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Szanowni Mieszkańcy Gminy Krynice

Raport o stanie gminy Krynice, zgodnie z wytycznymi ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym został przygotowany po raz
pierwszy. Raport obejmuje wszelkie działania zrealizowane na terenie gminy
Krynice w roku 2018.
Zebrane informacje od merytorycznych pracowników Urzędu Gminy
i jednostek organizacyjnych są źródłem informacji o stanie naszej gminy.
Opisują sytuację gminy pod względem gospodarki, środowiska, przestrzeni
gminnej, społeczeństwa. Raport pozwala uzyskać wgląd w sytuację gospodarczą
i społeczną gminy oraz służy do obiektywnej, opartej na faktach oceny
możliwości dalszego rozwoju Gminy.

Z poważaniem

Strona 2

Raport o stanie gminy Krynice za 2018 rok

Zarządzanie Gminą
Gmina Krynice jest gminą wiejską, położoną w powiecie tomaszowskim
w województwie lubelskim i obejmuje obszar o powierzchni 73,6 km2. Graniczy
z sześcioma gminami: Tarnawatką, Łabuniami, Komarowem – Osadą,
Adamowem, Krasnobrodem, Rachaniami. Obszar gminy wynosi 73,6 km2.
W skład gminy wchodzi 16 sołectw. Podstawowym celem działalności Urzędu
jest zapewnienie interesantom profesjonalnej i przyjaznej obsługi. Urząd Gminy
wykonuje zadania mające na celu realizację spoczywających na gminie zadań
własnych, zadań zleconych jak również zadań publicznych powierzonych
gminie w drodze zawartych porozumień. Do zadań własnych gminy należy
dbałość o porządek publiczny, oświatę, kulturę, infrastrukturę, pomoc
społeczną, ochronę środowiska. Zadania zlecone przez administrację rządową
dotyczą spraw obywatelskich, stanu cywilnego, wyborów, obronności i pomocy
społecznej.
Wójt jest organem wykonawczym, którego kadencja trwa 5 lat. Wykonuje
uchwały Rady Gminy i zadania określone przepisami prawa. Do zadań Wójta
należy w szczególności: opracowywanie strategii, programów rozwoju,
gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu. Funkcję Wójta
do dnia 21 listopada 2018 roku sprawował Janusz Bałabuch. Obecnie funkcję
Wójta sprawuje Jacek Wiśniewski.
Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym na
pięcioletnią kadencję. Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy
pozostające w zakresie działania gminy. Są to m.in.: uchwalanie statutu gminy,
uchwalanie budżetu, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat
w granicach określonych w odrębnych ustawach. Rada obraduje na sesjach
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zwołanych przez Przewodniczącego Rady. Termin sesji, jej miejsce i porządek
obrad podaje się do wiadomości mieszkańców.
Radę Gminy w Krynicach tworzy 15 osób. W 2018 roku funkcjonowały
2 składy Rady.
Rada kadencji 2014-2018 w składzie:
 Maria Smoląg – Przewodnicząca Rady Gminy
 Mirosław Huzar – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 Jacek Janus – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 Stanisław Adamczuk
 Leszek Burda
 Piotr Choma
 Bogumiła Dziubińska
 Janusz Iskierka
 Krzysztof Kierczyński
 Piotr Kołodziej
 Teresa Kukiełka
 Bogdan Sachajko
 Waldemar Śmiech
 Jacek Wiśniewski

Rada kadencji 2018 – 2023 w składzie:
 Bogumiła Dziubińska – Przewodnicząca Rady Gminy
 Baj Krystyna – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
 Burda Leszek – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
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 Baj Dariusz
 Cik Halina
 Gniwek Jacek
 Huzar Mirosław
 Iskierka Janusz
 Kołodziej Anna
 Kierczyński Krzysztof


Kowalski Tomasz



Matuszak Waldemar



Naum Paweł



Pasieczny Wiesław



Sachajko Bogdan

W 2018 roku Rada Gminy w Krynicach obradowała i podejmowała
rozstrzygnięcia na 11 posiedzeniach. W sprawach należących do jej kompetencji
podjęła 66 uchwał. W posiedzeniach uczestniczyli: Wójt Gminy, Sekretarz
Gminy, Skarbnik Gminy oraz inne zaproszone osoby, stosownie do omawianych
tematów, w tym dyrektorzy/kierownicy jednostek organizacyjnych. Protokoły ze
wszystkich posiedzeń oraz podjęte na nich uchwały organ wykonawczy gminy
udostępnił do publicznego wglądu, publikując je w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Gminy w Krynicach.
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Realizacja polityk, programów i strategii
W gminie w 2018 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:
 Program Rozwoju Gminy Krynice na lata 2014 – 2020
 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krynice na lata 2017 – 2023|
 Program współpracy Gminy Krynice z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami pożytku publicznego na rok 2018
 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności na terenie Gminy Krynice w 2018 r.
 Gminny Program Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Krynice na lata 2018-2022
 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Krynice na lata 2018 – 2022
 Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krynice na lata 20162018
 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie
Krynice na lata 2016-2020
 Strategia rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krynice na
lata 2016 - 2020
 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krynice na rok
2018
 Gminny

Program

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych w Gminie Krynice na rok 2018
W roku 2018 podjęto realizację zadań ujętych w w/w dokumentach z wyjątkiem
Lokalnego Programu Rewitalizacji z uwagi na odmowę finansowania w ramach
środków unijnych.
Strona 6

Raport o stanie gminy Krynice za 2018 rok

Planowanie przestrzenne
Gmina Krynice posiada studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy.
Oba dokumenty planistyczne obejmują całą powierzchnię gminy. W 2018 roku
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego

gminy

Krynice

obejmującego działki w Budach, Majdanie Krynickim i Polanówce – łącznie
8 działek, na tereny zabudowy zagrodowej z usługami nieuciążliwymi. Prace
planistyczne zostały zakończone i na najbliższej sesji Rada Gminy podejmie
stosowną uchwałę.
Finanse gminy
Budżet Gminy Krynice na rok 2018 został uchwalony przez Radę Gminy
Krynice dnia 28 grudnia 2017 roku uchwałą nr XXXI/203/2017. Planowane
dochody wynosiły 13 468 855,17 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 11 967
079,68 zł, a dochody majątkowe zostały ustalone w wysokości 1 501 775,49 zł.
Wydatki zaplanowano w kwocie 15 344 955,17 zł, z tego wydatki bieżące
stanowiły kwotę 11 321 220,89 zł a wydatki majątkowe 4 023 734,28 zł.
Uchwała budżetowa na rok 2018 zamykała się deficytem w wysokości 1 876
100,00 zł , na pokrycie deficytu zaplanowano przychody pochodzące z kredytów
i pożyczek na rynku krajowym.
W roku budżetowym 2018 w uchwale nr XXXI/203/2017 z dnia 28 grudnia
2017 roku dokonano 29 zmian, w tym 11 uchwałami Rady Gminy oraz 18
zarządzeniami Wójta Gminy. W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy
Krynice za rok 2018 przedstawia się następująco:
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Plan wg
uchwały
budżetowej

Plan po zmianach

Wykonanie

% wykonania

DOCHODY

13 468 855,17

14 754 862,07

13 298 045,40

90,13 %

Bieżące

11 967 079,68

12 511 158,27

12 245 951,59

97,88 %

Majątkowe

1 501 775,49

2 243 703,80

1 052 093,81

46,89 %

WYDATKI

15 344 955,17

16 335 482,52

14 849 539,97

90,90 %

Bieżące

11 321 220,89

12 285 097,56

11 356 849,07

92,44 %

Majątkowe

4 023 734,28

4 050 384,96

3 492 690,90

86,23 %

Nadwyżka

- 1 876 100,00

- 1 580 620,45

-1 551 494,57

Przychody

1 900 000,00

1 604 520,45

1 684 595,45

104,99 %

Rozchody

23 900,00

23 900,00

23 900,00

100,00 %

--------------

/deficyt

W roku 2018 odbyło się 25 zebrań wiejskich. Tematyka dotyczyła
funduszu sołeckiego i spraw sołeckich. Uchwałą nr XXXI/203/2017 z dnia 28
grudnia 2017 roku zostały wyodrębnione środki funduszu sołeckiego w kwocie
183 164,16 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 149 834,54 zł. Zadania
realizowane były zgodnie ze złożonymi wnioskami. W tabeli poniżej
przedstawiono ich realizację:
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Kwota oszczędności w funduszu sołeckim spowodowana została dokonaniem
zakupów bądź wykonaniem robót w niższej kwocie niż wcześniej zakładano.
W ramach pozyskanych środków zewnętrznych w Gminie Krynice zrealizowano
następujące zadania:
 Budowa kanalizacji w miejscowości Krynice;
 Budowa wodociągu w miejscowości Zwiartów;
 Modernizacja wodociągu grupowego wraz z modernizacją stacji
uzdatniania wody w miejscowości Antoniówka i Majdan – Sielec;
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 Zagospodarowanie brzegu zalewu w Krynicach;
 Odnawialnych źródeł energii w Gminie Krynice (panele fotowoltaiczne)
W ramach realizowanych w/w zadań Gmina Krynice w roku budżetowym 2018
złożyła wnioski o dofinansowanie na kwotę 1 046 029,76 zł, z czego
w ubiegłym roku otrzymano kwotę 239 012,85 zł, pozostałą kwotę zaplanowano
w dochodach budżetowych roku 2019. Ponadto w roku 2018 otrzymano
dofinansowanie w wysokości 169 828,65 zł w ramach wydatków poniesionych
w roku 2017 na budowę drogi w miejscowości Zwiartów.
Na promocję Gminy Krynice w roku 2018 zaplanowano kwotę 74 500,00 zł
z czego wydano 64 786,57 zł. Wydatkowaną kwotę przeznaczono m. in. na:
 Dofinansowanie zadania inscenizacji „Bitwy pod Zaborecznem”
 Zakup materiałów promocyjnych (w tym magnesy, torby, kubki, odblaski,
koszulki, leżaki itp.)
 Zakup usług (w tym ogłoszenia w prasie itp.)
Zgodnie z uchwałą nr IV/19/2003 Rady Gminy Krynice z dnia 6 lutego 2003
roku z uwzględnieniem późn. zm. na terenie Gminy Krynice funkcjonują
4 jednostki budżetowe oraz 2 instytucje kultury.
1. Jednostkami budżetowymi są:
1) Urząd Gminy Krynice,
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach,
3) Szkoła Podstawowa w Krynicach im. Batalionów Chłopskich
4) Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Krynicach.
2. Instytucjami kultury są:
1) Biblioteka Publiczna Gminy Krynice,
2) Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach.
W wymienionych wyżej jednostkach budżetowych oraz instytucjach kultury
budżety przedstawiały się następująco:
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1) Urząd Gminy Krynice plan 9 404 673,06 zł wykonanie 8 200 682,83 zł
w przedstawianej jednostce zaplanowano wydatki dla instytucji kultury:
1.1) Biblioteka Publiczna Gminy Krynice plan 120 000,00 zł wykonanie
114 822,43 zł
1.2) Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach plan 197 000,00 zł wykonanie
196 839,92 zł
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach plan 4 206 630,41 zł
wykonanie 4 020 719,38 zł
3) Szkoła Podstawowa w Krynicach im. Batalionów Chłopskich plan
2 679 829,05 zł wykonanie 2 606 309,00 zł
4) Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Krynicach plan 44 350,00 zł
wykonanie 21 828,76 zł

Mieszkańcy gminy
W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkańców Gminy Krynice
zmniejszyła się o 20 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 3338
osób - w tym 1671 kobiet i 1667 mężczyzn. W poszczególnych kategoriach
wiekowych sytuacja przedstawiała się następująco:
- liczba kobiet w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) - 215 osób, a liczba
mężczyzn – 238
- liczba kobiet w wieku produkcyjnym (15-59 lat) - 939 osób, a liczba mężczyzn
w wieku produkcyjnym (15-64) - 1143
- liczba kobiet w wieku poprodukcyjnym – 517, a liczba mężczyzn 287
W 2018 r. urodziło się w gminie 29 osób, w tym 14 dziewczynek i 15 chłopców.
Zgonów w 2018 r. było 51 - w tym 22 kobiety i 29 mężczyzn. Wobec tego
przyrost naturalny wyniósł -0,066%. Odnotowano w 2018 r. 1 zgon
niemowlęcia.
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Ochrona zdrowia
W roku 2018 Gmina Krynice podejmowała działania na rzecz ochrony zdrowia
mieszkańców oraz łatwiejszego dostępu do specjalistycznych badań
profilaktycznych. Nawiązywano również współpracę z instytucjami
zajmującymi się organizowaniem bezpłatnych badań profilaktycznych dla
mieszkańców gminy, do których należy zaliczyć badania audiometryczne
i wizyty mammobusów. Dużym zainteresowaniem, cieszyła się Biała Niedziela
organizowana w ramach Święta Sportu umożliwiająca nieodpłatne skorzystanie
z badań i porad lekarzy specjalistów.
Na terenie gminy funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krynicach oraz 1 apteka. Placówki te zapewniają podstawową opiekę
zdrowotną mieszkańców.
Na dzień 1 stycznia 2018 roku 7 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż
napojów alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2018 roku – 8 podmiotów.
Przyczyną wzrostu było rozpoczęcie działalności gospodarczej. W roku 2018
nie odebrano żadnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Z tzw. funduszu korkowego (środków uzyskanych przez gminę z tytułu
udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu) w roku 2018 sfinansowane zostały
następujące wydatki:
- funkcjonowanie GKRPA – 810,00 zł
- opłaty za wydanie opinii przez biegłego – 300 zł
- opłaty za złożenie wniosku do sądu – 40 zł
- książki i płyty z serii uzależnienia – 5 650,00 zł
- spektakle – 2 817,60 zł
- festyny i inne imprezy plenerowe – 7 958,29 zł
- konkursy – 1 080,00 zł
- szkolenia – 1 176,00 zł
- edukacja publiczna (kampanie edukacyjne, plakaty, ulotki) – 8 272,24 zł
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Środki wykorzystane na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Krynicach wyniosły 28 104,13 zł.
Do GKRPA w Krynicach wpłynęło 3 zgłoszenia przypadków nadużywania
alkoholu. Komisja w uzasadnionych przypadkach kierowała osobę
nadużywającą alkoholu do opinii biegłego w sprawie stwierdzenia uzależnienia
od alkoholu.
W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku
2018 na działania profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży przeznaczono kwotę
1474,29 zł. Formy wydatkowania obejmowały:
- spektakl – 1 200,00 zł
- ulotki – 274,29 zł

Pomoc społeczna
Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2018 r. było 252 osoby,
w tym 98 osób w wieku produkcyjnym oraz 58 osób w wieku poprodukcyjnym,
w tym 182 osób poniżej kryterium dochodowego oraz 70 osób powyżej
kryterium dochodowego.
Wg stanu na 1 stycznia 2018 r. 144 rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne na
dzieci, a na koniec roku 129 rodzin. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali
zasiłek rodzinny wynosiła na początek roku 383, a na koniec roku 282. Kwota
świadczeń rodzinnych w roku 2018 wyniosła 535 899,00 zł.
Wg stanu na dzień 1 stycznia 2018 r. 209 rodzin pobierało świadczenie
wychowawcze (tzw. 500+), a na koniec 2018 roku 206 rodzin.
Na zasiłki pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 118 089,00 zł.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach w 2018 roku opłacał pobyt 3
osób w domach pomocy społecznej. Poniesiono wydatki w wysokości 86 199,88
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zł. Ponadto pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 2 środowiska, których
koszt stanowił kwotę 2 505,91 zł. (usługi nie były realizowane przez cały rok
z uwagi na rezygnację osoby zainteresowanej oraz zmianę miejsca zamieszkania
zainteresowanej).

W 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach w ramach
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej
organizował prace społecznie użyteczne. W ramach prac uczestniczyło 5 osób
bezrobotnych z terenu gminy Krynice, koszty prac zgodnie z zawartym
porozumieniem podlegały w 60% refundacji z PUP ( całkowity wydatek –
12 506,40 zł, kwota refundacji – 7503,84 zł.)

Ośrodek opłacał również składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby
pobierające zasiłek stały, wydatkowano kwotę w wysokości 1656,55 zł. Za
osoby

pobierające

niektóre

świadczenia

rodzinne,

w

przypadkach

przewidzianych ustawą o świadczeniach rodzinnych, zostały opłacone składki
na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne na łączną kwotę
33 328,00 zł.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach realizował Program
wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na realizację programu
w 2018 roku zostały wydatkowane środki w wysokości 53 750,00 zł. W ramach
programu pomocą objęto 170 osób, w tym :
- pomoc udzielona w formie posiłku dla dzieci w stołówce szkolnej – 59 osób
na kwotę 20 505,60 zł.
- zasiłku celowego – 43 osoby ( liczba osób w rodzinach – 131) na kwotę
33 244,40 zł.
Struktura środków finansowych na realizację programu była następująca:
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dotacja

celowa

z

budżetu

państwa

–

43 000,00

zł

oraz

środki

własne – 10 750,00 zł.
Ośrodek realizował zadania z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej zatrudnienie asystenta rodziny. W ramach zadania asystent rodziny realizował
pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo
- wychowawczych. W 2018 roku wsparciem było objętych 9 rodzin. Liczba
osób w rodzinach objętych pomocą asystenta rodziny to 42 osoby, w tym 24
dzieci .

W ramach realizacji świadczeń rodzinnych, zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w roku 2018 wydatkowano kwotę
1 124 503,61 zł.
Rodzaje świadczeń i środki finansowe na realizacje świadczeń rodzinnych
Lp.
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3

Rodzaj świadczenia
Zasiłki rodzinne
Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z
tytułu:
Urodzenie dziecka
Opieka nad dzieckiem w okresie
korzystania z
urlopu wychowawczego
Samotnego wychowywania dziecka
Kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego
Rozpoczęcia roku szkolnego
Podjęcia przez dziecko nauki poza
miejscem zamieszkania
Wychowywania dziecka w rodzinie
wielodzietnej
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

Wydatki ( zł)
384 552
151 347

Liczba
świadczeń
3252
1434

13 000
5 303

13
14

16 633
13 630

81
125

20 000
37 421

200
513

46 360

488

17 962,10

124
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4
5
6
7
8
9
10
11

wypłacony na podstawie art. 5 ust. 3
ustawy – tzw. Mechanizm „złotówka za
złotówkę”
Zasiłki rodzinne z dodatkami (w.1 + w.2+
w.3)
Zasiłki pielęgnacyjne
Świadczenia pielęgnacyjne
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Świadczenia opiekuńcze (w.5 + w.6
+w.7)
Jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia dziecka
Jednorazowe świadczenie w wys.
4 000,00 zł.
Świadczenie rodzicielskie

553 861,10

4810

82 383
118 089
47 296
247 768

521
80
90
691

23 000

23

8 000

2

126 109

135

W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r.
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w roku 2018 wypłacono dla
17 osób 172 świadczenia na kwotę 63 201,00 zł .
W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w roku 2018 wypłacono 79
świadczeń na kwotę 42 002 zł.
W 2018 roku wprowadzono nowy Program „Dobry start” ramach tego zadania
wypłacono 378 świadczeń na kwotę 113 400,00 zł.
W I półroczu 2018 r. wypłacono 67 uczniom stypendium szkolne i 1 zasiek
szkolny na kwotę 35 216,75 zł, w II półroczu 2018 r. wypłacono 59 uczniom
stypendium szkolne i 1 zasiłek szkolny na kwotę 19 641,20 zł. Na realizację
zadania wykorzystano dotację celową w wysokości 44 087,00 zł oraz środki
własne w kwocie 10 770,95 zł.
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Od 2014 roku ośrodek z upoważnienia Wójta Gminy zajmuje się
przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - rodziny wielodzietne mogą korzystać
z ulg i zniżek oferowanych przez różne instytucje i podmioty gospodarcze
uczestniczące w ogólnopolskim programie. W okresie 2014 – 2018 łącznie
wydano 250 kart: 90 dla rodziców i 160 dla dzieci .
W 2018 roku Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach we współpracy
z Bankiem Żywności w Lublinie pozyskał artykuły spożywcze dla 100 osób.
Poniższa tabela przedstawia zestawienie ilości i wartości poszczególnych
rodzajów

artykułów

spożywczych

przekazanych

osobom

najbardziej

potrzebującym.
Lp.

Artykuł

Ilość

1

Groszek z marchewką

320 kg

2

Koncentrat pomidorowy

144 kg

3

Kasza gryczana

100 kg

4

Szynka drobiowa

240 kg

5

Szynka wieprzowa mielona

180 kg

6

Filet z makreli w oleju

153 kg

7

Cukier biały

300 kg

Wg stanu na 1 stycznia 2018 r. zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Krynicach było 6 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy
oraz 2 w wymiarze ¾ etatu. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. struktura
organizacyjna jednostki GOPS obejmowała 7 pracowników w pełnym wymiarze
czasu pracy i 1 pracownika na ¾ etatu.
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Działalność inwestycyjna
Drogi publiczne będące w zarządzie dróg gminnych w trakcie trwania 2018 roku
nie uległy zmianie i obejmowały długość 53,300 km. Drogi asfaltowe stanowiły
na początku 2018 roku 22,7% wszystkich dróg, a pod koniec poprzedniego roku
odpowiednio 27,72 % na dzień 1 stycznia 2018 r. i 28,77 % na dzień 31 grudnia
2018 r. W gminie realizowano w 2018 r. inwestycje drogowe na odcinkach
o łącznej długości 0,908 km. Wiązały się one z poniesieniem kosztów
w wysokości 827 379,28 zł. Przy czym finansowanie zewnętrzne wynosiło
540 087,00 zł. a środki własne to 287 292,028 zł.
Długość szlaków rowerowych w trakcie 2018 roku nie uległa zmianie i wynosiła
32,5 km.
W 2018 roku najważniejsze inwestycje drogowe obejmowały:
1) zabezpieczenie wąwozu w Budach. Na realizację poniesiono koszty
w wysokości 183 632,58 zł, przy czym finansowanie zewnętrzne wyniosło
120 000,00 zł
2) przebudowę drogi w Krynicach uszkodzonej w wyniku powodzi w 2014 r.
Poniesiono koszty w kwocie 365 491,80 zł, a uzyskane dofinansowanie do
inwestycji wynosiło 269 000,00 zł
3) dostawa i montaż kolektorów słonecznych w ilości 88 szt. - poniesione koszty
to 907 615,98 zł, uzyskane dofinansowanie wynosiło 695 775,49 zł
4) budowa pomostów pływających wiązało się z poniesieniem kosztów
w kwocie 282 910,00 zł, uzyskane dofinansowanie wyniosło 180 554,41 zł
5) budowa przedszkola w miejscowości Krynice – poniesione koszty
to 57 810,00 zł wydatkowane na dokumentację budowy
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6) przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaboreczno wiązało się
z poniesieniem kosztów w wysokości 102 175,07 zł przy dofinansowaniu
101 087,00 zł
7) budowa wodociągu w miejscowości Dąbrowa, poniesione koszty to
244 050,94 zł
8) budowa kanalizacji w miejscowości Krynice, etap III – poniesione koszty to
136 699,06 zł przy dofinansowaniu 60 392,00 zł
9) budowa wodociągu w miejscowości Zwiartów wiązało się z poniesieniem
kosztów w wysokości 491 911,03 zł przy dofinansowaniu 245 726,00 zł
Program Zagospodarowania Przestrzeni Publicznej przy Zbiorniku Wodnym
w Krynicach nie otrzymał dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.
Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2018 r. wynosiła 55,3 km a na
koniec 59,5 km. Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada 98%
mieszkań. W przypadku w roku 2018 wydobyto 112 619 m3 wody. Na terenie
gminy Krynice jest 942 odbiorców, którym sprzedano 83,457 m3 wody. W roku
2018 zanotowano 8 dużych awarii wodociągów.
W przypadku sieci kanalizacyjnej dane przedstawiają się następująco: 2,79 km
na początku roku 2018 oraz 3,59 km na koniec roku. W przypadku sieci
kanalizacyjnej przyłącze posiada 8% mieszkańców. Na dzień 1 stycznia 2018 r.
istniało

72

przyłączy

do

sieci

kanalizacyjnej,

a

na

dzień

31 grudnia 2018 r. 90 przyłączy. W roku 2018 nie odnotowano awarii sieci
kanalizacyjnej. Ilość ścieków jakie oczyszczono w 2018 r. wynosiła 5 447 m3.
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Gospodarka mieszkaniowa i komunalna
Na początku 2018 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował 5 mieszkań
o łącznej powierzchni 194 m2. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania
wynosiła 38,8 m2. Wszystkie lokale znajdują się w budynkach, w których gmina
jest jedynym właścicielem. Wszystkie mieszkania będące w posiadaniu gminy
są zamieszkałe. Lokatorzy nie posiadają zaległości w opłatach za mieszkania
będące w zasobie gminy. Lokale mieszkalne znajdują się na terenie: Zwiartowa
– 2 lokale, w Antoniówce – 1, w Krynicach – 1, w Budach - 1.
Lokal mieszkalny w Antoniówce wymaga remontu.
Gmina nie posiada w swoim zasobie lokali socjalnych. W 2018 roku Gmina
Krynice nie zbyła żadnego lokalu mieszkalnego z gminnego zasobu.
Stan mienia komunalnego w gminie Krynice na dzień 31 grudnia 2018 r.
przedstawia się następująco:
Ogółem powierzchnia wszystkich gruntów w zasobie gruntów komunalnych
wynosi: 160,9612 ha, z tego: 86,9272 ha – stanowią drogi; 1,7721 ha gruntów
w użytkowaniu wieczystym na rzecz osób fizycznych; 3,45 ha – park
zabytkowy; 1,8877 ha – zasób działek budowlanych; 1,80 ha – grunty
użyteczności publicznej; 1,2534 ha - grunty pod hydroforniami;

grunty

Klinkierni Budy – 4,4377 ha; 0,6062 ha – grunty pod oczyszczalniami ścieków;
inne – 59,4331 ha.
Ponadto na stanie mienia komunalnego znajdują się: 43 budynki, z tego:
1 budynek Klinkierni Budy, 7 budynków szkolnych, 16 świetlic, 6 budynków
hydroforni wraz z urządzeniami, 2 budynki sklepów, 2 budynki administracyjne,
1,5 budynki mieszkalne, 2 budynki NZOZ w Krynicach, 3 budynki nabyte od
SKR w Krynicach, 2 oczyszczalnie ścieków.
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W poszczególnych miejscowościach gminy stan mienia komunalnego
przedstawia się w sposób następujący:
1. Antoniówka – ogółem : 6,7473 ha gruntów komunalnych, w tym: 2,8 ha –
drogi, 0,9900 ha – grunty szkolne, 0,20 ha – grunt pod hydrofornią, pozostałe –
2,7573 ha, 1 budynek świetlicy, 1 bud./dawna szkoła/, 1 budynek hydroforni.
2. Budy – ogółem: 6,3777 ha gruntów komunalnych, w tym: drogi – 1,7112 ha,
4,4377 ha – grunty Klinkierni Budy, pozostałe – 0,2288 ha, 1 budynek
Klinkierni

Budy,

1

budynek

świetlicy,

6650/28540

części

budynku

mieszkalnego.
3. Dąbrowa – ogółem:4,6600 ha gruntów komunalnych, w tym: 3,4600 ha drogi, 0,0500 ha - w użytkowaniu wieczystym, 0,3100 ha – grunt pod
hydrofornią, pozostałe – 0,8400 ha,1 budynek hydroforni, 1 budynek świetlicy.
4. Dzierążnia – ogółem: 31,4942 ha gruntów komunalnych, w tym: 20,9916 ha –
drogi, 0,0500 ha – grunt w wieczystym użytkowaniu, inne – 10,4526 ha,
1 budynek oczyszczalni ścieków, 1 budynek świetlicy.
5. Huta Dzierążyńska – ogółem: 8,1287 ha gruntów komunalnych, w tym: 3,87
ha – drogi, 1,1600 ha – grunty szkolne, 0,1900 ha – grunt pod hydrofornią,
pozostałe – 2,9087 ha, 2 budynki szkolne, 1 budynek świetlicy, 1 budynek
hydroforni.
6. Kol. Partyzantów – ogółem: 1,09 ha gruntów komunalnych, w tym: drogi –
0,4900 ha, pozostałe – 0,6000 ha.
7. Krynice – ogółem: 33,6379 ha gruntów komunalnych, w tym: 7,8619 ha –
drogi, 1,6121 ha - w użytkowaniu wieczystym na rzecz osób fizycznych, 3,4500
ha – park zabytkowy, 1,8877 ha – zasób działek budowlanych, 0,2441 ha –
Ośrodek Zdrowia w Krynicach, 1,5700 ha – grunty szkolne, pozostałe – 17,0121
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ha, 12 budynków: 2 bud. administracyjne, 1 bud. mieszkalny, 2 bud. szkolne,
1 budynek świetlicy, 1 budynek remizo-świetlicy, 2 budynki Ośrodka Zdrowia,
3 budynki nabyte od SKR w Krynicach, 1 oczyszczalnia ścieków.
8. Majdan Krynicki – ogółem: 4,9100 ha gruntów komunalnych, w tym: 4,5900
ha - drogi, 0,1300 ha – grunty pod świetlicami, pozostałe – 0,1900 ha, 2 budynki
świetlicy.
9. Majdan – Sielec – ogółem: 9,4060 ha gruntów komunalnych, w tym: 6,48 ha
– drogi, 0,6900 ha – grunt pod szkołą w budowie, pozostałe grunty – 2,236 ha,
1 budynek świetlicy, 1 budynek sklepu.
10. Polanówka – ogółem: 5,5676 ha gruntów komunalnych, w tym: 2,1585 ha –
drogi, 0,3000 ha – grunt pod świetlicą, 0,2234 ha – grunty pod hydrofornią,
2,8857 ha – grunty inne, 1 budynek hydroforni, 1 budynek świetlicy,
11. Polany – ogółem: 11,878 ha gruntów komunalnych, w tym: 7,5916 ha –
drogi, 0,1700 ha – grunt pod hydrofornią, 0,2400 ha – pod świetlicą, 0,3200 ha –
grunty leśne, 3,5564 ha – grunty inne, 1 budynek świetlicy, 1 budynek
hydroforni, 1 budynek w riunie
12. Romanówka – ogółem: 5,3600 ha gruntów komunalnych, w tym: 3,7600 ha
– drogi, grunty inne – 1,6000 ha, 1 budynek świetlicy, 1 budynek sklepu.
13. Zaboreczno – ogółem: 7,8601 ha gruntów komunalnych, w tym: 2,9800 ha –
drogi, 2,8400 ha – byłe gminne składowisko odpadów komunalnych, pozostałe
– 2,0401 ha; 1 budynek byłego sklepu – obecnie świetlica; 1 budynek składany
14. Zadnoga – ogółem: 4,0011 ha gruntów komunalnych, w tym: 3,03 ha –
drogi, 0,2400 ha – grunt pod świetlicą, pozostałe – 0,7311 ha, 1 budynek
świetlicy.
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15. Zwiartów – ogółem: 19,8426 ha gruntów komunalnych, w tym: 15,1524 ha –
drogi, 1,8000 ha – grunty użyteczności publicznej, 1,4700 ha – grunt pod szkołą
, 0,1600 ha – grunt pod hydrofornią, 0,0600 ha – w użytkowaniu wieczystym,
pozostałe – 1,2002 ha, 2 bud. szkolne, 2 budynki świetlic, 1 budynek hydroforni.
Zmiany, jakie zaszły w stanie mienia komunalnego w roku 2018
 Krynice – zakup działki nr 488/3 o pow. 0,0390ha
 Krynice

–rozwiązanie

umowy

wieczystego

użytkowania

gruntu

i przejęcie na własność Gminy działki nr 188/38 o pow. 0,1574
 Polanówka – zamiana działki nr 295/2 o pow.0,0507 na działkę nr 64/2
o pow. 0,4318
 Polanówka zakup działki nr 183/5 o pow. 0,2605ha
 Polanówka zakup działki nr 184 o pow. 0,5434ha
W użytkowaniu gminy Krynice w roku 2018 znajdowało się 334 urządzenia
oświetleniowe. Kwestie eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetleniowych
reguluje umowa pomiędzy Urzędem a PGE – Rejon Energetyczny
w Tomaszowie Lubelskim. Opłata miesięczna za okres od stycznia do kwietnia
oraz od września do grudnia 2018 roku wynosiła 2154,60 zł x VAT. Ponadto na
terenie

Gminy

znajduje

się

37

urządzeń

oświetleniowych

będących

w posiadaniu PGE. Opłata miesięczna w roku 2018 wynosiła 159,60 zł x VAT.
Przedsiębiorcy
Podstawę gospodarki w Gminie Krynice stanowią małe firmy. Większość z nich
prowadzona jest przez osoby fizyczne na podstawie wpisu dokonanego
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Najwięcej
podmiotów gospodarczych działa w branży handlowej i budowlanej.
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W roku 2018 zarejestrowano w gminie 2 nowych przedsiębiorców. Pięciu
przedsiębiorców – osoby fizyczne wyrejestrowało prowadzoną działalność.
Według danych z 31.12.2018 r. zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEiDG) prowadzonej przez Ministerstwo
Przedsiębiorczości i Technologii na terenie Gminy Krynice zarejestrowanych
było 71 aktywnych podmiotów gospodarczych (osoby fizyczne).

Ochrona środowiska
W roku 2018 Urząd Gminy prowadził dwa nabory wniosków na utylizację
eternitu. W I naborze złożonych zostało 86 wniosków na utylizację, co
obejmowało 13 181 m2 azbestu. Natomiast w II naborze złożono 11 wniosków
na usunięcie azbestu i tj. 1685 m2 azbestu. Projekt realizowany był w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego. Wszystkie
wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone.
W 2018 roku na terenie gminy Krynice zamontowano 88 sztuk paneli
fotowoltaicznych, na prywatnych posesjach. Inwestycja zrealizowana w ramach
projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Krynice” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014
– 2020.
Gmina utrzymuje 53,300 km dróg gminnych. Utrzymanie dróg, ulic
i placów polega na: oczyszczaniu ulic, chodników i palców; koszeniu poboczy,
pasów zieleni i rowów przy drogach wraz z ich pogłębianiem; zbieraniu
i wywozie odpadów; oczyszczaniu przepustów. Ponadto wykonywano prace
porządkowe związane z utrzymaniem terenów użyteczności publicznej, miejsc
postojowych i parkingów.
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Odpady komunalne
W roku 2018 odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy zajmowało się
m.in.

Przedsiębiorstwo

Gospodarki

Komunalnej

i

Mieszkaniowej

w Tomaszowie Lubelskim, firma Ecler Wywóz nieczystości Dariusz Gałan
i Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju. Na terenie
gminy

funkcjonuje

jeden

Punkt

Selektywnego

Zbierania

Odpadów

Komunalnych w Krynicach czynny w każdy ostatni piątek miesiąca od godz.
1200 do godz. 1700 (dawna baza SKR)
Ilość i rodzaj wytworzonych odpadów komunalnych przedstawia poniższa
tabela:
INFORMACJA O ODEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH
Kod odpadów

Rodzaj odpadów

Masa odebranych odpadów
komunalnych

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane

279,260

odpady komunalne)
20 01 39

Tworzywa sztuczne

21,520

20 01 02

Szkło

30,300

20 01 01

Papier i tektura

26,830

15 01 04

Opakowania z metalu

1,150

15 01 10

Opakowania zawierające

0,056

pozostałości substancji
niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone
20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie,

0,212

kleje…
20 01 23

Urządzenia zawierające freon

4,130
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20 01 35

Zużyte urządzenia elektryczne i

5,402

elektroniczne zawierające
niebezpieczny skład
20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i

5,484

elektroniczne
20 01 33

Baterie i akumulatory

0,272

20 01 21

Lampy fluorescencyjne i inne

0,030

odpady zawierające rtęć
16 01 03

Zużyte opony

30,303

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

34,400

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych z

439,349

wyłączeniem odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Ilość i rodzaj odpadów odebranych z terenu gminy Krynice przyjętych do
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przedstawia poniższa
tabela:
Informacja o zebranych odpadach komunalnych Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Kod odpadów

Rodzaj odpadów

Masa odebranych odpadów
komunalnych

20 01 23

Urządzenia zawierające freon

0,504

20 01 35

Zużyte urządzenia elektryczne i

0,333

elektroniczne inne niż
wymienione w 2 0 01 21 i 20 01
23 zawierające niebezpieczne
składniki
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Zużyte urządzenia elektryczne i

20 01 36

0,201

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

Lampy fluorescencyjne

0,020

16 01 03

Zużyte opony

1,110

15 01 10

Opakowania zawierające

0,010

pozostałości substancji
niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone
20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie,

0,085

kleje, lepiszcze i żywice inne niż
wymienione w 20 01 27
20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

32,000

suma

34,263

Na terenie gminy nie ma nielegalnych wysypisk śmieci.
Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani byli do uiszczenia opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:
Ilość osób zamieszkujących

Miesięczna stawka opłaty za

nieruchomość

selektywny odbiór odpadów

1

14 zł

2-5

25 zł

6<

27 zł
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Ilość osób zamieszkujących

Miesięczna stawka opłaty za

nieruchomość

nieselektywny odbiór odpadów

1

30 zł

2-5

35 zł

6<

40 zł

Koszty poniesione w związku z gospodarowaniem odpadami w 2018 r.:
- wywóz odpadów komunalnych z gospodarstw oraz koszt wywozu odpadów
należących do UG, obsługa rachunku masowego – 215 130,75 zł
- koszty obsługi pracownika (szkolenia, ZFŚS) – 35 596,25 zł
Łącznie 250 727,00 zł
Należności pozostałe do zapłaty dotyczące 2018 roku za odbiór odpadów
komunalnych od mieszkańców wynosiły 71 330,08 zł. Zaległości w opłatach
wyniosły 58 217,038 zł. W roku bieżącym podjęto działania egzekucyjne.

Sprawy obywatelskie
Zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/275/2010 Rady Gminy Krynice z dnia 10
listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z

organizacjami

pozarządowymi

i

podmiotami

wymienionymi

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji - w dniach od 30 października do 9 listopada 2018 r.
przeprowadzono konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu
współpracy Gminy Krynice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
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Projekt programu był dostępny w BIP. Uwagi, opinie i propozycje do
konsultowanego projektu mogły być składowane w formie pisemnej przy
pomocy formularza konsultacyjnego, drogą elektroniczną, za pośrednictwem
poczty lub osobiście. Podmioty uprawnione do udziału w konsultacjach nie
zgłosiły uwag, opinii i propozycji do projektu programu.
Do Urzędu wpłynęło w 2018 r. 38 wniosków o udostępnienie informacji
publicznych. Dotyczyły one m. in. oświaty, ochrony środowiska, bezdomnych
zwierząt, spraw inwestycyjnych i finansowych, obsługi rady, informatyzacji,
wynagrodzeń, funkcjonowania Urzędu itp. W 100% wniosków o udostepnienie
informacji, zostało udzielonych w terminie. W przypadku jednego wniosku
odmówiono udostępnienia informacji - w zakresie umów o pracę zawieranych
w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. z uwagi, iż umowy o pracę
były zawierane z osobami nie pełniącymi funkcji publicznych.
W 2018 roku wpłynął jeden wniosek dotyczący ustalenia zmniejszonej
opłaty za umieszczanie urządzeń telekomunikacyjnych w pasie drogi gminnej.
Został załatwiony pozytywnie.
Wpłynęły także od obywateli 2 skargi. Dotyczyły one:
- funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicach
- działalności Wójta Gminy Krynice w zakresie spraw rozgraniczenia
Obie zostały rozpatrzone i uznane za bezzasadne. Skarżący zostali
poinformowani o sposobie ich rozpatrzenia. Odwołania nie wnieśli.
Do Urzędu Gminy w 2018 r. wpłynęło drogą elektroniczną 5 petycji,
które uwzględniono w całości. Wszystkie petycje wraz z odpowiedziami zostały
opublikowane w BIP i dotyczyły one m.in. efektywności energetycznej,
systemem zarządzania i monitorowania energii oraz zamówień publicznych.
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Organizacje pozarządowe
Na terenie gminy Krynice w roku 2018 działały następujące organizacje
pozarządowe:
1. Ochotnicze Straże Pożarne
2. Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych
3. Koła Gospodyń Wiejskich
4. Stowarzyszenie Zielona Dolina Zwiartowa
5. Stowarzyszenie Przyjazne i Aktywne Krynice,
6. Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Hucie Dzierążyńskiej
7. Stowarzyszenie na Recz Rozwoju Gminy Krynice
Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach i w trybie
określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
poprzez zlecenie zadania publicznego organizacji pozarządowej. Środki
finansowe na zlecenie zadań organizacjom opiewały na kwotę 20 000,00 zł.
W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji
pozarządowych i innych podmiotów, powierzono wykonanie następujących
zadań:
1. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych:
a/ dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Krynice do
Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego Polskiego
Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Tomaszowie lubelskim oraz ich powrót do miejsca zamieszkania zgodnie
z planem zajęć ustalonym przez dyrekcję,
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b/ organizacja opieki wychowawczej nad uczniami dowożonymi
za kwotę 12.200,00 zł.
2. Realizacja zadania publicznego: kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
pt. Rekonstrukcja Bitwy pod Zaborecznem. Na realizację zadania udzielono
dotacji w wysokości 4 000,00 zł.
Gmina

realizowała

zadania

własne

we

współpracy

z

organizacjami

pozarządowymi poprzez zakup materiałów in usług itp. bezpośrednio z budżetu
gminy Krynice.
Realizacja dotyczyła m.in. zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej mającej
na celu ochronę życia i mienia. Zadanie wykonano wspólnie z 9 OSP w tym
2 należącymi do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Zgodnie
z ustawą koszty wyposażenia, utrzymania, umundurowania itp. ponosi Gmina.
Wydatki poniesione w roku 2018 na realizację w/w zadań wyniosły 313 696,22
zł. Z tej kwoty przeznaczono 207 152,33 zł na zakup sprzętu dla jednostek OSP
Huta Dzierążyńska i Krynice – w ramach środków pochodzących z funduszu
sprawiedliwości oraz zakupiono zbiornik pianotwórczy do samochodu OSP
Majdan Krynicki.

Miejsca Pamięci Narodowej
W 2018 roku w ramach opieki nad Miejscami Pamięci Narodowej na terenie
gminy Krynice odnowiono litery na tablicach z nazwiskami poległych żołnierzy
w czasie II wojny światowej na cmentarzu wojennym w Antoniówce, kwaterze
wojennej na cmentarzu parafialnym w Dzierążni oraz mogile zbiorowej ofiar
pacyfikacji wsi w Hucie Dzierążyńskiej. Wiązało się to z poniesieniem kosztów
w

wysokości

2152,50

zł.

Ponadto

gmina

wykonała

wiele

prac
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porządkowo-pielęgnacyjnych na wyżej wymienionych obiektach oraz przy
pomnikach w Zaborecznem, Krynicach i Dzierążni. Wydatkowano na ten cel
kwotę 3 226,20 zł.

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi
Gmina Krynice w roku 2018 realizowała „Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminny
Krynice”. W ramach realizacji programu poniesiono koszty w wysokości
9 723,80 zł. W 2018 r. przekazano 4 psy do Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt w Zamościu, co wiązało się z poniesieniem wydatków w kwocie
9 115,80 zł.

Przestępczość w gminie
Na terenie gminy w roku 2018 stwierdzono 25 przestępstw, w tym 11
przestępstw kryminalnych. Gmina Krynice jako rejon służbowy Rewiru
Dzielnicowych

Wydziału

Prewencji

KPP

w

Tomaszowie

Lubelskim

obsługiwana jest przez dzielnicowego z w/w komórki organizacyjnej KPP
w Tomaszowie Lubelskim. Na terenie gminy Krynice służbę pełnią również
policjanci Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego Wydziału Prewencji, Wydziału
Kryminalnego, Wydziału Ruchu Drogowego oraz policjanci realizujący zadania
w zakresie profilaktyki społecznej.
W roku 2018 na drogach gminy Krynice doszło do 25 kolizji. Miały miejsce
2 wypadki drogowe, w których 1 osoba zginęła, co stanowi 14 % ogółu ofiar
z powiatu tomaszowskiego.
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W ramach bezpieczeństwa w ruchu drogowym w miejsca zagrożone kierowano
patrole w celu oddziaływania prewencyjnego. Ponadto prowadzono spotkania
profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą w szkołach na terenie gminy.
Według opinii funkcjonariuszy policji należy stwierdzić, że stan bezpieczeństwa
i porządku publicznego w roku 2018 na terenie gminy Krynice był dobry.

Edukacja
Obsługę mieszkańców w zakresie oświaty i wychowania na poziomie
podstawowym prowadzą: ośmioletnia Szkoła Podstawowa w Krynicach oraz
Niepubliczne Szkoły w Zwiartowie i Hucie Dzierążyńskiej. Na terenie gminy
nie ma samorządowego przedszkola. Przy szkołach prowadzone są klasy „0”
i oddziały przedszkolne dla dzieci młodszych.
Do Szkoły Podstawowej w Krynicach wg stanu na dzień 30 września 2018 roku
uczęszczało 144 uczniów, do Gimnazjum – 38 uczniów. Do oddziałów
przedszkolnych uczęszczało 52 dzieci. W szkole zatrudnionych jest 24
nauczycieli.
Do Szkoły Niepublicznej w Hucie Dzierążyńskiej wg stanu

na dzień 30

września 2018 r. uczęszczało 67 dzieci i 16 do oddziału przedszkolnego. Kwota
dotacji przekazana przez gminę na funkcjonowanie szkoły wyniosła 774 531,24
zł.
Do Szkoły Niepublicznej w Zwiartowie wg stanu na dzień 30 września 2018 r.
uczęszczało 17 dzieci i 13 do oddziału przedszkolnego. Kwota dotacji
przekazana przez gminę na funkcjonowanie szkoły wyniosła 249 369,61 zł.
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Wydatki w gminie na edukacyjną opiekę wychowawczą - oświatę i wychowanie
wyniosły w 2018 roku 3 722 341,87 zł oraz 57 810,00 zł wydano na
dokumentację budowy przedszkola w Krynicach. Wydatki sfinansowane zostały
ze środków pochodzących z budżetu państwa - subwencji i dotacji w łącznej
kwocie 2 712 696,20 zł. Pozostała kwota 1 009 645,67 pochodziła z budżetu
gminy.
Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników
Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu
młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Krynice
rozpatrywano wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych
uczniów, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin
czeladniczy, lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych
zgodnie z dyspozycją art. 121 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo
oświatowe. Na realizację powyższego zadania pozyskano dotację od Wojewody
Lubelskiego. Młodociani, którzy ukończyli naukę u pracodawców zdobyli
wykształcenie w różnych zawodach. Na kształcenie pięciu pracowników
młodocianych wydatkowano środki w wysokości 38 930,97 zł.

Biblioteka
W gminie w 2018 roku funkcjonowała Biblioteka Publiczna Gminy Krynice
posiadająca Filię w Hucie Dzierżyńskiej. Jeden budynek biblioteki jest
dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Księgozbiór na dzień
1 stycznia 2018 r. wynosił 14 200 woluminów, zaś na koniec roku 14 419
woluminów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca łączna liczba woluminów
wynosiła 4,3 - na dzień 1 stycznia 2018 r. oraz 4,4 - na dzień 31 grudnia 2018.
W 2018 r. biblioteka zapewniła możliwość wypożyczenia płyt CD i DVD, z tej
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usługi nie korzystał żaden mieszkaniec gminy. Zbiory audiowizualne w 2018 r.
zostały wzbogacone o 18 pozycji. W przeciągu 2018 roku zarejestrowano 430
czytelników, którzy łącznie wypożyczyli 7 691 woluminów.
W roku 2018 Biblioteka Publiczna zatrudniała 3 pracowników w tym:
- 1pracownik w pełnym wymiarze czasu pracy
- 1 pracownik na ½ etatu
- 1 pracownik na 1/8 etatu
W ciągu roku struktura zatrudnienia nie zmieniała się. Na wyposażeniu
biblioteki jest 10 komputerów z dostępem do Internetu, z czego użytkowano 3.
Katalog on-line znajduje się na dwóch stanowiskach komputerowych.
W 2018 r. biblioteka gminna zorganizowała 20 imprez, których celem była
promocja czytelnictwa. W wydarzeniach tych wzięło udział 533 mieszkańców.
Na organizację imprez biblioteka ponosiła wydatki w kwocie 3 711,00 zł. Na
prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa z budżetu gminy
wydatkowano kwotę w wysokości 114 822,00 zł.

Kultura
W roku 2018 Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach zorganizował 36 wydarzeń
kulturalnych w tym:
- 1 seans filmowy – 30 uczestników
- 1 wystawa – 100 uczestników
- 2 festiwale (przeglądy artystyczne) – 400 uczestników
- 1 koncert – 200 uczestników
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- 1 prelekcja – 20 uczestników
- 21 imprez turystycznych i sportowo-rekreacyjnych - 3 950 uczestników
- 4 konkursy – 120 uczestników
- 1 pokaz teatralny – 30 uczestników
- 4 warsztaty – 100 uczestników
Ogółem wzięło w nich udział 4950 mieszkańców. Wydarzenia te wiązały się
z poniesieniem kosztów w wysokości 85 806 zł.
Przy gminnych jednostkach kultury funkcjonują grupy artystyczne zrzeszające
182 osoby z terenu gminy. W ich ramach organizowano zajęcia:
- 1 muzyczno-instrumentalne – 26 uczestników
- 1 wokalne i chóry – 16 uczestników
- 1 folklorystyczne – 20 uczestników
- 8 kół gospodyń wiejskich – 120 uczestników
W Gminnym Ośrodku Kultury w 2018 roku zatrudnieni byli pracownicy:
- Dyrektor GOK (styczeń ½ etatu, luty – grudzień 1 etat)
- Główny Księgowy (styczeń – sierpień, 1/8 etatu, w tym urlop macierzyński od
1 stycznia do 5 lipca)
- Zastępca Głównego Księgowego (styczeń – 5 lipca 1/8 etatu)
- Instruktor do spraw promocji i organizacji imprez (styczeń – kwiecień ¼ etatu)
- Sekretarka (staż PUP do 15 kwietnia, do 16 kwietnia do 31 maja zatrudniona
w GOK ½ etatu)
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- Sekretarka (staż PUP od 9 lipca do 15 grudnia, od 17 grudnia do 31 marca
zatrudniona w GOK ½ etatu)
- Główny Księgowy (od 1 września do 31 grudnia 1/8 etatu)
- w miarę potrzeb, w związku z organizacją imprez na większą skalę, a także do
prowadzenia

warsztatów artystycznych zatrudnia się osoby na umowy

cywilnoprawne.

Sprawy administracyjne
Czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wyniósł do 30 dni
kalendarzowych. W roku 2018 wydano 344 dowodów osobistych. Wydano 308
odpisów akt stanu cywilnego. Małżeństw zawartych w przeciągu roku 2018 było
9, w tym 1 ślub w plenerze. Urząd Stanu Cywilnego sporządził w 2018 roku
7 aktów urodzenia oraz 25 aktów zgonu. W roku 2018, 12 par małżeńskich
z terenu gminy Krynice obchodziło jubileusz złotych godów i otrzymały medale
od Prezydenta za wieloletnie pożycie małżeńskie.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. Urząd Gminy Krynice zatrudniał 22 osoby w tym
15 na stanowiskach urzędniczych w wymiarze 14 ½ etatu oraz 7 pracowników
obsługi w wymiarze 6 ½ etatu (1 osoba w ramach przedłużenia gwarancji
zatrudnienia w ramach robót publicznych).
W roku 2018 Wójt Gminy Krynice wydał 3 378 decyzji, w zakresie:
- spraw organizacyjnych, obywatelskich i oświaty - 14 decyzji
- podatków - 3 350 decyzji
- Urzędu Stanu Cywilnego - 1 decyzja
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- podziałów i rozgraniczeń - 11 decyzji
- naruszenia stosunków wodnych - 2 decyzje
- zajęcie pasa drogowego – 4 decyzje
- decyzja lokalizacyjna w pasie drogowym – 3 decyzje
- wykonanie zjazdów w pasie drogowym – 1 decyzja
Od w/w decyzji wniesiono 3 odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Zamościu. Wniesiono także skargę na bezczynność organu
w sprawie naruszenia stosunków wodnych. Z rozstrzygnięcia Samorządowego
Kolegium Odwoławczego wynikało, iż nie było ono zawinione przez Urząd.
Z tego tytułu gmina nie została zobowiązana do zwrotu kosztów procesu.

Podsumowanie

Gmina Krynice, chcąc spełnić oczekiwania mieszkańców systematycznie
dąży do poprawy warunków ich życia, poprzez rozwój infrastruktury,
pielęgnowanie kultury lokalnej i podnoszenie atrakcyjności gminy oraz
inwestycje w lokalny układ drogowy obejmujące bieżące naprawy stanu dróg,
jak i budową nowych dróg gminnych. Nie bez znaczenia jest, że Gmina na rok
bieżący otrzymała środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
na przebudowę dróg gminnych oraz utwardzenie i odwodnienie wąwozów
lessowych. Szereg prac przygotowawczych i dokumentacyjnych w bieżącym
roku będzie podejmowanych w sprawie dalszej gazyfikacji miejscowości
z terenu gminy. Wszelkie prace i starania Urzędu Gminy skierowane zostaną na
budowę Przedszkola w Krynicach. Wójt skierował do Prezesa Rady Ministrów
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wniosek o dofinansowanie budowy przedszkola ze środków budżetu państwa.
Inwestycja ta pozwoli na stworzenie w naszej gminie, wyczekiwanego od wielu
lat, miejsca wychowania przedszkolnego dla najmłodszych mieszkańców.
Ponadto warto wspomnieć, że został złożony wniosek na budowę boiska przy
Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Krynicach do Ministerstwa
Sportu i Turystyki.
W sposób racjonalny i przemyślany będziemy dążyć do realizacji
rozpoczętych inwestycji i działań, by polepszyć jakość życia naszych
mieszkańców. Planujemy systematyczne doposażanie świetlic wiejskich, by
stworzyć dobre warunki do działalności nowo zarejestrowanym Kołom
Gospodyń Wiejskich. Szczególną uwagę samorząd zwróci na poprawę estetyki
i czystości miejsc użyteczności publicznej.
Mam nadzieję, że zmiany jakie zachodzą w naszej gminie są zauważane
i doceniane przez naszych mieszkańców. To również zasługa pozyskanych
środków zewnętrznych, dzięki którym uda nam się zrealizować kilka
znaczących inwestycji. Będę dążyć do tego, by gmina Krynice stała się
miejscem gdzie dobrze się mieszka, pracuje i odpoczywa. Wspólnie z Radą
Gminy podejmujemy działania mające na celu równomierny rozwój w różnych
obszarach gminy: infrastruktury technicznej – budowy dróg, oświaty czy też
wydarzeń kulturalnych.
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