kolonii odcinek III – kwota 49 782,46 zł.
5. Wybudowano świetlicę wiejską w Haliczanach z rozbiórką istniejącego budynku - kwota

366 961,58 zł.
Szczegółowe omówienie wszystkich inwestycji, znajduje się w sprawozdaniu opisowym

z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

4.2. Inwestycje wspólne z innymi samorządami

W 2018 roku wspólnie z innymi samorządami gmina zrealizowała następujące inwestycje:
1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1841L relacji Kamień – Kumów Majoracki w Haliczanach

obejmującą wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na długości 0,520 km o wartości
149 827,16 zł - Powiat Chełmski dofinansował kwotą 73 991,08 zł.

2. Budowa odcinka chodnika wraz z budową zatok autobusowych oraz z przebudową zjazdów
publicznych i indywidualnych w miejscowości Kamień w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm
- Hrubieszów – Witków - Dołhobyczów – granica państwa od km. 12+775 do km 13+700 –Etap III
o wartości 486 501,75 zł - Gmina Kamień  dofinansowała dla Województwa Lubelskiego
w Lublinie kwotę 291 901 zł.

3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1843L na odcinku od km 0+029  do km 3+421 w tym
w miejscowości Ignatów na odcinku od km 1+363 do km 3+421 w ramach zadania „Poprawa
połączenia z infrastrukturą TEN-T (drogą krajową Nr 12) poprzez przebudowę dróg powiatowych
na terenie powiatu chełmskiego” o wartości 1 669 017,94 zł - Gmina Kamień dofinansowała dla
Powiatu Chełmskiego kwotę   437 485,87 zł.

4. Modernizacja drogi gminnej Nr 104962 L Wolawce – Mołodutyn o wartości 166 123,86 zł - Urząd
Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie dofinansował kwotą 50 000 zł.

4.3. Zadania w ramach środków Funduszu Sołeckiego

Ustawa z  dnia  20 lutego 2009 rok dała możliwość gminom wyodrębniana w budżecie gminy
środków na  fundusz sołecki. Nie wszystkie gminy na to się  decydują. W przypadku naszej gminy od
2011 roku na podstawie uchwały rady gminy taki fundusz każdego roku  jest wyodrębniany.
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Środki funduszu przeznacza się na realizację zadań, służących poprawie życia mieszkańców.
Jest to zadanie własne gminy i realizowane jest zgodnie ze strategią rozwoju gminy. Sołectwa Gminy
Kamień corocznie realizują zadania w ramach funduszu.

Warunkiem przyznania środków z funduszu jest złożenie przez sołectwo do Wójta Gminy
wniosku. Wniosek sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej  lub co
najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Ogółem w zebraniach sołeckich w sprawie ustalenia zadań do realizacji w ramach funduszu
sołeckiego na 2018 r. uczestniczyło 356  mieszkańców.

Gmina otrzymuje z budżetu państwa zwrot, w formie dotacji celowej części wydatków
wykonanych w ramach funduszu. Zwrot obejmuje wydatki wykonane w roku poprzedzającym rok
budżetowy. Za 2018 r. Gminie Kamień przysługuje zwrot w wysokości do 28,567% wykonanych
wydatków. Ostateczna kwota przyznanego zwrotu  za rok 2018 będzie wiadoma w miesiącu sierpniu
2019 r.

W 2018 roku w ramach wydzielonych środków finansowych Funduszu Sołeckiego
w kwocie 220 776,36 zł   zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
1) w sołectwie Andrzejów wybudowano plac zabaw - zakupiono i zamontowano 3 urządzenia za

kwotę 6 800,50 zł oraz zakupiono kruszywo wraz z rozłożeniem na drogi gminne na kwotę  6000
zł ;

2) w sołectwie Czerniejów zakupiono i ustawiono nowy przystanek autobusowy za kwotę  4 500 zł
oraz zakupiono kruszywo wraz z rozłożeniem na drogi sołectwa na kwotę 12 880 zł;

3) w sołectwie Haliczany wykonano zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (wykonano
parking z kruszywa, zbiornik na ścieki sanitarne i ogrodzenie) na kwotę 10 317 zł;

4) w sołectwie Ignatów dofinansowano budowę oświetlenia ulicznego w Ignatowie Kolonii na  kwotę
17 087 zł;

5) w sołectwie Józefin zakupiono materiały oraz wykonano remont budynku przeznaczonego na
świetlicę wiejską na kwotę 12 770 zł;

6) w sołectwie Kamień wybudowano plac zabaw przy świetlicy wiejskiej – zakupiono i zamontowano
7 urządzeń za kwotę 36 578 zł;

7) w sołectwie Kamień Kolonia wybudowano siłownię zewnętrzną w ramach programu rządowego
Otwarte Strefy Aktywności - zakupiono i zamontowano 7 urządzeń za kwotę 42 542,74 zł ,w tym
z funduszu sołeckiego 18 112,00 zł;

8) w sołectwie Koczów wykonano remont odcinka drogi gminnej poprzez ułożenie nawierzchni
bitumicznej na kwotę 11 222,52 zł;

9) w sołectwie Natalin - zakupiono kruszywo wraz z rozłożeniem na drogi gminne za kwotę 10 000
zł, oraz wykonano odmulenie rowów melioracyjnych w sołectwie za kwotę 2 800 zł;

10) w sołectwie Pławanice – zakupiono kruszywo wraz z rozłożeniem na drogi gminne na kwotę
16 019 zł oraz materiały do wykonania ogrodzenia i ławek przy boisku sportowym i 2 pompy do
wody za kwotę 4 734,29 zł;

11) w sołectwie Rudolfin zakupiono kruszywo wraz z rozłożeniem na drogi gminne na kwotę
16 392 zł;

12) w sołectwie Strachosław wybudowano odcinek chodnika przy drodze gminnej na kwotę
34 504 zł.

Nie wykorzystano środków finansowych z funduszu sołectwa Wolawce i Mołodutyn ponieważ
wnioskowane zadanie (modernizacji drogi gminnej Nr 104962L Wolawce –Mołodutyn) zostało
wykonane z budżetu gminy i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Przy
dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego to zadanie nie mogło być dodatkowo finansowane  ze
środków  funduszy sołeckich tych miejscowości.



20

5. ŁAD PRZESTRZENNY

Podstawowymi dokumentami, które określają politykę przestrzennego zagospodarowania
gminy są: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień,
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień oraz  „Strategia Rozwoju Gminy
Kamień na lata 2015 - 2020”.

Opracowania te kompleksowo określają cele i kierunki polityki przestrzennego
zagospodarowania naszej  gminy. „Studium i  Plan” określają  kierunki kształtowania ładu
funkcjonalno – przestrzennego na obszarze gminy, „Strategia” natomiast respektując zasady
zrównoważonego rozwoju formułuje program, cele i zadania strategiczne dla rozwoju gminy.

5.1. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

Teren całej gminy Kamień objęty jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kamień przyjęte uchwałą Nr II/4/2002 z dnia 6 grudnia 2002 r., które w części
zostało zmienione uchwałami:
1) Nr XXXVII/193/2010 Rady Gminy Kamień z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie   uchwalenia

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamień;
2) Nr XXXII/177/2013 Rady Gminy Kamień z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamień;
3) Nr X/50/2015 Rady Gminy Kamień z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamień;
Sporządzona i przyjęta Uchwałą Nr XXV/142/2017 Rady Gminy Kamień analiza aktualności

Studium uznała za częściowo nieaktualne zapisy ze względu na fakt, że wymagają one dostosowania
do wymogów obowiązujących przepisów, aktualizacji w zakresie uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz brak wskazanej lokalizacji drogi ekspresowej S-12
Piaski - Chełm - Dorohusk.

5.2. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

Teren całej Gminy Kamień objęty jest Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
gminy przyjęty uchwałą Nr XVIII/82/2004 Rady Gminy Kamień z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamień (Dz. Urz. Woj.
Lubelskiego Nr 194 poz. 2620 z dnia 8 listopada) , który w części został  zmieniony uchwałami:
1) Nr XVII/90/2008 Rady Gminy Kamień z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamień (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego
Nr 94 poz. 2458 z dnia 11 sierpnia 2008 r.) (teren zbiornika wodnego i drogi gminnej w Natalinie);

2) Nr IV/18/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamień (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego
Nr 39 poz. 908 z dnia 24 marca 2011 r.) (linia 110 kV Chełm – Dorohusk);

3) Nr IX/39/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 14 września 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamień w miejscowości Kamień
(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 737 z dnia 3 lutego 2012 r.);

4) Nr XII/59/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę
Nr IX/39/2011 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kamień w miejscowości Kamień (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego
poz. 738 z dnia 3 lutego 2012 r.) (teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Kamieniu);
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5) Nr IV/22/2015 Rady Gminy Kamień z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamień (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego   poz. 1430 z dnia
22 kwietnia 2015 r.) (lokalizacja turbin - elektrowni wiatrowych w Mołodutynie),

6) obecnie trwa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy obejmująca
wybranie nieruchomości na terenie gminy zgodne z Uchwałą Nr XI/65/2015 Rady Gminy Kamień.

 Konieczność w/w zmiany przeznaczenia terenów i obiektów mienia gminy spowodowana jest
likwidacją dotychczasowego wykorzystania tych obiektów (zlikwidowane ujęcia wody
w Andrzejowie i Józefinie, szkoły w Wolawcach i Pławanicach, Ośrodka Zdrowia w Kamieniu).
W zakresie powyższych prac planowane było również przeznaczenie terenów wsi Strachosław przy
drodze gminnej od strony Strupina oraz po obu stronach drogi wojewódzkiej Chełm – Hrubieszów
od Kamienia do granicy z Miastem Chełm pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Występujące klasy gleb wymagały zgody Ministerstwa Rolnictwa w Warszawie na zmianę terenów
rolnych na cele nierolnicze. Ministerstwo Rolnictwa Decyzją odmówiło zgody na zmianę
przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze, w związku z tym nastąpiła konieczność wycofania
planowanych terenów ze zmiany w Planie zagospodarowania.

7) widząc potrzebę mieszkańców gminy oraz konieczność zmiany przeznaczenia terenów Rada
Gminy Kamień podjęła w 2018 r. Uchwały Nr XLI/228/2018, Nr II/8/2018 i Nr III/19/2018
w sprawie zmiany przeznaczenia kolejnych nieruchomości w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Kamień - Kolonia, Ignatów- Kolonia.
Czerniejów, Kamień, Natalin.

Sporządzona w 2017 r. analiza aktualności Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy uznała za częściowo nieaktualne zapisy i wymagające zmiany planu
zagospodarowania ze względu na konieczność dostosowania do obecnych zapisów i uwzględniania
planowanego przebiegu drogi ekspresowej S-12 Piaski – Chełm – Dorohusk.

Gmina Kamień nie planuje przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego i Miejscowego planu zagospodarowania celem wprowadzenia
lokalizacji wariantu IV drogi ekspresowej S-12 wskazywanej w decyzji ustalającej środowiskowe
uwarunkowania planowanej inwestycji  przez  RDOŚ w Lublinie ze względu na duży koszt prac
planistycznych. W przypadku konieczności zmiany Studium i Planu oczekuje od Inwestora tj.
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pomocy finansowej. Z informacji uzyskanych od
inwestora wynika, że inwestycja realizowana będzie na podstawie zapisów „SpecUstawy drogowej”
z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

5.3. Strategia Rozwoju Gminy

Zadania ujęte w Strategii Rozwoju Gminy Kamień na lata 2008 – 2015 zostały
w większości wykonane. Nie zrealizowano zadania budowy ścieżki rowerowej na trasie Chełm –
Kamień - Żmudź – Białopole, która miała być wykonana w partnerstwie z sąsiednimi samorządami,
jednak zrezygnowano z jej realizacji. Kolejne zadania i kierunki rozwoju gminy związane z nową
perspektywą planowania środków europejskich na lata 2014 – 2020 były przesłanką do analizy stanu
gminy Kamień i strategii jej rozwoju na kolejne lata. Ponieważ zarządzanie strategiczne jest procesem
ciągłym, a wiele wskazanych w dokumencie zadań realizowanych będzie w sposób stały, za zasadne
uznano wydłużenie perspektywy czasowej Strategii o kolejną dekadę do 2030 r. „Strategię Rozwoju
Gminy Kamień na lata 2015 – 2020 z perspektywą do 2030 r.” przyjęto uchwałą Rady Gminy
Nr X/48/2015 z dnia 3.11.2015 r. Cele i zadania przewidziane w ramach Strategii realizowane są
w ramach 3 obszarów priorytetowych:
1. Jakość  życia, partycypacja społeczna mieszkańców i współodpowiedzialność za otoczenie.

W ramach pierwszego obszaru zaplanowane zostały m.in. inwestycje z zakresu infrastruktury
komunikacyjnej, tj. podnoszenie standardu dróg, wykonanie oświetlenia, budowa chodników
i ścieżek rowerowych, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, wspieranie partycypacji
i asymilacji społecznej, zwiększenie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska,
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wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego, rozwój sportu i aktywności fizycznej, poprawa
dostępności usług telekomunikacyjnych.

2. Sprawne zarządzanie usługami publicznymi.
Celami głównymi w tym obszarze strategicznym są: poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej,
podnoszenie i wyrównywanie szans edukacyjnych, optymalizacja kosztów świadczonych usług
publicznych (np. poprzez udział w grupach zakupowych), usprawnienie systemu zbiórki odpadów,
bezpieczeństwo socjalne, optymalizacja procesów planowania przestrzennego.

3. Budowa pozycji konkurencyjnej gminy: gmina atrakcyjna pod względem mieszkania
i zagospodarowania.
Cele strategiczne w tym obszarze to: wykorzystanie potencjału Chełmskiego Obszaru
Funkcjonalnego, rozwijanie współpracy międzygminnej, tworzenie warunków dla rozwoju
inwestycji mieszkaniowych, wykorzystanie potencjału Zbiornika w Natalinie, budowa sieci ścieżek
rowerowych i pieszych, zapewnienie dostępu do atrakcyjnych wydarzeń kulturalnych, wspieranie
rękodzieła i działalności twórczej mieszkańców.

Realizacja celów przewidzianych w ramach Strategii postępuje w kolejnych latach, m.in.
w 2018 r.:
- dokończono realizacje wspólnej inwestycji dotyczącej budowy chodnika przy drodze

wojewódzkiej Nr 844 Chełm – Hrubieszów - Witków Dołhobyczów – granica państwa od km.
12+775 do km 13+700 –Etap III,

- kontynuowano budowę kolejnego odcinka chodnika przy drodze gminnej w Strachosławiu,
- realizowano budowę, przebudowę, modernizację dróg gminnych,
- wybudowano ostatni odcinek sieci oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Ignatowie

- Kolonii,
- na przełomie roku 2017 – 2018 przeprowadzono modernizacje ujęcia wody w Rudolfinie,
- wybudowano świetlicę wiejską w Haliczanach,
- zakupiono dodatkowe pojemniki na odpady komunalne celem usprawnienia procesu segregacji

odpadów,
- kontynuowane są prace nad zmianą Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- rozpoczęto realizację projektu partnerskiego z Miastem Chełm i Gminą Chełm, w ramach którego

zaplanowana jest ścieżka rowerowa wzdłuż drogi wojewódzkiej z Chełma do Kamienia,
- wsparcie dla asymilacji i partycypacji społecznej realizowane jest poprzez kolejne zadania

w ramach funduszy sołeckich, realizację przez Stowarzyszenie Kobiet projektu polegającego na
organizacji warsztatów dla lokalnej społeczności,

- prowadzone są systematycznie działania polegające na zwiększeniu świadomości społecznej
w zakresie ochrony środowiska realizowane akcje informacyjne na temat prawidłowej segregacji
odpadów, działania informacyjne dotyczące przeciwdziałaniu niskiej emisji,

- pozyskano środki zewnętrzne na wyposażenie jednostek OSP, m.in. z Funduszu Sprawiedliwości,
- złożony został wniosek partnerski z gminami Białopole, Dorohusk, Horodło, Wojsławice, Żmudź

oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” w ramach Działania
7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne RPO WL 2014-2020, obejmujący budowę infrastruktury
przy zbiorniku w Natalinie. W 2018 roku projekt został umieszczony na liście rezerwowej,
w ramach toczącej się procedury odwoławczej zostały przyznane 2 dodatkowe punkty,
zakończenie procedury przewidziane jest w 2019 r.

5.4. Ruch budowlany

W Urzędzie Gminy Kamień w 2018 r. wydano 153 wypisów z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamień w tym wydano 39 wypisów i wyrysów
z miejscowego Planu do celów projektowania obiektów.
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Starostwo Powiatowe w Chełmie wydało  18 decyzji pozwoleń na budowę obiektów dla osób
fizycznych i 1 decyzję pozwolenia na budowę obiektów dla  osób prawnych na nieruchomościach
z terenu Gminy Kamień.

Starostwo Powiatowe w Chełmie przyjęło również 34 zgłoszeń od osób fizycznych oraz
7 zgłoszeń od osób prawnych realizacji robót  nie wymagających pozwolenia na budowę na
nieruchomościach z terenu Gminy Kamień.

Ilość wydanych pozwoleń na budowę dla inwestorów na terenie naszej gminy oznacza, że
Gmina Kamień rozwija się i jest potrzeba wyznaczania nowych terenów pod zabudowę.

6. INFRASTRUKTURA  TECHNICZNA

6.1. Wodociągi

Wszystkie miejscowości na terenie gminy Kamień są podłączone do sieci wodociągowej.
Woda dostarczana jest z ujęć wody w miejscowościach: Kamień, Wolawce i Rudolfin. Miejscowości
Ignatów i Ignatów-Kolonia zaopatrywane są w wodę pochodzącą z zakładowego ujęcia wody
Cementowni „Chełm”.

Ujęcie w Kamieniu oddane do eksploatacji w 1972 r., zmodernizowane w 2012 r. funkcjonuje
w układzie: 3 studnie głębinowe, stacja uzdatniania wody, zbiornik wyrównawczy żelbetowy o poj.
500 m3.

Ujęcie w Rudolfinie, oddane do eksploatacji w 1995 r., zmodernizowane w 2017 roku,
funkcjonuje w oparciu o 2 studnie głębinowe, układ 2 filtrów ciśnieniowych, aerację i zbiornik
zewnętrzny wody o poj. 150 m3.

Ujęcie w Wolawcach, oddane do eksploatacji w 2000 r. funkcjonuje w oparciu o 2 studnie
głębinowe, stację wodociągową, odżelaziacze, zbiornik wyrównawczy stalowy o pojemności 150 m3.

Eksploatacją i konserwacją gminnych ujęć wody i sieci wodociągowych zajmuje się Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie, na podstawie umowy zawartej
bezterminowo w 2012 roku.

Tabela nr 10. Dane liczbowe dotyczące zaopatrzenia w wodę wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie Stan na 31.12.2018 r.

Liczba gminnych ujęć wody podziemnej 3

Długość zbiorczej sieci wodociągowej 72,31 km

Liczba
odbiorców
usług wg
punktu odbioru

Odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe) 1089

Pozostali odbiorcy (instytucje, działalność
gospodarcza) 30

Wielkość poboru wody z ujęć gminnych w 2018 r. (tys. m3/rok) 142,06

Stawka opłaty za wodę brutto (zł/m3) 2,55
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6.2. Kanalizacja

Na terenie gminy Kamień funkcjonuje jedna Gminna Oczyszczalnia Ścieków zlokalizowana
w Kamieniu. Została ona oddana do użytku w 2003 r. i jest to oczyszczalnia typu SBR – BIOGEST
mechaniczno-biologiczna o przepustowości 214,5 m3/dobę, z odprowadzeniem ścieków do rowu
melioracyjnego, stanowiącego dopływ Kanału Kacap.

W 2006 roku została ustanowiona aglomeracja Kamień obejmująca 2 największe
miejscowości w Gminie (Kamień i Strachosław) oraz część miejscowości Kamień-Kolonia, dla
których do 2013 roku systematycznie wydłużano sieć kanalizacyjną.

Tabela nr 11. Dane liczbowe dotyczące odprowadzania ścieków wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie Stan na 31.12.2018 r.

Liczba komunalnych oczyszczalni ścieków 1

Długość zbiorczej sieci kanalizacyjnej 22,84 km

Liczba
odbiorców usług
wg punktu
odbioru

Odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe) 432

Pozostali odbiorcy (instytucje, działalność
gospodarcza) 14

Ilość ścieków oczyszczonych w 2018 r. (tys. m3/rok) 46,2

Stawka opłaty za ścieki brutto (zł/m3) 4,21

Gospodarka ściekowa w pozostałych miejscowościach, w których budowa sieci kanalizacji
sanitarnej jest ekonomicznie nieuzasadniona, funkcjonuje w oparciu o przydomowe oczyszczalnie
ścieków oraz zbiorniki bezodpływowe nieczystości ciekłych.

Zaległość z tytułu opłaty za odprowadzane ścieki na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 7 777,19 zł
i dotyczyła 153 osób. Wobec dłużników wystawione zostały pisemne wezwania do zapłaty.

6.3. Gazyfikacja

Gmina Kamień nie jest objęta w pełni siecią gazu ziemnego. Do końca 2018 r. zgazyfikowane
były jedynie miejscowości: Kamień, Strachosław, Kamień Kolonia, Józefin.

W miejscowości Kamień zlokalizowana jest stacja wysokiego ciśnienia. Na terenie gminy
wybudowanych jest 13,315 km sieci wysokiego ciśnienia, 26,057 km sieci średniego ciśnienia oraz
7,903 km przyłączy. Do sieci gazowej podłączonych jest 344 obiektów co stanowi 26,8 % obiektów
w skali całej Gminy Kamień.

Zadania w zakresie gazyfikacji terenów realizowane są przez zarządcę sieci tj. Zakład
Gazowniczy w Lublinie, który w ramach własnych planów oraz wniosków mieszkańców realizuje
budowę sieci. Realizacja tego zadania  nie należy do zadań własnych gminy.

6.4. Energetyka i oświetlenie uliczne

Przez obszar gminy przebiegają linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia, linie średniego
napięcia 15kV oraz linie niskiego napięcia obsługiwane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział
Zamość. Rejon Energetyczny Chełm.

Większość terenów zamieszkałych objętych jest oświetleniem ulicznym zlokalizowanym
w części na liniach sieci energetycznej Rejonu Energetycznego Chełm oraz wybudowanych liniach
oświetleniowych przez gminę Kamień. Ogółem zamontowanych jest 518 lamp oświetlenia ulicznego.
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Usługi oświetleniowe obejmujące zapewnienie pełnej sprawności technicznej opraw ulicznych
świadczy PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, Oddział Zamość- Rejon
Energetyczny Chełm. Ponadto w ramach tych usług w 2018 r. wymieniono 14 szt. opraw
oświetleniowych w miejscowościach: Kamień na ul. Krótkiej i Szlacheckiej (2 szt.), ul. Diamentowej
(8 szt.) oraz w Wolawcach (2 szt.), Pławanicach (2 szt.).

W 2018 r. dokończono budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Ignatów - Kolonia.
W ramach całego projektu zamontowano 24 lampy.

W celu optymalizacji kosztów energii elektrycznej Gmina Kamień zrzeszona jest
w Grupie Zakupowej Energii Elektrycznej Leśniowice. Uczestnictwo w grupie zakupowej polega na
przygotowaniu i przeprowadzeniu wyboru wykonawcy na zakup energii. Wybór wykonawcy
dokonywany jest, co dwa lata w przetargu nieograniczonym, przeprowadzanym przez Lidera Grupy
Zakupowej. Z wykonawcą wybranym w przetargu Gmina zawiera umowę sprzedaży
energii elektrycznej. Obecnie zawarta jest umowa sprzedaży energii elektrycznej z PGE Obrót Spółką
Akcyjną z siedzibą w Rzeszowie na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r.

W wyniku przeprowadzonych działań oraz dzięki bardzo dużemu zapotrzebowaniu instytucji
zrzeszonych w grupie zakupowej stawka 1 MWh wynosi 217,30 netto i jest niższa niż ta, którą można
było uzyskać podczas indywidualnych negocjacji gminy i podległych jej jednostek ze sprzedawcą
energii.

6.5. Transport

6.5.1. Drogi

Przez teren gminy Kamień prowadzą drogi gminne, powiatowe oraz droga wojewódzka nr 844
relacji Chełm - Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów - granica państwa (Ukraina), łącząca gminę
Kamień z pozostałą częścią województwa lubelskiego i kraju.

Gmina Kamień nie posiada bezpośredniego dostępu do komunikacji kolejowej – linia
kolejowa biegnie przez sąsiadujące gminy: Chełm i Dorohusk, a najbliższe stacje kolejowe
zlokalizowane są w Chełmie i Olenówce.

Gmina Kamień nie posiada również bezpośredniego dostępu do dróg krajowych, niemniej
jednak za pośrednictwem ww. drogi wojewódzkiej nr 844 można łatwo dojechać do Chełma, gdzie
przebiega droga krajowa nr 12 – droga klasy GP (ruchu głównego przyspieszonego), biegnąca od
granicy z Niemcami w Łęknicy do granicy z Ukrainą w Dorohusku - Berdyszczach oraz skąd
prowadzą drogi wojewódzkie do Zamościa (nr 843), Krasnegostawu, Włodawy i Białej Podlaskiej
(nr 812).

Mapa. Położenie komunikacyjne gminy Kamień

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http: //www.powiat.chelm.pl/mapa/
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Podstawowy układ drogowy gminy tworzą drogi powiatowe i gminne. W poniższej tabeli
zamieszczono wykaz dróg publicznych na terenie gminy Kamień.

Tabela nr 12.  Wykaz dróg publicznych  na terenie Gminy Kamień

Lp.  Numer i Nazwa drogi Długość
ogółem
(km)

Długość
nawierzchni
twardej
(km)

Długość
nawierzchni
gruntowej (km)
ulepszonej
(żużlem,
kruszywem)

Długość
nawierzchni
gruntowej
(km)
nieulepszonej

a) DROGI WOJEWÓDZKIE

1. Nr 844 Chełm-Hrubieszów 7,5 7,5 0 0

b) DROGI POWIATOWE 38,0 34,6 - 3,40

1. 1840L Strachosław -Rożdżałów 6,50 6,5 - -
2. 1841L Kamień-Kumów Majoracki 5,6 5,6 - -
3. 1842L Kamień-Brzeźno 5,8 5,8 - -
4. 1843L Srebrzyszcze -Skordiów 8,9 8,9 - -
5. 1844LPławanice-Turka 3,6 3,6 - -
6. 1845L Czerniejów-Husynne 7,6 7,6 - -

c) DROGI GMINNE 205,708 31,511 6,666 164,363

1 104954L Ignatów Kolonia –
granica gminy 3,000 3,000 - -

2. 104955L Józefin- Kamień -
Kolonia 5,347 5,347 - -

3. 104956L Pławanice - Pławanice 1,000 0,300 0,700 -

4. 104919L Pławanice Kolonia -
Olenówka 2,100 0,990 1,11 -

5. 104957L Rudolfin - Rudolfin 1,200 - 1,200 -

6. 104958L Kamień – Kolonia –
Majdan Pławanicki 5,800 2,8140 1,686 1,300

7. 104959L Mołodutyn - Mołodutyn 0,700 0,700 - -

8. 104960L Kamień - Czerniejów 3,000 3,000 -

9. 104961L Natalin - Natalin 1,1700 1,140 0,030 -

10. 104661L Strachosław – Strupin
Mały 2,000 2,000 - -

11. 104962L Mołodutyn – Wolawce -
Haliczany 7,300 7,300 - -

12. 104963L Koczów - Leszczany 3,1000 3,100 - -
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13.

114147 L Od drogi wojewódzkiej
nr 844 – Kamień wieś – Osiedle
„Malinowe”, ul. Jagodowa do
drogi wojewódzkiej nr 844,
stanowiąca działki nr 1141, 1185,
1178, 1170, 1171, 1151, 1152,
1153, 1130 i 1142 obręb  0007

1,410 1,410 - -

14.

114169 L Od drogi powiatowej
nr 1840 L - Mołodutyn – do drogi
powiatowej nr 1840 L, stanowiąca
działki nr 435 i 436 obręb  0011

1,910 0,210 - 1,700

15.

114183 L Od drogi gminnej nr
104963 L – Koczów – granica
gminy do wsi Leszczany,
stanowiąca działkę nr 123 obręb
0009

0,840 0,200 - 0,640

16. Pozostałe drogi gminne publiczne 165,831 0 1,94 160,723

Gmina utrzymuje łącznie 205,708 km dróg w tym:
- 31,511 km dróg o nawierzchni bitumicznej,
- 6,666 km o nawierzchni gruntowej ulepszonej kruszywem (żużlem),
- 164,363 km. dróg o nawierzchni z gruntu rodzimego.

W 2018 roku wykonano następujące zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych:
1) remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej masą mineralno - asfaltową (na

gorąco) w miejscowościach: Strachosław na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 844 w stronę
Józefina, Kamień - Kolonia, Koczów, Haliczany, Wolawce - kwota: 39 976,54 zł;

2) interwencyjne równanie dróg gminnych gruntowych wzmocnionych żużlem, tłuczniem oraz
z gruntu rodzimego - 57,5 roboczogodzin - kwota: 8 487, 00 zł;

3) koszenie poboczy dróg gminnych oraz placów - 80,5 roboczogodzin - kwota: 8694,00 zł;
4) uzupełnianie ubytków na drogach gminnych gruntowych - poprzez rozgarnięcie materiałów

przeznaczonych na drogi: żużel, gruz, tłuczeń i inne materiały sypkie oraz usługi koparko -
ładowarką i samochodem ciężarowym (przywóz materiałów sypkich na drogi gminne oraz ich
rozgarnięcie) - kwota: 12 528, 73 zł.;

5) zabezpieczenie pobocza drogi oraz rowu odwadniającego przy drodze gminnej w Strachosławiu -
kwota: 9800,00 zł;

6) remonty cząstkowe, czyli tzw. ”łatanie dziur” po zimie z użyciem masy asfaltowej na zimn -
kwota: 2087,88 zł.;

7) zakup materiałów na uzupełnienie ubytków i kolein na drogach gminnych o nawierzchni
nieutwardzonej: żużel, gruz, kruszywo - kwota: 24777,14 zł;

8) zakup znaków drogowych i ustawienie w miejscowości Natalin - kwota: 580,15zł;
9) zakup nowych i wymiana popękanych przepustów betonowych na drogach gminnych

w Strachosławiu i Kamieniu - kwota 4245,80 zł.;
10) zakup soli drogowej w celu usunięcia gołoledzi na chodnikach i skrzyżowaniach dróg gminnych -

kwota: 470,48 zł;
11) odśnieżanie dróg sezon 2018/2019 - kwota: 6437,38 zł.;
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12) konserwator gminy wraz z robotnikami gospodarczymi wykonywali bieżące prace na jezdniach,
chodnikach oraz poboczach dróg gminnych - koszono pobocza, usuwano ubytki, instalowano
znaki drogowe oraz wykonywano drobne naprawy infrastruktury drogowej.

W celu utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych oraz zapewnienia
bezpieczeństwa użytkowników dróg wykonano:
1) naprawę wiat przystankowych w Strachosławiu i Kamieniu-Kolonii- wstawiono szyby - kwota:

467,40 zł:
2) wymianę starej zużytej wiaty przystankowej na nową w miejscowości Czerniejów oraz utwardzono

terenu wokół wiaty - kwota: 4920, 00 zł.;
3) zakupiono 8 szt. koszy ulicznych, które ustawiono na przystanku w Andrzejowie oraz na placach

zabaw w Kamieniu i Andrzejowie - kwota: 2164,80zł.;
4) zlecono wykonanie stałej organizacji ruchu na Osiedlu Malinowe w Kamieniu - kwota: 2460,00 zł.

6.5.2. Komunikacja

Na terenie gminy Kamień funkcjonuje komunikacja publiczna świadczona przez przewodników
prywatnych oraz lokalny transport zbiorowy.

Regularny przewóz osób wykonuje trzech przewoźników prywatnych:
1) Firma Finezja Przemysław Iwańczuk z Michałówki gm. Dorohusk linia regularna: Chełm –

Leszczany – Żmudź - Roztoka, Roztoka Żmud- Leszczany- Chełm;
2) TOP BUS Sowiński G. spółka jawna ul. Połaniecka, 22-100 Chełm linia regularna: Chełm-

Strachosław – Leszczany - Maziarnia oraz linia komunikacyjna: Chełm - Strachosław – Pławanice
- Pogranicze.

3) PKS Chełm obsługuje jedną linię: Chełm - Strachosław-Kamień-Pławanice.
Natomiast lokalny transport zbiorowy odbywa się na linii komunikacji miejskiej Nr 5 A na

trasie: Chełm ul. Przemysłowa - Józefin III - gmina Kamień, obsługiwany przez Chełmskie Linie
Autobusowe Spółka w Chełmie ( 1 linia 4 kursy na dzień).

 Przez teren gminy przebiega droga wojewódzka nr 844, na której zlokalizowanych jest
9 przystanków autobusowych (w tym 4 wiaty). Ponadlokalny charakter tej drogi sprawia, że przez
miejscowość Kamień przebiega kilka linii komunikacyjnych obsługujących zarówno połączenia
regionalne na trasie Hrubieszów - Chełm jak i dalekobieżne obejmujące obszar kilku sąsiednich
województw.

Na drogach powiatowych zlokalizowanych jest 41 przystanków autobusowych (w tym
26 wiat). Natomiast na drogach gminnych znajduje się 24 przystanków (w tym 12 wiat).

6.6. Telekomunikacja i Internet

W gminie Kamień rozwinięta jest sieć telekomunikacji przewodowej zarządzającej przez
ORANGE POLSKA S.A. oraz NETIA S.A. obejmujące wszystkie miejscowości oraz sieć telefonii
bezprzewodowej wykorzystującej zasięg wież antenowych zlokalizowanych na terenie miasta Chełm
i gmin sąsiednich obejmująca również wszystkie miejscowości gminy. Dodatkowo w miejscowości
Kamień zlokalizowana jest jedna wieża antenowa telefonii komórkowej sieci PLUS GSM
zarządzająca przez POLKOMTEL Infrastruktura Sp. z o.o.

Powyższe sieci świadczą również usługi w zakresie dostępu do sieci internetowej obejmujące
wszystkie miejscowości gminy.

Oprócz Internetu mobilnego i na łączach telekomunikacyjnych istnieją także  dostawcy usług
Internetu radiowego tj. BlueDot s.c. ze stacja nadawczą w miejscowości Kamień oraz InterPlus
sp. z o.o. obejmujące swym zasięgiem prawie cała gminę.

Gmina Kamień oferuje mieszkańcom i turystom bezpłatny dostęp do Internetu, świadczony za
pośrednictwem hot-spotów zlokalizowanych na budynku Urzędu Gminy Kamień i Szkoły
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Podstawowej w Strachosławiu.
Ponadto przez gminę Kamień przebiega nowoczesna infrastruktura telekomunikacyjna oparta

o sieć światłowodową.

7. MIENIE  KOMUNALNE

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym mieniem
komunalnym gminy jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich
związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Do gminnego zasobu nieruchomości zdefiniowanego w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami należą wszystkie nieruchomości, które stanowią przedmiot
własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz te nieruchomości, które są
przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

7.1. Grunty

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. powierzchnia gruntów stanowiących własność gminy
przejętych na mocy decyzji Wojewody Chełmskiego oraz Wojewody Lubelskiego wynosiła
85,4127 ha o łącznej wartości 369 379,00 zł. Na przedmiotową powierzchnię składały się grunty
położone w niżej wymienionych miejscowościach (Tabela nr 13):

Miejscowość Powierzchnia gruntów
(w ha)

Wartość
(w zł)

Andrzejów 12,6351 48 598,00

Czerniejów 2,5924 18 750,00

Haliczany 2,59 29 190,00

Ignatów-Kolonia 1,0742 4 085,00

Józefin 1,3423 6 739,00

Kamień 11,4291 55 351,00

Kamień-Kolonia 3,1311 9 473,00

Koczów 4,01 13 100,00

Mołodutyn 1,3858 6 050,00

Natalin 16,8908 50 672,00

Rudolfin 6,0123 22 262,00

Pławanice 7,2001 40 197,00

Strachosław 4,9145 17 550,00

Wolawce 6,7650 14 362,00

Majdan Pławanicki 1,95 18 000,00

Pławanice –Kolonia 1,49 15 000,00

Łącznie 85,4127 369 379,00
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Własność komunalną gminy stanowią także drogi różnych kategorii o łącznej pow.
157,3106 ha i wartości gruntów 160 375,12 zł (netto) nabytych na mocy decyzji komunalizacyjnych
Wojewody Chełmskiego i Lubelskiego, Wójta Gminy Kamień oraz aktów notarialnych na mocy,
których przyjmowano nieruchomości do zasobów gminy.

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. powierzchnia oraz wartość gruntów mienia gminy
stanowiących drogi gminne wewnętrzne oraz publiczne kształtowała się następująco (Tabela nr 14):

Miejscowość Powierzchnia
(w ha/m2)

Wartość nieruchomości
(w zł)

Andrzejów 11,91 23820,00

Czerniejów 14,0335 3586,00

Haliczany 6,1063 1316,00

Ignatów 0,90 111,00

Ignatów-Kolonia 5,0877 12270,12

Józefin 9,9265 9862,00

Kamień 18,4191 70456,00

Kamień-Kolonia 7,95 3197,00

Koczów 7,08 1810,00

Majdan Pławanicki 5,38 662,00

Mołodutyn 10,533 3041,00

Natalin 7,7387 6690,00

Pławanice 12,16 3173,00

Pławanice - Kolonia 8,17 1004,00

Rudolfin 6,5326 1588,00

Strachosław 21,79 17339,00

Wolawce 3,5932 450,00

Łącznie 157,3106 160375,12
Łącznie pow. dróg publicznych 117,3942
Łącznie pow. dróg wewnętrznych 39,9164

7.2. Obiekty użyteczności publicznej

Obiektami użyteczności publicznej w zasobie Gminy Kamień są obiekty ogólnodostępne dla
mieszkańców, których wykaz został przedstawiony za pomocą poniższej tabeli. Do obiektów
użyteczności publicznej należą również obiekty sportowe i place zabaw, które zostały przedstawione
w ppkt 10.2. Sport.



31

Tabela nr 15.  Obiekty użyteczności publicznej znajdujące się na terenie Gminy Kamień.

Lp. Obiekt Lokalizacja

1. Świetlica wiejska Ignatów-Kolonia

2. Świetlica wiejska Haliczany

3. Świetlica wiejska Kamień-Kolonia

4. Świetlica wiejska Kamień

5. Świetlica wiejska Koczów

6. Świetlica wiejska Mołodutyn

7. Świetlica wiejska Pławanice

8. Świetlica wiejska Strachosław

9. Świetlica wiejska Wolawce

10. Budynek po hydroforni zaadaptowany na świetlicę Andrzejów

11. Budynek po hydroforni zaadaptowany na świetlicę Józefin

12. Budynek szkoły podstawowej w Kamieniu Kamień

13. Budynek szkoły podstawowej w Strachosławiu Strachosław

14. Budynek szkoły podstawowej w Czerniejowie Czerniejów

15. Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Kamień

16. Budynek gospodarczy wraz z pomieszczeniami
przeznaczonymi dla lecznicy zwierząt Kamień

17. Budynek byłej szkoły podstawowej w Pławanicach Pławanice

18. Budynek byłego ośrodka zdrowia Kamień

19. Budynek Urzędu Gminy Kamień

7.3. Lokale mieszkalne

W 2018 r. gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kamień odbywało się w oparciu
o ustawę  z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 z dnia 26.06.2018 r.) oraz „Wieloletni
program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kamień na lata 2014 - 2018” przyjęty
Uchwałą Nr XXXIII/190/2013 Rady Gminy Kamień z dnia 30 grudnia 2013 r.

W 2018 roku w skład mieszkaniowego zasobu gminy, którego właścicielem jest Gmina
Kamień wchodziło 9 lokali mieszkalnych zlokalizowanych w miejscowościach: (Tabela nr 16)

Andrzejów 2 mieszkania w budynku    Punktu
Lekarskiego

Andrzejów 14 B/4, o pow. 54,88 m2

Andrzejów 14 B/5, o pow.56,09 m2

Pławanice 2 mieszkania w budynku po byłej
Szkole Podstawowej

Pławanice 75/5, o pow. 42,97 m2

Pławanice 75/6, o pow. 39,13 m2
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Strachosław

1 mieszkanie  w budynku
Szkoły Podstawowej w
Strachosławiu

Strachosław 76 B/4, o pow. 28,48 m2

2 mieszkania w budynku byłego
przedszkola w Strachosławiu

Strachosław 76 A/1, o pow. 73,91 m2

Strachosław 76 A/2, o pow. 71,40 m2

Kamień 1 mieszkanie w budynku po byłym
Posterunku Policji ul. Hrubieszowska 40/2,  o pow. 80,39 m2

Czerniejów 1 mieszkanie w budynku Szkoły
Podstawowej Czerniejów 8, o pow. 46,52 m2

Lokale mieszkalne znajdujące się w budynku Szkoły oraz budynku byłego przedszkola
w Strachosławiu pozostają w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Strachosławiu na podstawie
decyzji Wójta Gminy Kamień znak: G.Z.7424/1/2010 z dnia 31.08.2010 r. Pozostałymi lokalami
Gmina Kamień zarządza samodzielnie. W ogólnym zasobie mieszkaniowym gminy wyodrębnione
zostały dwa lokale socjalne znajdujące się w budynku byłego przedszkola w Strachosławiu.
W roku 2018 omawiane lokale zamieszkiwane były przez dwie rodziny.

Lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy wyposażone są w instalacje
energetyczną oraz  wodno - kanalizacyjną.

Najemcy lokali opłacają czynsz najmu, ustalony według stawki bazowej za 1 m2 powierzchni
użytkowej lokalu, która w 2018 r. wynosiła 3,85 zł, z uwzględnieniem czynników obniżających
wartość użytkową lokalu. Dochody otrzymane z wynajmu mieszkań komunalnych w 2018 r. wynosiły
10 654,57 zł. Na dzień 31.12.2018 r. nie występowały zaległości z tytułu czynszu najmu lokali
mieszkalnych.

Jednym z najważniejszych problemów gospodarki lokalowej Gminy Kamień jest zły stan
techniczny budynków, w których znajdują się wynajmowane mieszkania. W większości są to budynki
wybudowane w latach 60-tych. W związku z wieloletnią eksploatacją wymagają one systematycznych
napraw i modernizacji. Prace remontowe planowane w najbliższym czasie dotyczą przede wszystkim
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiany pokrycia dachu. Źródła finansowania
gospodarki mieszkaniowej stanowią wpływy z czynszu najmu oraz ewentualne środki finansowe
z budżetu gminy przeznaczone na realizację planów remontowych.

W 2018 r. nie przeprowadzono żadnych prac remontowych w lokalach komunalnych oraz
budynkach, w których się znajdują. Planowane na 2018 r. malowanie dachu budynku Punktu
Lekarskiego w Andrzejowie, którego Gmina Kamień jest współwłaścicielem (jest właścicielem
2 lokali mieszkalnych) nie doszło do skutku z uwagi na przedłużające się uzgodnienia
współwłaścicieli zakresu robót i kosztów usługi malowania, a w następstwie brak czasu na  jego
realizację.

7.4. Gospodarowanie mieniem komunalnym

Obrót nieruchomościami stanowiącymi własność gminny reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z art. 13 ww. ustawy z zastrzeżeniem wyjątków
wynikających z ustawy, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. Nieruchomości mogą być
m.in przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub
dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd.

Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt.
W roku 2018 dokonano powiększenia powierzchni gruntów mienia gminy stanowiących drogi

gminne.
Na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami zostały przejęte grunty

przeznaczone pod drogi publiczne gminne na wyznaczonym kompleksie terenu pod zabudowę
jednorodzinną w Kamieniu. Grunty, o których mowa zostały przejęte decyzjami Wójta Gminy
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Kamień. Działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne gminne przeszły z mocy prawa na
własność gminy z dniem, w którym decyzje zatwierdzające podział stały się ostateczne. Łączna
powierzchnia przejętych gruntów wyniosła 0,2171 ha.

Za działki gruntu, o których mowa powyżej zostały wypłacone odszkodowania w drodze
rokowań pomiędzy dotychczasowym właścicielem a Gminą Kamień po uprzednim złożeniu
wniosku o jego wypłatę. Suma wypłaconych odszkodowań w 2018 r. wyniosła 11 500,00 zł.

W ramach darowizn od osób fizycznych zostały nabyte także grunty pod drogi
wewnętrzne dojazdowe do wydzielonych działek na obszarze przeznaczonym pod zabudowę
jednorodzinną na Osiedlu „Malinowe” w Kamieniu. Nieruchomości nabyte zostały aktami
notarialnymi, a łączna ich powierzchnia wyniosła 0,2631 ha.

Kolejno Gmina Kamień stała się właścicielem gruntu przejętego na podstawie umowy
darowizny o pow. 0,0032 ha na poszerzenie pasa drogi w Natalinie.

Ponadto mienie gminy stanowiące drogi gminne zwiększyło się o grunty nabyte decyzją
Wojewody Lubelskiego z dnia 07.05.2018 r. nieruchomości położonych w obrębie
ewidencyjnym Kamień - Kolonia, o łącznej powierzchni 0,06 ha.

W dniu 05.12.2018 r. dokonano zakupu działki nr ewidencyjny 120/2 o powierzchni
0,0746 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Ignatów – Kolonia. Działka zakupiona na
poszerzenie drogi gminnej nr ewidencyjny 121 obręb ewidencyjny Ignatów – Kolonia.
Całkowita kwota zakupu wyniosła 8 689,12 zł.

Według danych na dzień 31 grudnia 2018 r. grunty mienia gminy dzierżawiło
51 rolników indywidualnych o łącznej pow. 47 829 ha, (z czego dwie umowy dzierżawy zostały
rozwiązane z dniem 31 grudnia 2018 r.).

Dzierżawca z tytułu dzierżawy zobowiązany jest do ponoszenia, oprócz czynszu dzierżawnego,
wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy. Czynsz dzierżawny
płatny jest za okres półrocza roku kalendarzowego z dołu w wysokości wynikającej z przemnożenia
połowy ilości pszenicy określonej w umowie dzierżawy przez cenę pszenicy przyjętej na podstawie
średniej krajowej ceny skupu pszenicy publikowanej przez GUS za każde półrocze roku
kalendarzowego.
Większość z oddanych w dzierżawę gruntów wykorzystywana jest na cele rolnicze.

Ponadto wydzierżawiony został również grunt na rzecz Polkomtel Infrastruktura
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdzie znajduje się wieża antenowa telefonii komórkowej sieci
PLUS GSM.
Do budżetu gminy w/g danych na dzień 31 grudnia 2018 r. wpłynęły należności z tytułu
dzierżaw gruntów gminnych na kwotę 15 589,28 zł. Zaległość nastąpiła za jedną fakturę
w wysokości 897,43 zł płatną do 24 grudnia 2018 r. Należność ta została uregulowana w styczniu
2019 r. wraz z należnymi odsetkami ustawowymi.

W użytkowaniu wieczystym grunty posiadają 2 jednostki tj. Spółdzielczy Zakład
Produkcyjny „WALMEX” w Kamieniu i Polski Związek Działkowców w Chełmie oraz 2 osoby
fizyczne o łącznej powierzchni 24,1493 ha. Polski Związek Działkowców otrzymał nieodpłatnie
w użytkowanie wieczyste działkę o pow. 22,8188 ha położoną w obrębie ewidencyjnym Kamień.
Pozostali użytkownicy obciążeni są opłatą roczną, płatną do 31 marca każdego roku. Suma
zaległości na dzień 31.12.2018 r. wyniosła 62 817,49 zł.

Ponadto, w użytkowaniu wieczystym znajduje się grunt zabudowany budynkiem
mieszkalnym wielorodzinnym w Kamieniu. Z tego tytułu użytkownicy wieczyści uiszczają opłatę
roczną stanowiącą 1 % wartości udziału w gruncie. W roku 2018 wpłynęły do budżetu gminy
należności w wysokości 95,37 zł, nie wystąpiły żadne zaległości.

W 2012 r. dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
jednemu użytkownikowi, który spełniał wymagane warunki. Przekształceniem objęto powierzchnię
1,1128 ha, której wartość określona przez Rzeczoznawcę Majątkowego wyniosła łącznie 95 856,00
zł., a spłatę należności rozłożono na 10 równych rat płatnych do dnia 15 grudnia każdego
kolejnego roku oprocentowanych w/g stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP. Dochód
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gminy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wraz
z oprocentowaniem wg stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP za rok 2018 wyniósł
10 256,59 zł. Z tego tytułu nie występują zaległości.

W 2018 r. nie nastąpiła sprzedaż ani zamiana gruntów gminnych.
Do zasobów Gminy Kamień należą również budynki: świetlic wiejskich, szkół, budynek

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, budynek gospodarczy wraz z pomieszczeniami
przeznaczonymi dla lecznicy zwierząt, budynek byłej Szkoły Podstawowej w Pławanicach, budynek
byłego ośrodka zdrowia w Kamieniu.

W zakresie utrzymania świetlic na przestrzeni lat były wykonywane prace remontowo-
budowlane w różnym stopniu. Przeprowadzane remonty modernizacje czy przebudowy
wykonywane były w ramach różnych projektów z wykorzystaniem środków zewnętrznych.

W okresie od 9.10.2017 r. do 31.07.2018 r. została wykonana budowa budynku świetlicy
wiejskiej w Haliczanach wraz z rozbiórką istniejącego budynku w ramach PROW 2014-2020
poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność”.

W roku 2018 świetlice były wynajmowane 50 razy, z tego tytułu dochód gminy wyniósł wraz
z odsetkami 6 885,81 zł. Wynajmowane były świetlice w: Andrzejowie, Haliczanach, Czerniejowie,
Józefinie, Pławanicach, Kamieniu, Koczowie, Ignatowie – Kolonii, Strachosławiu oraz w Wolawcach.

W trwałym zarządzie znajdują się nieruchomości oddane na rzecz:
- Szkoły Podstawowej w Kamieniu
- Szkoły Podstawowej w Strachosławiu
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu.

Z tytułu prawa trwałego zarządu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018 r. uiścił opłatę
roczną w wysokości 324,14 zł.

W dniu 31 sierpnia 2012 r. została zawarta umowa w sprawie przekazania Szkoły
Podstawowej w Czerniejowie do prowadzenia przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czerniejów,
Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Lokalnych pomiędzy Gminą Kamień a Stowarzyszeniem
Rozwoju wsi Czerniejów, Stowarzyszeniem na Rzecz Inicjatyw Lokalnych.

Gmina Kamień wynajmuje również dwa lokale użytkowe, jeden w Wolawcach o pow. 52,50
m2, gdzie obecnie prowadzony jest sklep spożywczy oraz  drugi w Kamieniu o pow. 42,22 m2, gdzie
w chwili obecnej prowadzona jest Lecznica dla Zwierząt. Łączne wpływy z tytułu najmu
wymienionych lokali na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 4 327,20 zł.

Wszystkie nieruchomości stanowiące własność komunalną gminy posiadają uregulowany
stan prawny oraz posiadają urządzone Księgi Wieczyste prowadzone przez Sąd Rejonowy
w Chełmie VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Oprócz majątku przejętego do zasobów gminy na mocy decyzji, zakupionych aktami
notarialnymi od osób fizycznych oraz otrzymanych, jako darowizny Gmina Kamień nie dysponuje
żadnymi dodatkowymi prawami rzeczowymi w wierzytelnościach, udziałami w spółkach oraz akcjach.

8. GOSPODARKA ODPADAMI  I  OCHRONA ŚRODOWISKA

8.1. Gospodarowanie odpadami

Od 1 lipca 2013 r., w związku z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz .U. Nr 152 poz. 897
z późn. zm.) w gminie Kamień zaczął obowiązywać nowy system gospodarki odpadami. Jego istotą
było przejęcia przez Gminę władztwa nad odpadami wytworzonymi na jej terenie. Zgodnie
z przyjętymi przez Radę Gminy Kamień uchwałami, opłata dla nieruchomości zamieszkałych została
ustalona na podstawie liczby zamieszkujących je osób i obliczona jako jej iloczyn oraz stawki
ustalonej opłaty – 5 zł od osoby dla nieruchomości, od której odbierane są odpady zbierane
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selektywnie oraz 8 zł - nieselektywnie. Od początku 2017 r stawki te zostały podniesione
odpowiednio do 7 zł i 11 zł.

Systemem zostały również objęte nieruchomości, których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne. Do jej obliczenia stosuje się iloczyn stawki opłaty za odbiór
pojemnika o określonej pojemności oraz liczby tych pojemników.

W ramach funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi mieszkańcy
mają zapewniony odbiór odpadów zebranych selektywnie (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło
oraz odpady ulegające biodegradacji z wyłączeniem odpadów zielonych) i nieselektywnie w workach
i pojemnikach raz w miesiącu z terenu nieruchomości oraz mają możliwość dostarczenia do gminnego
punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dwa razy w roku odpadów takich jak:
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, mebli i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, odpady
budowlane
i rozbiórkowe.

Obowiązkiem Gminy w ramach funkcjonującego systemu jest również zapewnienie poziomu
odzysku odpadów segregowanych oraz ograniczenie masy składowanych odpadów
biodegradowalnych oraz przestrzeganie zapisów Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami,
przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego, XXIV/396/16 z dnia 2 grudnia 2016 roku
w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa.

Tabela nr 17. Dane liczbowe dotyczące odpadów odebranych w latach 2014-2018

Wyszczególnienie 2014 2015 2016 2017 2018

Ilość odpadów komunalnych odebranych z
terenu Gminy (Mg) 559,20 622,85 761,14 768,78 1037,95

Liczba właścicieli nieruchomości, od których
zostały odebrane odpady komunalne 1205 1169 1171 1181 1196

Osiągnięty poziom ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji kierowanych do składowania (%)

19,12 8,60 1,51 1,36 0,44

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia następujących frakcji
odpadów komunalnych: papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła (%)

43,68 44,91 38,42 39,58 91,03

Od 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2016 r. odbiorem i zagospodarowaniem odpadów
komunalnych z terenu Gminy zajmowała się wyłoniona w drodze przetargu firma Gminny Zakład
Obsługi Sp. z o.o. z miejscowości Okopy-Kolonia, Od 1 stycznia 2017 r. obowiązki te przejęła firma
P.W. Ewa Grzywna - Żmuda z Zawadówki. W grudniu 2018 r. rozstrzygnięto przetarg na odbiór
i zagospodarowanie odpadów w 2019 roku. W wyniku postępowania ponownie została wybrana
oferta złożona przez firmę P.W. Ewa Grzywna – Żmuda z Zawadówki.

Od 2009 roku Gmina Kamień sukcesywnie zaopatruje  mieszkańców w pojemniki do zbierania
odpadów komunalnych o pojemności 240 l na frakcję zmieszaną odpadów. W 2018 r. zakupiono
dodatkowo 100 szt. pojemników do frakcji zmieszanej oraz 1000 szt. pojemników 120 l do
gromadzenia metali i tworzyw sztucznych za kwotę 93 603,00 zł. Pojemniki udostępniane są
mieszkańcom na podstawie zawartych umów użyczenia.

W 2018 roku koszty funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi, obejmujące koszty odbioru i zagospodarowania odpadów, prowizje sołtysów, obsługę
systemu, oprogramowanie oraz koszty szkoleń i delegacji wyniosły 467 629,62 zł. Wpływy do
budżetu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 roku wyniosły
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336 988,88 zł. Wzrost ilości odbieranych odpadów oraz kosztów funkcjonowania systemu powoduje
konieczność podniesienia stawek opłat za gospodarowanie odpadami w kolejnym roku.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2018 r.
wynosiła 40 999,89 zł. Kwota ta obejmuje zaległości powstałe od początku funkcjonowania nowego
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. od 01.07.2013 r. Zaległości dotyczyły łącznie
160 osób (z pośród 1 273 kont podatkowych). Wobec dłużników zastosowano postępowanie
upominawcze w formie pisemnego upomnienia, a następnie wystawione zostały tytuły wykonawcze.
Wpływy z wpłat komorniczych w 2018 r. wynosiły 5 904,74 zł należności głównej, 472,66 zł odsetek
za zwłokę oraz 431,75 zł kosztów upomnienia.

8.2. Zadania z zakresu ochrony środowiska

W 2009 roku Rada Gminy Kamień uchwaliła „Program usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Kamień na lata 2009 - 2032", w 2011 roku przyjęto jego
aktualizację. W ramach przygotowania Programu sporządzono inwentaryzacje wyrobów
zawierających azbest zgromadzonych na terenie Gminy, która następnie została wprowadzona
również do Centralnej Bazy Azbestowej, zgodnie z rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji
o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1450). W ramach realizacji Programu Gmina organizowała corocznie demontaż i utylizację
pokryć dachowych i zawierających azbest, pozyskując na ten cel dofinansowanie ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Lublinie.

Tabela nr 18. Dane liczbowe dotyczące realizacji zadań z zakresu usuwania wyrobów
zawierających azbest ze środków WFOŚiGW

Wyszczególnienie 2014 2015 2016 2017 2018

Kwota pozyskanego dofinansowania ze
środków WFOŚiGW w Lublinie (zł) 19 687,11 22 786,06 23 387,40 14 900,00 18 600,00

Ilość odpadów azbestowych
usuniętych w ramach dotacji (Mg) 51,82 42,1 48,6 38,24 45,12

Liczba budynków, z których usunięto
wyroby zawierające azbest 21 22 16 11 17

Gmina Kamień wykonywała również zadania polegające na usuwaniu wyrobów zawierających
azbest we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, w ramach
projektu pn. ”Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa
Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem, ilości oraz kontroli ich usuwania
i unieszkodliwiania” ze środków pochodzących ze Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

W 2018 roku rozpoczęła się we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Lubelskiego realizacja projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie
województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. W 2018 roku przekazano do realizacji 21 wniosków
od osób fizycznych na utylizację wyrobów zawierających azbest.



37

W 2015 roku został uchwalony „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kamień” Plan
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kamień. Celem głównym Planu jest poprawa jakości
środowiska naturalnego Gminy Kamień poprzez redukcję emisji CO2 w roku 2020 w stosunku do roku
bazowego o 12%, wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie w roku
docelowym 2020 o 13% w stosunku do roku bazowego (2010), redukcję zanieczyszczeń powietrza
w zakresie zmniejszenia ilości zanieczyszczeń pyłowych, redukcję energii finalnej w roku 2020
w stosunku do roku bazowego o 9%.

W ramach realizacji założeń Planu w 2016 roku został złożony wniosek o dofinansowanie ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego projektu polegającego na
zakupie i montażu instalacji OZE - kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na potrzeby
mieszkańców Gminy. Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 27.12.2017 r.
W związku z rezygnacją ok. 30% uczestników projektu, konieczne było przygotowanie aktualizacji
dokumentacji konkursowej i przekazanie jej do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w celu dokonania ponownej oceny, co
opóźniło rozpoczęcie jego realizacji. Zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym
realizacja projektu przewidziana jest na 2019 rok.

9. OŚWIATA  I WYCHOWANIE

9.1. Szkoły, w tym  punkty przedszkolne

W gminie Kamień funkcjonują następujące jednostki oświatowe dla których Gmina jest
organem prowadzącym:
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu z Punktem Przedszkolnym,
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Strachosławiu z Punktem Przedszkolnym.

Wszystkie szkoły podstawowe prowadzone przez gminę Kamień posiadają pracownie
komputerowe i dostęp do Internetu. Budynki szkolne i otoczenie wokół zarządzane przez dyrektorów
jednostek oświatowych spełniają podstawowe wymogi bezpieczeństwa oraz higieny nauki i pracy.
Dyrektorzy jednostek oświatowych rokrocznie zakupują pomoce dydaktyczne oraz sprzęt sportowy
niezbędny do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Baza lokalowa jaką dysponują jednostki oświatowe obejmuje łącznie 7 obiektów szkolnych
i przedszkolnych w: Kamieniu – 1 (szkoła wraz z oddziałem przedszkolnym i punktem
przedszkolnym), Strachosławiu – 1 (szkoła wraz z oddziałem gimnazjum, oddziałem przedszkolnym
i  punktem przedszkolnym), Wszystkie szkoły podstawowe są bardzo dobrze wyposażone w pomoce
dydaktyczne, uczniowie i nauczyciele wykorzystują tablice multimedialne czy monitory dotykowe
zakupione w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”. Wszystkie szkoły posiadają boiska
szkolne, biblioteki,  sale gimnastyczne i stołówki.

Ponadto w gminie Kamień od 2012 r. funkcjonuje Publiczna Szkoła Podstawowa
w Czerniejowie prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czerniejów, Stowarzyszenie na
Rzecz Inicjatyw Lokalnych. Szkoła posiada pracownię komputerową z dostępem do Internetu,
stołówkę, salę gimnastyczną , boisko.  Szkoła mieści  się w dwóch budynkach., które spełniają
podstawowe wymogi bezpieczeństwa.

W roku szkolnym 2017/2018 do szkoły uczęszczało 70 uczniów, w tym do oddziału
przedszkolnego 18. Natomiast w roku szkolnym 2018/2019 do szkoły uczęszczało 79 uczniów, w tym
do oddziału przedszkolnego 23.

Wychowanie przedszkolne w roku 2018 realizowane było w 2 punktach przedszkolnych.
Łącznie w punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kamień jest 45 miejsc.
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Tabela nr 19. Wykaz oddziałów i  uczniów w Punktach Przedszkolnych w latach szkolnych
2017/2018 i 2018/2019

Nazwa i adres placówki
Liczba oddziałów
w roku szkolnym

2017/2018

Liczba oddziałów
w roku szkolnym

2018/2019

Liczba miejsc
w roku szkolnym

2017/2018

Liczba miejsc
w roku

szkolnym
2018/2019

Punkt Przedszkolny przy
Szkole Podstawowej im.
Konstytucji 3 Maja
w Strachosławiu

1 1 25 25

Punkt Przedszkolny przy
Szkole Podstawowej im.
Tadeusza Kościuszki
w Kamieniu

1 1 20 20

Razem: 2 2 45 45

Tabela nr 20. Wykaz oddziałów i  uczniów w Szkołach Podstawowych w latach szkolnych
2017/2018 i 2018/2019

Nazwa i adres placówki

Liczba
oddziałów w

roku szkolnym
2017/2018

(z oddziałem
przedszkolnym

i oddziałami
gimnazjum)

Liczba
oddziałów w

roku szkolnym
2018/2019

(z oddziałem
przedszkolnym

i oddziałami
gimnazjum)

Liczba
uczniów w

roku szkolnym
2017/2018

(z oddziałem
przedszkolnym

i oddziałami
gimnazjum)

Liczba uczniów
w roku

szkolnym
2018/2019

(z oddziałem
przedszkolnym

i oddziałami
gimnazjum)

 Szkoła Podstawowa im.
Konstytucji 3 Maja w
Strachosławiu

11 10 157 133

 Szkoła Podstawowa im.
Tadeusza Kościuszki w
Kamieniu

8 10 173 203

Razem: 19 20 330 336

Szkoły prowadzone przez Gminę Kamień dysponują dobrze wykwalifikowaną kadrą
pedagogiczną. Wiodącą grupę stanowią nauczyciele dyplomowani. Wielu nauczycieli posiada
uprawnienia do nauczania dwóch przedmiotów, inni podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe
w ramach studiów podyplomowych.
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Tabela nr 21. Liczba nauczycieli zatrudnionych w szkołach w 2018 r.

Nazwa i adres placówki Liczba nauczycieli  w roku 2018 (z oddziałem
przedszkolnym i oddziałami gimnazjum)

Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3
Maja w Strachosławiu z oddziałami
gimnazjum

Kontraktowy    -     2,00
Mianowany      -     1,80
Dyplomowany  -   22,01

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza
Kościuszki w Kamieniu

Kontraktowy     -     2,40
Mianowany       -     4,96
Dyplomowany   -    9,88

Razem: 43,06

W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019  na podstawie art. 22 Karty Nauczyciela nauczyciele
ze Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja uzupełniali tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć
w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki.

W roku 2018 wykonana następujące inwestycje i remonty w szkołach:
1) Szkoła Podstawowa  im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu:

- remont szatni,
- remont pracowni technicznej i archiwum,
- zakup 10 komputerów do  pracowni internetowej.
Łączny koszt remontów wyniósł  ok. 30 000 zł

2) Szkoła Podstawowa  im. Konstytucji 3 Maja w Strachosławiu:
- remont sali gimnastycznej (cyklinowanie i malowanie),
- zakup 22 komputerów do  pracowni internetowej.
Łączny koszt remontów wyniósł ok. 73 000 zł.

Podsumowanie egzaminu gimnazjalnego  w roku szkolnym 2017/2018.
Do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 32 uczniów, w tym jeden uczeń pisał arkusz

dostosowany dla ucznia słabowidzącego. 26 uczniów wybrało język angielski, który obowiązywał ich
na poziomie podstawowym i rozszerzonym, a tylko 6 osób wybrało język niemiecki, który mieli
obowiązek zdawać tylko na poziomie podstawowym.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w porównaniu do wyników  Powiatu i Województwa
obrabuje poniższy wykres (Wykres nr 1):



40

Przedstawiają się one następująco:
- język polski - 64,8 %,
- historia i wiedza o społeczeństwie - 51,1 %,
- matematyka - 44%,
- przedmioty przyrodnicze - 53,6%,
- język angielski poziom podstawowy - 52,4%,
- język angielski poziom rozszerzony-  36,3%,
- język niemiecki 37,1%,

Z przedmiotów przyrodniczych uczniowie osiągnęli następujące wyniki:
- biologia  - 53%,
- chemia  - 40,5%,
- fizyka  - 57,42%,
- geografia  - 59 %

 Uczniowie z przedmiotów przyrodniczych uzyskali średnio 15 pkt na 28 pkt możliwych, co
stanowi 53,6%. Natomiast w roku ubiegłym 52,5%.
Wynik naszych uczniów jest o 1,6% wyższy od średniej powiatu, a o 2,3% niższy od średniej
w województwie lubelskim. Egzamin potwierdził poprawność wystawionych ocen uczniom na
zakończenie roku szkolnego z biologii, fizyki i geografii.
Wyniki z innych przedmiotów były nieco niższe niż wynik powiatu i województwa. Należy zauważyć
znacznie lepszy wynik uczniów w roku 2018 z matematyki (44%) w stosunku do roku ubiegłego
(28,9%).

Podsumowując lepsze wyniki z egzaminu osiągnęła klasa III a, która z j. polskiego, historii i wos
oraz przedmiotów przyrodniczych napisała egzamin lepiej od kolegów z powiatu, na poziomie
bliskim województwu. Słabszy wynik klasa III a miała z matematyki z j. angielskiego i niemieckiego.
Wynik klasy III a z matematyki był również niższy od wyniku kolegów z klasy III b.

W roku 2018 r. w związku z reformą oświaty nie przeprowadzono sprawdzianu
w klasach szóstych szkół podstawowych.

9.2. Poziom wydatków na oświatę

 W 2018 roku z budżetu gmin ogółem na działalność oświatową wydatkowano kwotę
5 714 552,42 zł. Środki te zostały przeznaczone zostały na:
 wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń, utrzymanie szkół , pokrycie kosztów dowożenia  do szkół,
koszty utrzymania stołówek szkolnych  oraz niezbędne inwestycje.

Ponadto w 2018 r. gmina przekazała dotację dla  Szkoły Podstawowej w Czerniejowie
prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czerniejów, Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw
Społecznych w wysokości 763 799,73 zł.

Znaczącą kwotę wydatków oświatowych stanowi też pokrycie kosztów dotacji przekazywanej
dla Miasta Chełm na pokrycie wydatków związanych z pobytem dzieci z terenu Gminy Kamień
w przedszkolach niepublicznych w Chełmie w wysokości 233 100,74 zł.

Na prowadzenie oświaty gmina otrzymuje z budżetu państwa środki  w postaci subwencji
oświatowej w wielkości uzależnionej od liczby uczniów uczęszczających do szkół,  dotacje celowe na
zakup podręczników i na wychowanie przedszkolne oraz środki własne z budżetu gminy.

Kwota wydatków budżetowych na utrzymanie szkół prowadzonych przez gminę w 2018 r.
wyniosła 4 665 294 zł, w tym realizowany przez SP Kamień projekt  finansowany ze środków
unijnych.
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Tabela nr 22. Źródła finansowania wydatków Szkoły Podstawowej w Kamieniu i Strachosławiu

Szkoła Podstawowa w
Kamieniu

Szkoła Podstawowa
w Strachosławiu

( z oddziałem
Gimnazjum)

Subwencja oświatowa 1 391 126 1 225 120
Dotacja celowa (podręczniki szkolne,
wychowanie przedszkolne) 76 078  67 684

Program unijny 237 025 -

Środki własne gminy    298 495 1 369 766

Razem: 2 002 724 2 662 570

9.3. Pomoc materialna dla uczniów

Gmina Kamień udziela uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz
motywacyjnym na podstawie art. 90 m i art. 90n ustawy o systemie oświaty i uchwały Rady Gminy
Kamień Nr XXIII/115/2005 z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kamień.

Pomoc udzielana jest w formie stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego, stypendium za
wyniki w nauce i sportowe oraz zaopatrzenie w bezpłatne podręczniki.

W 2018 roku Gmina Kamień udzieliła następującej pomocy:
1. Stypendium szkolne, może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej,

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, (tj. nie przekraczających 514,00 zł netto, od
października 2018 r. – 528,00 zł netto) oraz spełniający minimum jedną z przesłanek określonych
w art. 90 d ust. 1 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 poz. 1457 z późn. zm.) w
szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub
długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-
wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło
zdarzenie losowe.
Stypendia były przyznawane na podstawie wniosków złożonych do 15 września. W roku 2018
decyzją Wójta Gminy Kamień  udzielono 155 stypendiów na łączną kwotę 106 309,82, zł. Gmina
otrzymała na realizację tego zadania 95 601,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa, pozostała
kwota, tj. 10 708,83 zł  pochodziła z dochodów własnych.

2. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji
materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym.
W 2018 roku nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego.

3. Gmina Kamień udziela również pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym w formie
stypendiów za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe. Przyznawane są one uczniom, którzy
uzyskali średnią ocen 4,75 lub wyższą oraz minimum bardzo dobrą ocenę z zachowania, a także
uczniom wyróżniającym się wysokimi wynikami we współzawodnictwie sportowym na szczeblu
co najmniej powiatowym.
W 2018 roku dyrektorzy szkół przyznali 70 stypendiów za wyniki w nauce oraz 33 stypendia za
osiągnięcia sportowe. Na powyższy cel przeznaczono kwotę 20 600,00 zł.

1. W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej oraz uczniowie
gimnazjum zostali zaopatrzeni w bezpłatne podręczniki, materiały ćwiczeniowe i materiały
edukacyjne. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w łącznej kwocie
36 901, 24 zł.
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9.4. Dowożenie uczniów

  Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, obowiązkiem gminy jest zapewnienie
bezpłatnego dowozu dzieci do szkoły, jeśli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie
dziecko mieszka, przekracza odległość 3 km – w przypadku uczniów klas
I - IV szkół podstawowych i 4 km w przypadku uczniów klas V i VIII szkół podstawowych.
  Ponadto zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe także w przypadku, jeżeli droga
dziecka pięcioletniego z domu do najbliższego publicznego przedszkola przekracza 3 km.
Realizując w/w obowiązek Wójt Gminy Kamień podpisał umowę z firmą transportową PKS Chełm na
dowożenie uczniów do szkół Podstawowych w Kamieniu i Strachosławiu.
  W 2018 r. do szkół  w gminie Kamień dowożonych było 121 uczniów w tym:
- dowożonych przez  firmę transportową PKS  - 110 uczniów,
- gminnym środkiem transportu - 11 uczniów.
  Obowiązkiem gminy (art. 39 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe) jest także zapewnienie uczniom
niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 Prawo
oświatowe bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej,
a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia.
Realizując w/w obowiązek Wójt Gminy Kamień podpisał umowy z pięcioma rodzicami, którzy
dowożą dzieci do szkoły prywatnym samochodem. Ponadto transportem gminnym do Specjalnego
Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Chełmie  dowożonych było 9 uczniów.
   W 2018 r. ogółem na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 175 003,70 zł.

9.5. Realizowane zadania oświatowe

Gmina Kamień realizuje zadania oświatowe wynikające z ustawy prawo oświatowe
i rozporządzeń wykonawczych poprzez zabezpieczenie działalności punktów przedszkolnych, szkół
podstawowych i gimnazjum, a także zapewnia dostępność do edukacji dla uczniów
niepełnosprawnych do szkół poza terenem gminy.

Zadania oświatowe realizowane są przy pomocy środków otrzymanych z budżetu państwa
oraz z budżetu gminy.

W roku 2018 we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjum realizowane były
w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych następujące programy
profilaktyczne:
- Klasa V-Radość bez alkoholu,
- Klasa VI-Nie piję i nie biorę,
- Klasa VII- Narkotyki-pułapka uzależnienia,
- Klasa VIII-Nie daj się wypalić, czyli prawda i mity o dopalaczach,
- Klasa III Gimnazjum-Alkohol i narkotyki a HIV i AIDS.

Łącznie programy zrealizowano w 4 klasach piątych, 3 klasach szóstych, 3 klasach siódmych,
2 klasach ósmych oraz 2 klasach trzecich gimnazjum, a uczestniczyło w nich ogółem 175 uczniów
szkół podstawowych i gimnazjum. Wśród uczniów przeprowadzone zostało badanie ankietowe oraz
podsumowanie wyników tych badań.

Ponadto w 2018 r. wszystkie szkoły realizowały programy edukacyjne i innowacyjne takie jak:
- Programowanie językiem przyszłości,
- Dzień Bezpiecznego Internetu,
- Wyjazdowa lekcja historii „Katyń – ocalić od zapomnienia”,
- „Mleko i owoce w szkole. Zdrowe odżywianie”,
- „Trzymaj formę” - program profilaktyczny,
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- „Czyste powietrze wokół nas” - program profilaktyczny,
- „Nie pal przy mnie proszę” - program profilaktyczny.

W szkołach podstawowych i gimnazjum realizowane były również programy autorskie, takie
jak:

Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Strachosławiu:
- Dzień nowych technologii,
- „W 80 dni dookoła dźwięku” – nagranie płyty Zespół TRIADA,
- Akcja sadzenia dębów na 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości „Dąb Niepodległości”,
- Działalność teatralna –Teatrzyk szkolny STRACH,
- Cykl zajęć o Konstytucji 3 Maja. Konkurs historyczny i plastyczny o Konstytucji 3 Maja.
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu:
- Realizacja programu pod nazwą „Ku przyszłości” Działanie 12.2 Kształcenie ogólnego

współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 za kwotę ponad 333 000 zł.,

- Bożonarodzeniowe Warsztaty w Świetlicy Wiejskiej w Strachosławiu,
- Promowanie czytelnictwa – akcja promująca głośne czytanie pn. „Gang Słodziaków”,
- Dorośli i dzieciaki pomagają nakarmić psiaki,
- „Bezpiecznie na wsi”,
- Recyklingowa Ozdoba Choinkowa,
- Dla Ciebie Mamo i Tato,
- II Szkolny Konkurs na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową.

10. KULTURA , SPORT  I TURYSTYKA

10.1. Kultura

Kultura gminy Kamień jest bogata i dostępna dla szerokiego grona odbiorców. Publikacje,
wystawy, występy okolicznościowe, różnego rodzaju uroczystości to tylko niektóre z form
eksponujących pracę tutejszych artystów.

Twórców w Gminie Kamień można podzielić na dwie grupy. Pierwszą stanowią literaci
(głownie poeci), drugą zaś artyści plastycy.  To właśnie na tej ziemi urodził się i przez całe życie
mieszkał i tworzył Władysław Kuchta, który był nie tylko poetą ludowym, ale także, a może przede
wszystkim, kronikarzem i folklorystą. Wydane staraniem Gminy Kamień i  Starostwa Powiatowego
w Chełmie w początkach XXI wieku cztery tomy jego dzieł przenoszą nas w odległy i zapomniany
już dzisiaj świat codzienności początków wieku XX. Wiersze, które pisał od 1928 roku znalazły
uznanie w wielu konkursach poetyckich, a ich autor zasłużył nie tylko na liczne publikacje prasowe
i książkowe, ale także wysokie odznaczenia państwowe.

Cenioną  poetką była również zmarła w czerwcu 2014 roku Bronisława Fastowiec. To uznana
i uhonorowana (28 nagród i wyróżnień) poetka, która swoją „przygodę" z liryką rozpoczęła już
w wieku dojrzałym. W ciągu kilkunastu lat twórczości wydała kilka tomików poezji, a jej wiersze
znalazły się ponadto w kilkunastu antologiach. Twórczość Bronisławy Fastowiec została doceniona
także przez Związek Literatów Polskich, który w 2005 roku przyjął ją w swoje szeregi. W 2018 r.
w świetlicy w Kamieniu odbyła się szczególna uroczystość, poświęcona uczczeniu zmarłej poetki.
Okazją do przypomnienia jej życia i twórczości była wydana w 2017 r. przez wydawnictwo Tawa,
a sfinansowana przez Gminę Kamień monografia autorki pt. „Bronisława Fastowiec.  Poetka
z Kamienia”.

Obecnie na terenie gminy tworzą dwie poetki: Halina Graboś i Pelagia Grabowska. Twórczość
Pani Pelagii Grabowskiej ma ludowy charakter, Poetka ta, na stale mieszkająca w Wolawcach, została
wyróżniona w konkursach poetyckich, publikowała także w tomikach i antologiach poezji
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Lubelszczyzny. Zajmuje się także wyrabianiem ze słomy pająków, makat, wieńców dożynkowych,
palm wielkanocnych i innych dzieł ludowych.

W 2018 roku wydany został przez wydawnictwo Tawa, a sfinansowany  przez Urząd Gminy
tomik jej poezji  pt. „Śpiew z wolawieckich pól ”.

O wiele większym dorobkiem artystycznym może pochwalić się mieszkająca
w Kamieniu  Halina Graboś. W jej twórczości widać wyraźnie ewolucję od ludowości do poezji
wykraczającej poza ramy tego, co nazwać można ludowym. Jej dojrzała poezja była nagradzana
i wyróżniana kilkunastokrotnie nie tylko w konkursach regionalnych, lecz także ogólnopolskich.
Poetka ta wydała również kilka tomików poezji.

Szczególnie rozwiniętą dziedziną twórczości w gminie  nawiązującą bardzo wyraźnie do
twórczości ludowej, jest haft krzyżykowy i malarstwo. Haftem krzyżykowym zajmują się: Bożena
Bochen ze Strachosławia, Joanna Gruszecka ze Strachosławia, Renata Watrakiewicz z Kamienia-
Kolonii oraz Krystyna Grela z Kamienia, która zajmuje się również zdobieniem pisanek woskiem oraz
techniką rytowniczą.

Ich dzieła prezentują nie tylko martwą naturę, ale także przyrodę i tematykę religijną. Artyści
ci biorą udział w wystawach i konkursach gminnych, powiatowych zdobywając nagrody
i wyróżnienia.

Wszechstronnym twórcą ludowym mieszkającym na terenie gminy jest również Piotr Czapka,
który od lat maluje, rzeźbi, szkicuje, zajmuje się zdobieniem pisanek woskiem i techniką ażurową
oraz wykonuje piękne wieńce dożynkowe (wieniec w jego wykonaniu zajął I miejsce na Dożynkach
Prezydenckich w Spale w 2002 roku i II miejsce w 2003 roku). Jego dzieła od lat promują gminę
Kamień w różnych konkursach o tematyce artystycznej, gdzie zdobywa nagrody i wyróżnienia.
Tematem jego prac są sceny rodzajowe z życia wsi i religijne. Wykonana przez niego „Droga
Krzyżowa„(płaskorzeźba) znajduje się w kościele w Kamieniu i w Majdanie Leśniowskim.

W Strachosławiu warsztat kowalstwa artystycznego pod nazwą „Kuźnia Strachosław”
prowadzi Marcin Cimek, który bierze udział w różnych pokazach kowalskich .

Do wybitnych przedstawicieli nurtu ludowego można zaliczyć  Stanisława
Koguciuka z Pławanic, który zajmuje się malarstwem. Jego prace wystawiane są w muzeach
i galeriach. Malarz ten w sposób bardzo prosty prezentuje na swoich obrazach „dawną wieś" - ludzi,
zwierzęta i domostwa. Brał on udział w licznych konkursach w  tym międzynarodowych, na których
zdobywał  nagrody i wyróżnienia. Swoje prace przekazuje również na różnego rodzaju aukcje
charytatywne.

Na terenie gminy aktywną działalność prowadzą dwa zespoły śpiewacze tj. Zespół „Rosa",
który powstał w 1999 r. oraz Zespół „Koral”, który powstał w 2008 r. Zespoły te aktywnie
uczestniczą w życiu kulturalnym gminy, biorą udział w licznych imprezach kulturalnych
organizowanych w gminie uatrakcyjniając je swoimi występami.

 Ponadto zespoły te każdego roku biorą udział w licznych konkursach, przeglądach
i festiwalach, na których  zdobywają wiele nagród i wyróżnień.
Osiągniecia Zespołu „Rosa” w 2018 roku to m.in.:
- I miejsce na VIII Miedzy powiatowym Festiwalu Zespołów Śpiewaczych w Werbkowicach

w kategorii a capella,
- I miejsce na VIII Powiatowym Festiwalu Piosenki Strażackiej w Dorohusku oraz wyróżnienia na

dwóch innych festiwalach.
Natomiast osiągniecia Zespołu „Koral” w 2018 r.  to m.in.:

- I miejsce na 52 ogólnopolskim Festiwalu w Kazimierzu Dolnym, w kategorii folklor kontynuacja,
- II miejsce na VIII Miedzy powiatowym Festiwalu Zespołów Śpiewaczych w Werbkowicach

W Kamieniu działa również kapela „Złota Jesień”, która uświetnia swoimi występami różnego
rodzaju  imprezy odbywające się na terenie gminy.

Ponadto przy Szkole Podstawowej w Kamieniu działa Zespół dziecięco – młodzieżowy
„STONE”, który bierze udział i zdobywa liczne nagrody na  przeglądach, festiwalach oraz
konkursach. Natomiast przy szkole w Strachosławiu działa zespół młodzieżowy Intrada, który
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w ramach projektu realizowanego przez MDK w Chełmie uczestniczył   w warsztatach muzycznych,
które miały miejsce w studio Squat. Zespół  nagrał cztery utwory pod wspólną nazwą „Gimnazjalne
pożegnanie z piosenką”.

Gmina Kamień ceni i wspiera działalność twórców ludowych m.in. zabezpieczając środki
finansowe na wydawanie ich utworów w  tomikach, pokrywa koszty wynagrodzenia instruktorów
zespołów Rosa i Koral oraz koszty transportu  tych zespołów na różnego rodzaju przeglądy, konkursy,
festiwale.

 Ponadto Rada Gminy Kamień uchwałą Nr XXXVII/216/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
ustanowiła wyróżnienie „Zasłużony dla Gminy Kamień”. W myśl zapisów tej uchwały wyróżnienie
takie może być nadane osobie fizycznej , organizacji pozarządowej , innej osobie prawnej oraz
jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, za szczególne osiągnięcia
w działalności na rzecz Gminy Kamień w zakresie działalności społecznej, gospodarczej, ochrony
zdrowia, oświaty, kultury, nauki i sztuki, kultury fizycznej i sportu, promocji gminy i inicjatyw
gminnych.

W dowód uznania za wybitne osiągniecia mające znaczenie dla Gminy Kamień i jej
mieszkańców wyróżnienie takie dotychczas otrzymali: w 2014 roku Pani Halina Graboś i Pan Jan
Koguciuk. Natomiast w 2017 roku Pan Piotr Czapka, Pani Pelagia Grabowska i Pan Stanisław Kuć.

Życie kulturalne gminy skupione jest przede wszystkim wokół Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kamieniu z/s w Strachosławiu oraz lokalnych świetlic wiejskich głównie w Strachosławiu,
Kamieniu i Pławanicach. Organizują one uroczystości gminne zabawy, zajęcia artystyczne i sportowe,
spotkania edukacyjne i szkolenia.

 Na terenie gminy znajduje się również punkt biblioteczny zlokalizowany w świetlicy
wiejskiej w Kamieniu.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. księgozbiór biblioteki, łącznie z punktem
bibliotecznym obejmował 13 515 woluminów, w tym 315 pozycji przybyło w 2018 roku, z czego 229
woluminów zakupiono z własnych środków, 76 woluminów zakupiono ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego natomiast 10 woluminów to dary od czytelników

W 2018 roku zakupiony został księgozbiór ogółem na kwotę 8 212,96 zł, w tym:
- ze środków własnych zakupiono księgozbiór na kwotę – 6 175,96 zł.
- ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono księgozbiór na kwotę –

2 037 zł. (Biblioteka każdego roku składa wniosek o pozyskanie dofinansowania na ten cel),
- księgozbiór podarowany  przez czytelników na kwotę - 289, 90 zł.

W 2018 roku liczba zarejestrowanych czytelników ogółem wyniosła 320, z czego 314
w bibliotece i 6 w punkcie bibliotecznym.

Natomiast liczba wypożyczeń w 2018 wyniosła 3006 z czego 2964 w bibliotece i 42
w punkcie bibliotecznym. Dorośli wypożyczyli  w bibliotece 2645 książek, natomiast dzieci  361
z czego 345 w bibliotece i 16 w punkcie bibliotecznym.

Dysponując ponad trzynastotysięcznym księgozbiorem biblioteka odgrywa ważną rolę
w szerzeniu kultury w gminie. Jej podstawowym zadaniem jest udostępnianie i popularyzowanie
czytelnictwa wśród mieszkańców gminy.
Oprócz podstawowej działalności w bibliotece organizowane są zajęcia plastyczne, lekcje
przyrodnicze, muzyczne. Biblioteka aktywnie działa na rzecz zagospodarowania czasu wolnego dzieci
i młodzieży podczas ferii i wakacji, bierze również czynny udział w organizacji  imprez gminnych.

W Gminie Kamień każdego roku organizowane są imprezy cykliczne, które przyciągają rzesze
mieszkańców. Wśród nich wymienić należy przede wszystkim Gminny Dzień Rodziny, Dni Kamienia
oraz Gminne Święto Plonów.

W ubiegłym roku nie odbyły się  Dożynki Gminne z powodu choroby ASF , która obecna była
na terenie powiatu chełmskiego.

W kalendarz imprez organizowanych każdego roku na terenie gminy wpisał się również
Jubileusz 50 - lecia Pożycia Małżeńskiego tzw. „Złote Gody”. W 2018 roku 6 par małżeńskich zostało
odznaczonych medalami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
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Ponadto Gmina Kamień każdego roku w miesiącu lipcu bierze udział w Turnieju Gmin
„Miedzy nami Sąsiadami”, którego celem jest integracja kulturalno – sportowa gmin oraz promocja
walorów lokalnej twórczości artystycznej i kulturalnej, a także promocja aktywnego sposobu
spędzania wolnego czasu. Impreza ta każdego roku odbywa się w innej gminie. W 2018 roku Turniej
Gmin odbył się w Gminie Horodło w powiecie hrubieszowskim, brało w nim udział 7 gmin. Gmina
Kamień zajęła 3 miejsce.

Poza imprezami cyklicznymi w 2018 roku w gminie Kamień odbyły się m.in. takie imprezy
jak: Gminne Spotkanie Opłatkowo – Noworoczne, wiejskie spotkania opłatkowe, przegląd zespołów
kolędujących, obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych przy pomniku w Haliczanach,
Rodzinny Piknik w Pławanicach, wspomnienie o poetce Bronisławie Fastowiec uroczyste obchody
100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości, promocja tomiku poetyckiego Pani Pelagii Grabowskiej pt.
„Śpiew z wolawieckich pól” oraz szereg imprez i konkursów dla dzieci i młodzieży organizowanych
w świetlicach  wiejskich w Kamieniu, Strachosławiu i Pławanicach.

 Ponadto w 2018 roku dla pań z terenu gminy, w świetlicy wiejskiej w Kamieniu  dwa razy
w tygodniu z wyjątkiem wakacji prowadzone były zajęcia z Zumby, a w świetlicy wiejskiej
w Strachosławiu  raz w tygodniu w miesiącach czerwiec i lipiec odbywały się zajęcia Jogi .

10.2. Sport

 Gmina współpracuje z Gminnym Klubem Sportowym „PŁAWANICE” Kamień. W ramach
otwartego konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy Kamień w ramach wspierania i realizacji zadań
w zakresie sportu, Gmina Kamień w 2018 r. przeznaczyła dotację dla Gminnego Klubu  Sportowego
„PŁAWANICE” Kamień na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej w wysokości 45 000 zł.

Dotacja wykorzystana została na: zakup sprzętu sportowego, stroi piłkarskich, obuwia
sportowego, opłat regulaminowych. Swoim zakresem działania Klub objął cztery grupy wiekowe
(młodzików, trampkarzy, juniorów i seniorów), ogółem około 80 podopiecznych. Miejscem realizacji
zadania było boisko sportowe w Pławanicach oraz sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej
w Strachosławiu.

Celem działalności klubu są systematyczne treningi dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej.
Jednocześnie przez cały czas trwa nabór nowych uczestników, co pozwala na podnoszenie poziomu
sportowego zawodników oraz zachęca do szerokiego uczestnictwa
w życiu społeczności sportowej. Obok treningów w soboty i niedziele zgodnie z terminarzem
rozgrywek odbywały się mecze piłkarskie.

W roku 2018 r. seniorzy , juniorzy i trampkarze brali udział w rozgrywkach ligowych „Wiosna
2018” i „Jesień 2018”.

Osiągnięto następujące wyniki w rozgrywkach ligowych w rundzie „Wiosna 2018”:
- I miejsce seniorów w Lidze Chełmskiej A Klasie,
- V miejsce juniorów w Lidze okręgowej udział trampkarzy w Lidze Chełmskiej.
-  Osiągnięto następujące wyniki w rozgrywkach ligowych w rundzie „Jesień 2018”:
- I miejsce seniorów w Lidze Chełmskiej A Klasa;
- V miejsce juniorów w Lidze Chełmskiej A Klasa,
- udział młodzików w Lidze Chełmskiej.

W dziedzinie aktywności fizycznej młodzieży na terenie Gminy Kamień działa Szkolny Klub
Sportowy w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu i Szkole Podstawowej im.
Konstytucji 3 Maja w Strachosławiu.

W 2018r. w Gminie realizowany był program pn. „Szkolny Klub Sportowy” skierowany do
uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program miał na celu
umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć
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sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego
w danej szkole.

Program polegał na zorganizowaniu i prowadzeniu przez 35 tygodni w dwóch edycjach
wiosennej od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. i jesiennej od 01.09.2018 r. do 15.12.2018 r.
systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika.

Na terenie naszej gminy zajęcia prowadzone były w dwóch placówkach: w Szkole
Podstawowej w Strachosławiu i w Szkole Podstawowej w Kamieniu.

W 2018 r. uczniowie Szkół Podstawowych i Gimnazjum odnosili wiele sukcesów
w rozgrywkach międzygminnych, powiatowych i wojewódzkich. Uczniowie uczestniczyli
w rozgrywkach piłki siatkowej, koszykówki i piłki nożnej dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych,
mini koszykówki mini piłki nożnej dziewcząt i chłopców szkół podstawowych.

Największe osiągnięcia odnieśli uczniowie gimnazjum w Strachosławiu:
- III miejsce w półfinale Województwa LZS szkół gimnazjalnych w piłce siatkowej dziewcząt

– 23.10.2018r. Piaski,
- III miejsce w Mistrzostwach Województwa LZS szkół gimnazjalnych w piłce siatkowej chłopców

– 23.11.2018r. Nałęczów,
- V miejsce w Finale Wojewódzkim w koszykówce dziewcząt Igrzyska Młodzieży Szkolnej

– 22.03.2018r. Biała Podlaska,
- V miejsce w Finale Wojewódzkim w koszykówce chłopców Igrzyska Młodzieży Szkolnej

– 23.03.2018r. Biała Podlaska
Obiektami służącymi zaspokajaniu potrzeb kultury fizycznej mieszkańców Gminy Kamień są

boiska sportowe, place zabaw, siłownie oraz sale gimnastyczne, które przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 23. Obiekty sportowe i place zabaw na terenie gminy:

Lp. Obiekt Lokalizacja
1 Boisko sportowe Pławanice ( przy świetlicy wiejskiej i byłej szkole)
2. Boisko sportowe Kamień Kolonia ( przy Szkole Podstawowej)
3. Boisko sportowe Strachosław ( przy Szkole Podstawowej)
4 Boisko sportowe Czerniejów ( przy Szkole Podstawowej)
5. Sala gimnastyczna Strachosław ( w Szkole Podstawowej)
6. Sala gimnastyczna Kamień ( w Szkole Podstawowej)

7. Sala gimnastyczna
(niepełnowymiarowa)

Czerniejów ( w Szkole Podstawowej)

8. Siłownia zewnętrzna Kamień Kolonia( przy Szkole Podstawowej)
9. Siłownia zewnętrzna Kamień
10. Siłownia wewnętrzna  Szkoła Podstawowa  w Strachosławiu
11. Siłownia wewnętrzna Świetlica wiejska w Strachosławiu
12. Siłownia wewnętrzna Świetlica wiejska w Czerniejowie
13. Plac zabaw Kamień Kolonia (przy Szkole Podstawowej)
14. Plac zabaw Kamień (przy świetlicy wiejskiej)
15. Plac zabaw Kamień Osiedle Malinowe
16. Plac zabaw Kamień Wspólnota Kamyk
17. Plac zabaw Strachosław (przy Szkole Podstawowej)
18. Plac zabaw Czerniejów (przy Szkole Podstawowej)
19. Plac zabaw Pławanice (przy świetlicy wiejskiej))
20. Plac zabaw Andrzejów (przy ośrodku zdrowia)
22 Plac zabaw Andrzejów PGR
23 Plac  zabaw Ignatów Kolonia ( pryz świetlicy wiejskiej )



48

10.3. Turystyka

Gmina Kamień, ze względu na stan środowiska naturalnego i dostępną na jej terenie
infrastrukturę, posiada odpowiednie warunki sprzyjające rozwojowi turystyki aktywnej.

Malownicze krajobrazy gminy Kamień można podziwiać korzystając ze szlaków rowerowych:
1. „MOCZAROWA KRAINA" - trasa prowadzi przez Chełm, Stańków, Srebrzyszcze, Ignatów,

Józefin. Długość trasy wynosi 23 km.
2. Szlak rowerowy „KOL. KAMIEŃ - ZALEW HUSYNNE"- trasa Kol. Kamień - Pławanice

- Husynne. Długość trasy 19 km.
3. Szlak rowerowy KOL. KAMIEŃ - „DĘBOWY LAS". Długość trasy 35 km.

Atrakcję turystyczną gminy Kamień stanowi również zbiornik małej retencji
 w miejscowości Natalin o pojemności 139,1 tys. m3 i średniej głębokości 1,51 m.

W miesiącach letnich zbiornik cieszy się dużym powodzeniem wśród mieszkańców gminy
oraz terenów sąsiednich, jako miejsce wykorzystywane do kąpieli. W sezonie kąpielowym
zapewniona jest opieka wykwalifikowanych ratowników oraz prowadzony nadzór, nad jakością wody.

Dodatkową atrakcją związaną ze zbiornikiem w Natalinie jest wykorzystywanie go przy
amatorskim połowie ryb. Od 2017 r. zbiornik został przekazany w użyczenie lokalnemu
Stowarzyszeniu Wędkarskiemu „Pirania”, które jest odpowiedzialne za organizację łowiska zgodnie
z wymogami racjonalnej gospodarki rybackiej określonej ustawą o rybactwie śródlądowym,
zarybianie zbiornika oraz pełnienie nadzoru nad przestrzeganiem zapisów regulaminu korzystania
z łowiska.

Corocznie przy okazji obchodów Dni Kamienia organizowane są również zawody wędkarskie.
Znaczna część gminy leży na terenie Chełmskiego Parku Krajobrazowego i Chełmskiego

Obszaru Chronionego Krajobrazu. Najbardziej charakterystyczną formacją roślinną gminy Kamień są
torfowiska węglanowe związane z terenami podmokłymi i bagiennymi.

Szczególnie ważnym obszarem o tym charakterze jest rezerwat ,,Roskosz". W granicach
gminy zajmuje on powierzchnię 133,5 ha. Najcenniejsze pod względem florystycznym są fragmenty
torfowisk z typowymi dla nich zbiorowiskami: kłoci wiechowatej, turzycy Buxbauma, turzycy
Duvalla i marzycy rudej. Torfowiska te są unikalne w skali kraju i Europy.

Poza rezerwatem ,,Roskosz” gmina posiada powierzchniowy pomnik przyrody
,,Wolawce” (powierzchnia 8,8 ha). Utworzono go na terenie Haliczan w celu ochrony
zbiorowisk torfowiskowo-leśnych. Najcenniejszym elementem tego terenu jest szuwar kłodowy.
Z rzadkich gatunków obserwowano tu ciemiężycę zieloną i gnieźnika leśnego.

Północno-wschodnie tereny gminy Kamień zaliczono do Obszarów Specjalnej Ochrony
Natura 2000. Jest to sieć ekologiczna, której podstawowym celem jest zachowanie
różnorodności biologicznej poprzez ochronę dzikiej fauny i flory oraz siedlisk przyrodniczych.
Na terenie Gminy znajduje się również 98-hektarowy specjalny obszar ochrony siedlisk Kamień.
Stanowi on jedno z trzech w Polsce stanowisk motyla strzępotka, którego lokalną populację
oszacowano na ok. 500 osobników. Jest ponadto miejscem występowania trzech innych gatunków
motyli wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Rady Europy 92/43/: czerwończyka nieparka,
modraszka nausitousa i modraszka teleiusa a także kumaka nizinnego oraz staroduba łąkowego.

W 2017 r. został uchwalona „Strategia rozwoju turystyki i współpracy transgranicznej gmin:
Białopole, Dorohusk, Dubienka, Horodło, Kamień, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź
i gminy Huszcza”, która została opracowana w ramach partnerskiego projektu pn. „Współpraca
polsko–ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym”, dofinansowanego
z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Głównym celem projektu była
poprawa atrakcyjności turystycznej oraz wspieranie procesów pełnego wykorzystania potencjału
turystycznego obszaru gmin Leśniowice, Dorohusk, Wojsławice i Żmudź (po stronie polskiej) oraz
gminy Huszcza (po stronie ukraińskiej). Działaniami służącymi wypełnianiu zdefiniowanego celu
była realizacja zadań służących eliminacji problemów rozwojowych identyfikowalnych w obszarze
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niepełnego wykorzystania potencjału turystycznego, którym charakteryzują się obszary i tereny
podległe wskazanym samorządom.

Oprócz wysokich walorów przyrodniczych umożliwiających wypoczynek na świeżym
powietrzu z dala od miejskiego zgiełku, do gminy Kamień przyciągają również zabytki, wśród
których najcenniejszym obiektem turystycznym jest Zespół Pocerkiewny w Pławanicach.

Pierwsze wzmianki o świątyni prawosławnej w Pławanicach pojawiają się w źródłach od
1508 roku. Pierwotnie istniała tu cerkiew drewniana. W roku 1828 Klemens Grodzicki, w miejsce
drewnianej cerkwi, ufundował cerkiew murowaną. W 1875 roku po likwidacji unickiej diecezji
chełmskiej zamieniona została na cerkiew prawosławną, zaś w kolejnych latach przeszła gruntowny
remont. Po II wojnie światowej świątynię przekazano kościołowi rzymskokatolickiemu i nadano jej
wezwanie św. Izydora. Obecnie jest ona filią parafii św. Michała Archanioła w Kamieniu.

Obok kościoła zachowała się drewniana dzwonnica, która została wzniesiona wraz
z cerkwią w 1828 roku. Zniszczona podczas II wojny światowej, poddana renowacji w 2018 r.

Ponadto na terenie gminy Kamień znajduje się kilka obiektów zabytkowych, wpisanych do
rejestru zabytków województwa lubelskiego:
- kopiec ziemny zwany „Mogiłą szwedzką” – Józefin;
- kurhan w miejscowości Koczów;
- kościół rzymsko-katolicki (filialny) z 1828 r. pw. św. Izydora – Pławanice;
- dzwonnica w zespole cerkwi greckokatolickiej przy kościele rzymskokatolickim (filialnym) pw.

św. Izydora w Pławanicach;
- cmentarz ewangelicko-augsburski w miejscowości Kamień-Kolonia na którym znajduje się

cmentarz wojenny żołnierzy niemieckich poległych podczas działań wojennych I wojny światowej;
- figura Najświętszej Marii Panny z 1905 r.w Strachosławiu;
- figura Najświętszej Marii Panny z 1905 r.w Mołodutynie

Pozostałe obiekty zabytkowe objęte gminną ewidencją zabytków gminy Kamień to:
- architektura sakralna w miejscowościach: Kamień - Kolonia, Czerniejów, Pławanice;
- domy mieszkalne: 2 domy wzniesione w pierwszej ćwierci XX w;
- założenia dworskie w Czerniejowie;
- kapliczki, krzyże, figury: 19 obiektów wzniesionych głównie w XX w.;
- cmentarze i mogiły: 10 obiektów na terenie gminy.

W 2018 r. do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kamień ujęto nowe obiekty zabytkowe
między innymi:

- zespół kościoła ewangelicko-augsburskiego wraz z zielenią przykościelną ob. kościoła
rzymskokatolickiego pw. św. Michała Archanioła;

- zbiorową mogiłę poległych w bitwie pod Chełmem 8.VI.1794 r. na cmentarzu rzymskokatolickim
w Kamieniu-Kolonii;

- wiatrak „KOŹLAK w Natalinie.

11. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

11.1. Pomoc społeczna

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie
osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie
pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Polityka społeczna gminy ma na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych,
wyrównywanie szans oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców.

W 2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Kamieniu realizował następujące zadania:
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1) W 2018 r. GOPS wypłacił na realizacje świadczeń z pomocy społecznej ogółem 273 090 zł w tym
na:
- zasiłki stałe – 18 osobom na kwotę 80 053 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 18 osobom na kwotę 6 572 zł,
- zasiłki okresowe – 58 osobom na kwotę 138 440 zł,
- zasiłki celowe i w naturze – 23 osobom na kwotę 8 269 zł, w tym zasiłki specjalne celowe – dla

6  osób na kwotę 3 134 zł,
- zasiłek celowy powstały w wyniku zdarzenia losowego – 1 osoba na kwotę 4000 zł,
- sprawienie pogrzebu – 1 osoba na kwotę 4000 zł,
- posiłki (Wieloletni Program „Pomocy państwa w zakresie dożywiania”) - 110 osób na kwotę

31 756 zł.
Strukturę rodzin objętych wsparciem według powodów przyznania pomocy przedstawia poniższa
tabela.

Tabela nr 24. Rodziny objęte wsparciem wg powodów trudnej sytuacji życiowej w 2018 r.

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin Liczba osób
w rodzinach

Ubóstwo 55 16
Bezdomność 1 1
Potrzeba ochrony macierzyństwa, w tym:
- wielodzietność

24
15

127
88

Bezrobocie 54 158
Niepełnosprawność 38 83
Długotrwała lub ciężka choroba 26 57
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
 i prowadzeniu gospodarstwa domowego, w tym:
- rodziny wielodzietne

4

1

18

6
Alkoholizm 8 17
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu
 z zakładu karnego

3 5

Zdarzenie losowe 2 2

2) Usługi opiekuńcze - świadczone były u 12 osób wymagających pomocy osób drugich.  Koszt usług
opiekuńczych wyniósł 99 039 zł, dochody gminy 14 321 zł.

3) Pobyt w Domu Pomocy Społecznej – tą formą pomocy objęto 8 osób na kwotę 176 229 zł.
4) Praca socjalna – z pomocy wyłącznie w formie pracy socjalnej skorzystało 26 rodzin.
5) Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej – do realizacji zadań wynikających z ustawy

zatrudniony był 1 asystent rodziny, który pracował z 4 rodzinami. Koszt utrzymania asystenta
wyniósł 5 885 zł, z czego środki własne 4 329 zł, pozostała kwota w wysokości 1 556 zł to
dofinansowanie w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok
2018”.

6) Świadczenia rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki  dla
opiekuna, świadczenia rodzicielskie, składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, składki na
ubezpieczenie zdrowotne – łącznie wypłacono 349 rodzinom na kwotę 1 371 091 zł.

7) Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wypłacono 46 osobom uprawnionym na kwotę 173 330
zł. Prowadzono postępowanie wobec 29 dłużników alimentacyjnych. Kwoty zwrócone przez
dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą
121 808 zł, dochody gminy 37 064 zł.

8) Świadczenie wychowawcze:
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- liczba rodzin – 380,
- liczba dzieci -  578,
- kwota świadczeń – 2 970 744 zł

9) Rządowy Program „Dobry start” funkcjonujący od 30 maja 2018 roku, jest to jednorazowe
świadczenie w kwocie 300 zł na jednego ucznia od 7 roku życia do ukończenia 20 lat. Złożono 354
wniosków na 514 dzieci. Wypłacono świadczenia na kwotę 154 200 zł.

10) Dodatki mieszkaniowe – wypłacono dla 1 rodziny na kwotę 1 057 zł.
11) Kara Dużej Rodziny – z karty korzystają 73 rodziny – wydano 342 karty (w 2018 r. wydano

29 kart blankietowych dla 5 rodzin oraz 47 kart elektronicznych).
12) Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi polega na:

- wspieraniu osób i rodzin z problemami alkoholowymi,
- współpracy z Punktem Konsultacyjno-Informacyjnym w zakresie poradnictwa i terapii,
- współpracy z Gminną Komisją Rozwiazywania Problemów Alkoholowych.

Na badania do biegłego skierowano 4 osoby, do sądu złożono 5 wniosków o przymusowe
leczenie, 1 osoba poddała się leczeniu dobrowolnie.

13) Żywność z Fundacji Bank Żywności w Lublinie – z pomocy żywnościowej w  ramach  Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa skorzystało 220 osób. Wydano 6 414,72 kg  (Podprogram
2017) i 3 484,8 kg (Podprogram 2018) żywności.

14) Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie został powołany dnia 5 marca 2012 r. w skład, którego wchodzą  specjaliści
z różnych dziedzin (pedagog szkolny – przedstawiciel Zespołu Szkól w Strachosławiu, kurator
zawodowy ds. rodzinnych i nieletnich, kurator zawodowy ds. karnych, nauczyciel Szkoły
Podstawowej w Kamieniu, policjant, lekarz, nauczyciel Szkoły Podstawowej w Czerniejowie
i członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracownicy socjalni).
Pracuje on w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
W 2018 r. w 18 rodzinach wszczęto procedurę Niebieskiej Karty. Zespół tworzy grupy robocze,
w roku 2018 było ich 33. Członkowie grupy roboczej jak i pracownicy GOPS w stosunku do osób
stosujących przemoc w rodzinie podejmują działania zgodnie z procedurami postępowania.

Strukturę osób objętych wsparciem grup roboczych prezentuje kolejna tabela.

Tabela nr 25. Struktura osób objętych wsparciem grup roboczych

Grupa docelowa Liczba

Kobiety

ogółem 23

w tym niepełnosprawne 1

w tym starsze 4

Mężczyźni

ogółem 27

w tym niepełnosprawne 1

w tym starsze 3

Zadania realizowane przez członków zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej
w ramach procedury „Niebieskiej karty” obejmują:
- udzielanie pomocy osobie doznającej przemocy,
- podjęcie działań wobec osoby stosującej przemoc,
- opracowanie indywidualnego planu pomocy,
- rozstrzyganie o braku zasadności podejmowanych działań.
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15) Integracja społeczna:
W gminie funkcjonuje Klub Seniora, który na stałe zrzesza 25 członków. Klub powstał w celu

wspólnego spędzania wolnego czasu przez seniorów, jak równie ma na celu wzmacnianie więzi
społecznych.

W ramach integracji społecznej funkcjonują na terenie gminy 2 zespoły śpiewacze: zespół
„Rosa”, zespół „Koral”. Zespoły te aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym gminy. Promują gminę
na wielu przeglądach i festiwalach, zdobywając wiele nagród i wyróżnień.

Na terenie gminy działa również Stowarzyszenie Kobiet Gminy Kamień. Należy do niego
ponad 100 pań z terenu gminy. Stowarzyszenie aktywnie działa na terenie gminy organizując
spotkania, warsztaty, wycieczki krajoznawcze. W 2018 r. miały miejsce warsztaty kulinarne
połączone z haftem krzyżykowym. Kobiety spotykały się raz w tygodniu w miesiącu  maju  i czerwcu
w świetlicy w Strachosławiu. Warsztaty te miały na celu nabycie nowych doświadczeń i talentów.
Środki finansowe na ten cel w kwocie 25.000 zł pozyskane zostały ze środków PROW 2014-2020 we
współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Ziemi Chełmskiej.

W 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował  następujące programy:
1) Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kamień na lata

2011-2021.Celem programu jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie poprzeć realizację takich zadań jak:
- powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- budowanie gminnego systemu na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- prowadzenie przez Zespół Interdyscyplinarny zintegrowanych i skoordynowanych  działań

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
- podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności osób realizujących zadania związane z
- przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
- zmiana postaw mieszkańców wobec przemocy w rodzinie poprzez działania informacyjno

- edukacyjne.
Realizatorami tych zadań jest: Wójt Gminy Kamień, Gminny Ośródek Pomocy Społecznej
w Kamieniu, Zespół Interdyscyplinarny, Policja, Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych, placówki oświatowe, służba zdrowia.

2) Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Kamień na lata 2018-2020. Celem programu jest
wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych
w procesie przywracania ich zdolności do prawidłowego funkcjonowania. Cel ten można osiągnąć
poprzez realizację celów szczegółowych:
- diagnozowanie i analizę środowisk rodzinnych,
- zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny,
- zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz

rozwiazywanie już istniejących,
- doskonalenie współpracy pomiędzy instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz dziecka

i rodziny.
Oczekiwane rezultaty z realizacji programu:

- podniesienie poziomu rozwoju profesjonalnych form pomocy rodzinie w środowisku,
- konsolidacja działań różnych grup społecznych, organizacji pozarządowych, instytucji,
- zapewnienie profesjonalnej pomocy dziecku i rodzinie,
- poprawa funkcjonowania rodzin przeżywających trudności i wymagających  wsparcia,
- wzrost kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodzin,
- zmniejszenie liczby rodzin dysfunkcyjnych,
- zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej.

Instytucje realizujące działania na rzecz dziecka i rodziny w Gminie Kamień:



53

- Urząd Gminy Kamień,
- Gminny Ośródek Pomocy Społecznej w Kamieniu,
- Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych,
- Zespól Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- Placówki oświatowe,
- Ośrodek zdrowia,
- Parafia.

3) Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kamień na lata  2016-2025.
Misja:
Celem głównym stworzenia Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych dla Gminy Kamień

jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego,
publicznego, dążenie do integracji społecznej oraz tworzenie równych szans rozwoju społecznego
wszystkim mieszkańcom.

Wizja:
Wizją Strategii jest dążenie do społeczeństwa zintegrowanego, wolnego od marginalizacji, izolacji

społecznej i ubóstwa. Gmina Kamień jawi się jako społeczność, potrafiąca zaspokoić podstawowe
potrzeby mieszkańców.
Poczucie bezpieczeństwa socjalnego swojej społeczności, zwiększa dostępność do zasobów
i usług w sferze ekonomicznej i społecznej pozwalając na swobodne pełnienie ról społecznych,
rodzinnych i obywatelskich.

Cele i kierunki działań:
- pomoc społeczna,
- czas wolny,
- ochrona zdrowia,
- integracja społeczna,
- bezpieczeństwo,
- rynek pracy.

Za realizację celów oraz wykonanie działań skierowanych na ich realizacje odpowiednio dla
wskazanych obszarów problemów społecznych, w sposób ciągły, rzetelny, na zasadzie wzajemnej
partnerskiej współpracy w okresie trwania Strategii są odpowiedzialni:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych,
- Urząd Gminy,
- Powiatowy Urząd Pracy,
- Gminna Biblioteka Publiczna,
- Ochotnicza Straż Pożarna,
- Placówki Służby Zdrowia,
- Placówki oświatowe,
- Organizacje pozarządowe

Strategia jest dokumentem pozwalającym na zaplanowanie najbliższych zmian oraz tych
bardziej odległych..

Skuteczna realizacja zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nie jest możliwa bez
współdziałania z władzami samorządowymi, Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie, Starostwem Powiatowym, Sądem Rejonowym, Komendą Miejską Policji,
komornikiem sądowym, kuratorami sądowymi, ZUS-em, KRUS-em, służbą zdrowia, szkołami,
Bankiem Żywności w Lublinie, innymi Ośrodkami Pomocy Społecznej.

Współpraca ta pozwala na zintegrowanie działań pomocowych na terenie Gminy oraz
przyczynia się do rozwiązywania problemów społecznych.
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11.2. Ochrona zdrowia

Na terenie gminy Kamień funkcjonuje  NZOZ KAMED w Kamieniu oraz Punkt Lekarski
w Andrzejowie, które obsługują mieszkańców w zakresie podstawowych usług medycznych.
W Ośrodku Zdrowia w Kamieniu  przyjmuje również  lekarz stomatolog.

Najbliższe jednostki świadczące specjalistyczne usługi medyczne znajdują się w Chełmie
i w Lublinie.

W Kamieniu funkcjonuje także apteka.
W 2018 roku w NZOZ KAMED w Kamieniu wykonywane były badania profilaktyczne,  takie

jak:
Mammografia – „ MEDICA”  Łódź – 24 panie,
Mammografia –„ MARMED”  Świdnik  – 16 pań,
Spirometria - 24 osoby,
Neurolog – 15 osób.

11.3. Przeciwdziałanie patologiom społecznym

Uchwałą Nr XXXII/184/2017 Rady Gminy Kamień z dnia 29 grudnia 2017 r. uchwalony
został Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na rok 2018.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w 2018 roku wydatkowano kwotę 38 477,75 zł.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku
określał szczegółowe zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
nałożone na samorządy przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
która jest podstawowym aktem prawnym regulującym podejmowane działania w rozwiązywaniu
problemów alkoholowych. Był kontynuacją zadań realizowanych w gminie Kamień. Stanowił spis
działań będących jednocześnie zadaniami własnymi gminy w obszarze tych zagadnień społecznych.

Kierunki działań zawarte w programie były zgodne z:
- Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016-2020Krajowym,
- Programem Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych na lata 2016-2020,
- Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016

-2020.
Zakres programu wyznaczały z jednej strony istniejące potrzeby, z drugiej zaś możliwość ich

realizacji. Szczególny nacisk w programie położono na prowadzenie wszelkich działań
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym od
alkoholu, pomoc ofiarom przemocy domowej oraz wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń
i osób fizycznych.

Podstawowymi celami niniejszego programu było zapobieganie powstawaniu nowych
problemów alkoholowych w gminie, zmniejszenie rozmiarów tych, które obecnie występują oraz
zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
finansowana była z wpływów uzyskiwanych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych.

W 2018 roku dla uczniów klas VI Szkół Podstawowych i III klas Gimnazjum z terenu gminy
zrealizowany został program profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Projekt jest
tak skonstruowany, że realizowany corocznie skutkuje tym, że każda klasa w cyklu czteroletnim
przechodzi wszystkie cztery moduły programu. W koordynacji ze Szkolnymi Programami
Wychowawczo-Profilaktycznymi w klasach V, VI, VII, VIII szkół podstawowych w gminie Kamień
oraz III klasy gimnazjum przeprowadzono cykl zajęć z dziećmi. Zrealizowano następujące moduły
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programu z młodzieżą: klasa V-Radość bez alkoholu, klasa VI-Nie piję i nie biorę, klasa III
gimnazjum -alkohol i narkotyki a HIV i AIDS.

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych prowadzone były następujące działania:
1. Dyżury interwencyjno – konsultacyjne

Doradztwo rodzinne w sprawach przeciwdziałania patologiom społecznym, między innymi pomoc
rodzinie, dzieciom , w kryzysie w tym w zakresie przeciwdziałania przemocy, problemów
alkoholowych. osobiste przyjmowanie interesantów po wcześniejszym umówieniu się.

2. Działania interwencyjne w terenie.
W ramach prowadzonych spraw interwencyjnych, m.in.:
- kierowanie odpowiednich wystąpień do sądu rejonowego, policji, prokuratury, urzędów, opieki

społecznej, szkół;
- objęcie opieką dziecko i/lub rodzinę w okresie krótko-  i długoterminowym;
- monitorowanie przebiegu sytuacji rodzinnej dzieci i rodziny oraz spraw w sądzie i innych

instytucjach.
3. Działania edukacyjno - informacyjne i szkoleniowe

Prowadzenie zajęć z dziećmi w przedszkolach oraz szkołach podstawowych, gimnazjach, nt.
przeciwdziałania patologiom społecznym: pomoc dziecku i rodzinie w kryzysie, prawa dziecka,
w tym przeciwdziałanie przemocy na tle alkoholu oraz zajęcia w zakresie innych zagadnień zależnie
od potrzeb, z rodzicami i różnymi grupami zawodowymi. Obejmują upowszechnianie wiedzy nt.
zjawiska przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej i mechanizmów przemocy oraz metod jej
przeciwdziałania. Promują one zdrowy styl życia i prawidłowe funkcjonowanie rodziny.
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć sportowych
 W ramach tego działania prowadzona była:
-  realizacja programu profilaktycznego w szkołach podstawowych i gimnazjum, wraz

z przeprowadzeniem badań ankietowych,
- organizacja w szkołach podstawowych i gimnazjum różnych konkursów, zawodów sportowych,

imprez plenerowych,
- organizacja pikników rodzinnych,
- organizacja wycieczek dydaktycznych i turystyczno-krajoznawczych, które były doskonałą formą

spędzania wolnego czasu z możliwością poznania zabytków i historii kraju,
- organizacja biwaku sportowego dla uczniów uzdolnionych ruchowo i osiągających sukcesy

w zawodach,
- organizacja imprez środowiskowych ,
- organizacja warsztatów plastycznych.

Rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej,
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie udzielały:
a) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kamieniu i Zespół

Interdyscyplinarny działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieniu,
b) interwencja policji w przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
c) pomoc w Punkcie Konsultacyjnym Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych prowadzonym przez specjalistę psychologa przy ośrodku zdrowia
w Kamieniu.

Uchwałą Nr XXXII/185/2017 Rady Gminy Kamień z dnia 29 grudnia 2017 r. uchwalony
został Gminny Program Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2018.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w 2018 roku wydatkowano kwotę 2000 zł.



56

Celem głównym programu było zwiększenie wiedzy na temat przyczyn i problemów
narkotykowych, upowszechnienie wiedzy na temat leczenia, rehabilitacji, przeprowadzenie badań
ankietowych wśród uczniów szkół.

W 2018 roku dla uczniów klas VI Szkół Podstawowych i III klas Gimnazjum z terenu gminy
zrealizowany został program profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania narkomanii. W klasach
V,VI,VII,VIII szkół podstawowych oraz III klasy gimnazjum przeprowadzono cykl zajęć z dziećmi.
Zrealizowano następujące moduły programu z młodzieżą: klasa VII-Narkotyki-pułapka uzależnienia,
klasa VIII Nie daj się wypalić, czyli prawda i mity o dopalaczach, klasa III gimnazjum-alkohol
i narkotyki a HIV i AIDS.

12. BEZPIECZEŃSTWO

12.1. Charakterystyka przestępczości w gminie

Bezpieczeństwo publiczne to stan, który umożliwia sprawne funkcjonowanie społeczeństwa.
Jest to sytuacja braku zagrożeń dla życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia w zakresie bezpieczeństwa
publicznego, bezpieczeństwa drogowego, bezpieczeństwa sanitarnego oraz innych lokalnych
zagrożeń. Samorząd dąży do uzyskania takiego stanu poprzez realizację zadań w oparciu o zawarte
w ustawach uregulowania.

Do 31 grudnia 2010 r. na terenie Gminy Kamień funkcjonował Posterunek Policji.
Po jego likwidacji od dnia 1 stycznia 2011 r. zadania na rzecz zabezpieczenia ładu i porządku
publicznego oraz zwalczania przestępczości na terenie gminy realizuje Komenda Miejska Policji
w Chełmie, ul. Żwirki i Wigury 20.

Z informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego, otrzymanej od Komendanta Miejskiego
Policji w Chełmie wynika, że w 2018 r. na terenie Gminy Kamień stwierdzono łącznie 65 przestępstw
w kategoriach:
- kradzież z włamaniem,
- bójki i pobicia,
- nietrzeźwi kierujący,
- przestępstwa gospodarcze,
- uszkodzenie rzeczy,
- znęcanie się nad rodziną.

Wykrywalność sprawców ukształtowała się na poziomie 84%.
Na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego istotny wpływ ma również zagrożenie

wykroczeniami. W 2018 r. na terenie gminy Kamień  ujawniono 165 wykroczeń. Za popełnione
wykroczenia skierowano do sądu 44 wnioski o ukaranie, nałożono 58 mandatów.
W pozostałych przypadkach odstąpiono od skierowania wniosku o ukaranie. Spośród ujawnionych
wykroczeń jedynie w 3 przypadkach sprawcami były osoby małoletnie, wobec których zostały
skierowane wnioski o ukaranie do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Chełmie.

W analizowanym okresie na terenie gminy Kamień doszło do 23 kolizji drogowych,
odnotowano 3 wypadki drogowe, w wyniku których 1 osoba zginęła oraz 2 zostały ranne.
Zatrzymano 11 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi oraz ujawniono 29 rowerzystów
będącymi pod działaniem alkoholu.

W 2018 r. policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie na terenie Gminy Kamień
przeprowadzili łącznie 404 interwencje, w tym domowych 86, w wyniku których doprowadzili
14 osób do wytrzeźwienia oraz założyli 15 Niebieskich Kart.

Ponadto policjanci z KM Policji w Chełmie realizowali cykliczne spotkania z dziećmi,
młodzieżą, pedagogami oraz z rodzicami, w czasie których poruszano problemy zagrożeń związanych
z uzależnieniami od alkoholu i narkotyków. Przestrzegano przed skutkami łamania prawa, omawiano
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również problematykę odpowiedzialności rodziców za małoletnie dzieci zgodnie z przepisami
zawartymi w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Z informacji Policji wynika, że Gmina Kamień  jest jedną  z bezpieczniejszych gmin
w Powiecie.

12.2. Ochrona przeciwpożarowa

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych działają na rzecz lokalnej społeczności oraz na
obszarze innych gmin w przypadku wystąpienia szerszych działań ratowniczych.

Na terenie Gminy Kamień  działają w formie stowarzyszeń 4 jednostki  Ochotniczych Straży
Pożarnych, są to:
- Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieniu,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Pławanicach,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Czerniejowie,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Strachosławiu (w trakcie rejestrowania Stowarzyszenia).

Na ochronę przeciwpożarową w 2018 r. z budżetu gminy wydatkowano kwotę w wysokości
około 62.000 złotych.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieniu w 2005 roku została włączona do Krajowego Systemu
Ratowniczo - Gaśniczego.

Jednostka OSP Kamień w 2018 r. otrzymała z dotacji KSRG kwotę w wysokości
8 000 zł, którą przeznaczono na zakup 2 aparatów ochrony dróg oddechowych.

Natomiast z Funduszu Sprawiedliwości jednostka ta otrzymała dotację w kwocie 21 400 zł.
Ze środków tych zakupiono między innymi:
- defibrylator,
- 2 pilarki do drewna,
- urządzenie pomiarowe tlenku węgla,
- zestaw PSP R-1,
- parawan do oznakowania i zabezpieczenia terenu akcji.

Ponadto jednostka OSP Pławanice otrzymała z MSWiA dotację w kwocie 4 050 zł. na zakup
pompy szlamowej oraz 2 500 zł. z Funduszu Sprawiedliwości, które wydatkowano na zakup pilarki
do drewna.

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kamień uczestniczyły w 45 zdarzeniach.
Głównie dotyczy to OSP Kamień, pozostałe jednostki uczestniczyły w akcjach sporadycznie.

Tabela nr 26. Liczba zdarzeń wg rodzaju w 2018 r.

L.p. Rodzaj zdarzenia Liczba zdarzeń
1. Pożary 15

2. Miejscowe zagrożenia 29

3. Alarmy fałszywe 1
Ogółem 45

Kwota ekwiwalentu dla Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w akcjach i szkoleniach
w 2018 r. wyniosła około 13 500 zł.

Łącznie jednostki OSP z Gminy Kamień dysponują 5 samochodami specjalnymi, tj.:
- OSP Kamień: Jelcz GCBA - 6/32, Ford Transit, Mercedes ATEGO,
- OSP Strachosław: Volkswagen Transporter,
- OSP Pławanice: Volkswagen BENZ.
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12.3. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

Ze względu na położenie i ukształtowanie terenu w Gminie Kamień istnieje niskie
prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń sytuacją kryzysową.

Gmina Kamień dysponuje opracowanymi planami na wypadek sytuacji kryzysowych. W razie
ich wystąpienia gmina koordynuje i prowadzi działania ratownicze angażując do współpracy
wszystkie dostępne jednostki i instytucje na swoim terenie a w razie potrzeby współpracuje
z jednostkami gmin ościennych.

Miejscem koordynacji przeciwdziałania w/w sytuacji jest Urząd Gminy Kamień.
W Gminie jest powołany Gminny Zespół Zarządzenia Kryzysowego. Do zadań zespołu należy

w szczególności:
- ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo

publiczne i prognozowanie tych zagrożeń,
- przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami podejmowanie

działań w sytuacji wystąpienia zagrożeń.


