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Drodzy Mieszkańcy Gminy Krynice 

 

 

Niniejszy dokument stanowi informację o działaniach podejmowanych 

przez Urząd Gminy w 2020 roku. Realizacja zadań własnych i zleconych  

w poszczególnych obszarach, jak również inwestycje służące poprawie jakości 

życia mieszkańców i zobrazowania sytuacji gminy zostały przedstawione  

w sposób szczegółowy. 

 

Mam nadzieję, że raport posłuży mieszkańcom gminy do zwiększenia 

wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także stanie się 

podstawą do przeprowadzenia dialogu na temat przyszłości Gminy Krynice. 

 

 

Z poważaniem, 
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Zarządzanie Gminą 

 

Gmina Krynice jest gminą wiejską, położoną w powiecie tomaszowskim 

w województwie lubelskim i obejmuje obszar o powierzchni 73,6 km
2
. Graniczy 

z sześcioma gminami: Tarnawatką, Łabuniami, Komarowem – Osadą, 

Adamowem, Krasnobrodem, Rachaniami. W skład gminy wchodzi 16 sołectw. 

Podstawowym celem działalności Urzędu jest zapewnienie interesantom 

profesjonalnej i przyjaznej obsługi. Urząd Gminy wykonuje spoczywające na 

gminie zadania własne, zadania zlecone, jak również zadania publiczne 

powierzone 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 

Gminy Krynice 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 

zwołanych przez Przewodniczącego Rady. Termin sesji, jej miejsce i porządek 

obrad podaje się do wiadomości mieszkańców. 
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Radę Gminy w Krynicach tworzy 15 osób. W skład Rady Gminy w 2020 roku 

wchodzili następujący Radni: 

 

 Bogumiła Dziubińska – Przewodnicząca Rady Gminy 

 

 Baj Krystyna – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 

 

 Burda Leszek – Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

 

 Baj Dariusz 

 

 Cik Halina 

 

 Gniwek Jacek 

 

 Huzar Mirosław 

 

 Iskierka Janusz 

 

 Kołodziej Anna 

 

 Kierczyński Krzysztof 

 

 Kowalski Tomasz 

 

 Matuszak Waldemar 

 

 Naum Paweł 

 

 Pasieczny Wiesław 

 

 Sachajko Bogdan 
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W 2020 roku Rada Gminy obradowała i podejmowała rozstrzygnięcia  

na 8 posiedzeniach. W sprawach należących do jej kompetencji podjęła  

60 uchwał. 

Ich wykaz zawiera poniższa tabela: 

 

L.p. Numer uchwały Data podjęcia Postanowienie w sprawie 

1.  XII/115/2020 5.03.2020 zmian wieloletniej prognozy finansowej 

2.  XII/116/2020 5.03.2020 zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok 

3.  XII/117/2020 5.03.2020 przyjęcia „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Krynice w 2020 roku” 

4.  XII/118/2020 5.03.2020 przystąpienia Gminy Krynice do 

stowarzyszenia Euroregion „Roztocze” 

5.  XII/119/2020 5.03.2020 udzielenie pomocy finansowej Miastu 

Zamość na dofinansowanie kosztów 

utrzymania ośrodka dla osób 

Nietrzeźwych w Zamościu 

6.  XII/120/2020 5.03.2020 określenia średniej ceny paliwa w Gminie 

Krynice w roku szkolnym 2019/2020 

7.  XII/121/2020 5.03.2020 wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Krynice 

8.  XIII/122/2020 15.05.2020 zmian wieloletniej prognozy finansowej 

9.  XIII/123/2020 15.05.2020 zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok 

10.  XIII/124/2020 15.05.2020 zmieniająca Uchwałę nr III/20/2018 Rady 

Gminy Krynice z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie uchwalenia „Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Krynice” 

11.  XIII/125/2020 15.05.2020 wyrażenia zgody na ustanowienie 
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służebności  przesyłu na nieruchomości 

stanowiące własność Gminy Krynice 

12.  XIII/126/2020 15.05.2020 zmieniająca uchwałę nr XI/111/2019 

Rady Gminy Krynice z dnia 30 grudnia 

2019 roku w sprawie regulaminu 

wynagradzania nauczycieli 

13.  XIII/127/2020 15.05.2020 określania warunków i trybu 

finansowania rozwoju sportu na terenie 

Gminy Krynice 

14.  XIII/128/2020 15.05.2020 uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości 

Antoniówka 

15.  XIII/129/2020 15.05.2020 uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości 

Dąbrowa 

16.  XIII/130/2020 15.05.2020 uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości 

Majdan-Sielec 

17.  XIII/131/2020 15.05.2020 uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości 

Kolonia Partyzantów 

18.  XIII/132/2020 15.05.2020 zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Krynice 

19.  XIV/133/2020 18.06.2020 udzielenia Wójtowi Gminy Krynice 

wotum zaufania 

20.  XIV/134/2020 18.06.2020 rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem Wójta Gminy Krynce z 

wykonania budżetu za 2020 rok 

21.  XIV/135/2020 18.06.2020 udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok 

22.  XIV/136/2020 18.06.2020 zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

23.  XIV/137/2020 18.06.2020 wprowadzenia zmian w uchwale 

budżetowej na 2020 rok 

24.  XIV/138/2020 18.06.2020 zaciągnięcia kredytu długoterminowego z 

przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne 
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pn. „Modernizacja budynku szkoły w 

miejscowości Krynice” 

25.  XIV/139/2020 18.06.2020 zaciągnięcia kredytu długoterminowego z 

przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne 

pn. „Budowa przedszkola w Gminie 

Krynice” 

26.  XIV/140/2020 18.06.2020 rozpatrzenia petycji dotyczącej ochrony 

zdrowia mieszkańców przed 

elektroskażeniem 

27.  XV/141/2020 4.09.2020 zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok 

28.  XV/142/2020 4.09.2020 określenia średniej ceny jednostki paliwa 

w Gminie Krynice w roku szkolnym 

2020/2021 

29.  XV/143/2020 4.09.2020 zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

30.  XV/144/2020 4.09.2020 uchylająca uchwałę w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego z 

przeznaczeniem na zadnie inwestycyjne 

pn. „Budowa przedszkola w Gminie 

Krynice” 

31.  XV/145/2020 4.09.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości 

Antoniówka na lata 2020-2027 

32.  XV/146/2020 4.09.2020 wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy najmu lokalu użytkowego w 

kontenerze usługowym stanowiącym 

własność Gminy Krynice 

33.  XVI/147/2020 5.11.2020 zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

34.  XVI/148/2020 5.11.2020 wprowadzenia zmian w uchwale 

budżetowej na 2020 rok 

35.  XVII/149/2020 13.11.2020 zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

36.  XVII/150/2020 13.11.2020 zmieniająca uchwałę nr III/20/2018 Rady 

Gminy Krynice z dnia 28 grudnia 2018 r. 
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w sprawie uchwalenia „Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Krynice” 

37.  XVII/151/2020 13.11.2020 wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawek tej opłaty 

38.  XVII/152/2020 13.11/2020 określenia szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów, w 

zamian za uiszczoną przez właścicieli 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

39.  XVII/153/2020 13.11.2020 określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości oraz warunków i trybu 

składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej 

40.  XVII/154/2020 13.11.2020 obniżenia średniej ceny skupu żyta 

przyjmowanej do obliczenia podatku 

rolnego na 2021 rok 

41.  XVII/155/2020 13.11.2020 określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości obowiązujących na terenie 

gminy Krynice 

42.  XVII/156/2020 13.11.2020 przystąpienia gminy Krynice do Związku 

Transgranicznego Euroregion Roztocze 

43.  XVII/157/2020 13.11.2020 utworzenia Gminnej Rady Seniorów w 

Krynicach i nadania jej statutu 

44.  XVII/158/2020 13.11.2020 uchwalenia Programu współpracy Gminy 

Krynice z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami pożytku 
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publicznego na rok 2021 

45.  XVIII/159/2020 8.12.2020 zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

46.  XVIII/160/2020 8.12.2020 zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok 

47.  XVIII/161/2020 8.12.2020 zmieniająca uchwałę nr XVII/157/2020 w 

sprawie utworzenia Gminnej Rady 

Seniorów w Krynicach i nadania jej 

statutu 

48.  XVIII/162/2020 8.12.2020 zmieniająca uchwałę nr XVII/151/2020 w 

sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawek tej 

opłaty 

49.  XVIII/163/2020 8.12.2020 określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości oraz warunków i trybu 

składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej 

50.  XIX/164/2020 29.12.2020 wieloletniej prognozy finansowej 

51.  XIX/165/2020 29.12.2020 budżetu Gminy Krynice na rok 2021 

52.  XIX/166/2020 29.12.2020 zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok 

53.  XIX/167/2020 29.12.2020 uchylającą uchwałę nr XIV/138/2020 w 

sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego z przeznaczeniem na 

zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja 

budynku szkoły w miejscowości Krynice” 

54.  XIX/168/2020 29.12.2020 uchwalenia planu pracy Rady Gminy 

Krynice na 2021 rok 

55.  XIX/169/2020 29.12.2020 uchwalenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej na 2021 rok 

56.  XIX/170/2020 29.12.2020 uchwalenia planu pracy Komisji do 

Spraw Społecznych na 2021 rok 

57.  XIX/171/2020 29.12.2020 uchwalenia planu pracy Komisji 
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Planowania Gospodarczego, Budżetu i 

Rolnictwa na 2021 rok 

58.  XIX/172/2020 29.12.2020 przyjęcia Gminnej Strategii 

Rozwiazywania Problemów Społecznych 

w Gminie Krynice na lata 2021-2025 

59.  XIX/173/2020 29.12.2020 wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej mienie gminy 

60.  XIX/174/2020 29.12.2020 trybu i szczegółowych warunków 

zwolnienia od podatku rolnego gruntów 

gospodarstw wolnych, na których 

zaprzestano produkcji rolnej 

 

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 Wójt Gminy  udostępnił do 

publicznego wglądu publikując je w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Gminy. 

 

 

Realizacja polityk, programów i strategii 

 

W gminie w 2020 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 2020 

 

 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności na terenie Gminy Krynice w 2020 r. 
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 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 2019-

2021 

 

 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 

2020 

 

 Gminny    Program    Profilaktyki i Rozwiązywania    Problemów 

          Alkoholowych w Gminie Krynice na rok 2020 

 

 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krynice na lata 2019-2022  

z perspektywą do roku 2026 

 

 Gminny Program Opieki nad Zabytkami w gminie Krynice na lata 2019-

2022 

 

W roku 2020 podjęto realizację zadań ujętych w w/w dokumentach. 

 

 

Finanse gminy 

Budżet Gminy Krynice na rok 2020 został uchwalony przez Radę Gminy 

Krynice dnia 30 grudnia 2019 roku uchwałą nr XI/104/2019. Planowane 

dochody wynosiły 16 182 379,15 zł, a wydatki zaplanowano w kwocie 

18 062 379,15 zł. Planowana uchwała budżetowa na rok 2020 zamykała się 

deficytem w wysokości 1 880 000,00 zł, na pokrycie deficytu zaplanowano 

przychody pochodzące z kredytów i pożyczek na rynku krajowym. 
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W/w uchwale dokonano 29 zmian, w tym 7 uchwałami Rady Gminy oraz  

22 zarządzeniami Wójta Gminy. W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy 

Krynice na rok 2020 ustalono i zrealizowano: 

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 18 014 375,93 zł i wykonano na kwotę  

17 997 651,08 zł, co stanowi 99,91 %, wydatki oszacowano w kwocie 

19 677 311,26 zł wykonano na kwotę 18 530 305,94 zł, co stanowi 94,17%. 

W roku 2020 spełniono wymóg stawiany przez art. 242 ustawy o finansach 

publicznych gdzie wykonane wydatki bieżące nie przewyższają dochodów 

bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne 

środki. 

Planowany deficyt po zmianach wyniósł 1 662 935,33 zł, jego wykonanie 

wyniosło 532 654,86 zł. Zaplanowane przychody na rok 2020 w kwocie 

2 233 535,33 zł zrealizowano w wysokości 2 162 935,33 zł tj. 96,84 % w tym: 

 wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach 

publicznych w kwocie 512 935,33 zł; 

 kredyt na pokrycie deficytu w kwocie 1 650 000,00 zł 

Planowane w kwocie 570 600,00 zł na rok 2020 rozchody na koniec roku 

zostały zrealizowane w kwocie 100 % z przeznaczeniem na spłatę: 

 23 900,00 zł - rat pożyczki zaciągniętej w roku 2017  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Lublinie zgodnie z umową nr 74/2016/GW na realizację zadania pn. 

„Budowa wodociągu w miejscowości Dąbrowa – Etap I” w kwocie 119 

500,00 zł z terminem spłaty ostatniej raty do dnia 31 marca 2022 r. – 

pozostało do spłaty 29 875,00 zł; 
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 31 700,00 zł - rat pożyczki zaciągniętej w roku 2018  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Lublinie zgodnie z umową nr 151/2018/P/GW na realizację zadania pn. 

„Budowa wodociągu w miejscowości Dąbrowa – Etap II” w kwocie 158 

500,00 zł z terminem spłaty ostatniej raty do dnia 31 grudnia 2023 r. – 

pozostało do spłaty 95 100,00 zł; 

 90 000,00 zł - raty kredytu zaciągniętego w roku 2018  

w Powiatowym Banku Spółdzielczym z przeznaczeniem na 

sfinansowanie planowanego deficytu roku 2018 z terminem spłaty 

ostatniej raty do dnia 31 marca 2020 r. – pozostało do spłaty 0,00 zł; 

 425 000,00 zł - raty kredytu zaciągniętego w roku 2019  

w Powiatowym Banku Spółdzielczym z przeznaczeniem na 

sfinansowanie planowanego deficytu roku 2019 z terminem spłaty 

ostatniej raty do dnia 29 marca 2024 r. – pozostało do spłaty 1 575 000,00 

zł; 

W roku 2020 zaciągnięto kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu roku 

2020  

w kwocie 1 650 000,00 zł 

 Na koniec roku w związku z zaciągniętymi w/w zobowiązaniami występują 

zobowiązania długoterminowe w wysokości 3 349 975,00 zł.  

Na niewykonanie części dochodów i wydatków w roku 2020 wpływ miała 

sytuacja panująca na terytorium naszego państwa związana z ogłoszonym 

stanem epidemiologicznym związanym z wirusem COVID-19. 

W roku 2020 pozyskano dofinansowanie w kwocie 3 680 338,14 zł na realizacje 

zadań:  

 Termomodernizacja budynku szkoły w kwocie 921 691,14 zł; 
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 Budowa przedszkola w Gminie Krynice w kwocie 1 928 990,00 zł; 

 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krynice  

w kwocie 75 000,00 zł; 

 Remont stołówki w Szkole Podstawowej w miejscowości Krynice 

80 000,00 zł; 

 Remont drogi gminnej w miejscowości Dzierążnia 104 657,00 zł zadanie 

przewidziane do realizacji w roku 2021; 

 Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Krynicach 570 000,00 

zadanie przewidziane do realizacji w roku 2021. 

W roku 2020 z budżetu gminy udzielono dotacji dla: 

Gminnego Ośrodka  Kultury w kwocie: 236 080,44 zł oraz 23 237,48 zł. 

Biblioteka Publiczna Gminy Krynice  w kwocie 116 884,40 zł. 

Urząd Miasta Zamość (Izba Wytrzeźwień) w kwocie 4 167,00 zł. 

Powiat tomaszowski (przebudowa drogi powiatowej nr 3266l od drogi krajowej 

nr 17 w miejscowości Krynice do miejscowości Polany) w kwocie 445 573,31zł. 

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - dowóz dziecka niepełnosprawnego 

w kwocie 43 543,75 zł. 

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Krynice - 

dotacje celowe dla jednostek OSP z terenu Gminy Krynice w kwocie 2 811,00zł. 

Działania na rzecz upowszechniania kultury fizycznej - dotacja celowa dla 

Klubu sportowego działającego na terenie Gminy Krynice w kwocie 3 528,23zł. 

Dotacja na zadania oświatowe dla Niepublicznych Szkół Podstawowych 

prowadzonych przez Stowarzyszenia działające na terenie tutejszej Gminy - 

oddziały przedszkolne w kwocie 306 890,53 zł. 
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Dotacja na zadania oświatowe dla Niepublicznych Szkół Podstawowych 

prowadzonych przez Stowarzyszenia działające na terenie tutejszej Gminy - 

szkoły podstawowe w kwocie 965 687,28 zł. 

Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe prowadzone przez Stowarzyszenia  

w kwocie 10 249,65 zł.  

 

Dotacja celowa - 500+ dla nauczycieli - dofinansowanie zakupu usługi dostępu 

do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu 

realizacji tych zajęć w kwocie 9 000,00 zł. 

 

W roku budżetowym 2020 zostały wyodrębnione środki w ramach realizacji 

funduszu sołeckiego. Zadania zrealizowano zgodnie ze złożonymi wnioskami. 

Plan nie wykonano w 100% z powodu oszacowania zaplanowanych wydatków  

w zawyżonej kwocie. Ponadto z części zadań, sołectwa zrezygnowały, z uwagi 

na nieprzewidziane przeszkody - w tym stan epidemiologiczny związany  

z wirusem COVID -19. W tabeli poniżej przedstawiono ich zakresy: 
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Mieszkańcy gminy 

W okresie od początku do końca 2020 r. liczba mieszkańców Gminy Krynice 

zmniejszyła się o 25 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 3268 

osób - w tym 1645 kobiet i 1623 mężczyzn. W poszczególnych kategoriach 

wiekowych sytuacja przedstawiała się następująco: 

- liczba kobiet w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) - 213 osób,  

a liczba mężczyzn – 231 

- liczba kobiet w wieku produkcyjnym (15-59 lat) - 912 osób, a liczba mężczyzn 

w wieku produkcyjnym (15-64) - 1123 

- liczba kobiet w wieku poprodukcyjnym – 545, a liczba mężczyzn - 300 

W 2020 r. urodziło się w gminie 24 osób, w tym 13 dziewczynek  

i 11 chłopców. Zgonów odnotowano 56 w tym: 23 kobiety i 33 mężczyzn. 

Przyrost naturalny jest ujemny wyniósł: -32 (-0,098).  

 

 

Sprawy administracyjne 

Czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wyniósł do 30 dni 

kalendarzowych. W roku 2020 wydano 137 dowodów osobistych oraz 273 

odpisów akt stanu cywilnego. Urząd Stanu Cywilnego sporządził 3 akty 

urodzenia oraz 20 aktów zgonu. Zawartych zostało 6 małżeństw wyznaniowych 

i 3 śluby cywilne. 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Urząd Gminy Krynice zatrudniał 22 osoby w tym 

15 na stanowiskach urzędniczych w wymiarze 14 ¾ etatu oraz  

7 pracowników obsługi w wymiarze 6,652 etatu.  
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W roku 2020 Wójt Gminy Krynice wydał 3549 decyzji, w zakresie: 

- spraw organizacyjnych, obywatelskich i oświaty - 24 decyzji 

- podatków - 3492 decyzji 

- podziałów i rozgraniczeń - 12 decyzji 

- naruszenia stosunków wodnych - 2 decyzje 

- zajęcie pasa drogowego – 8 decyzji 

- decyzja lokalizacyjna w pasie drogowym – 7 decyzji 

- wykonanie zjazdów w pasie drogowym – 4 decyzje 

 

 

Działalność inwestycyjna 

 

Drogi publiczne będące w zarządzie dróg gminnych, w trakcie trwania 2020 

roku, obejmowały długość 56,64 km. Drogi asfaltowe stanowiły na dzień  

1 stycznia 2020 roku 24% wszystkich dróg, a na dzień 31 grudnia 2020 r. 23,4 

%. W 2020 r. realizowano inwestycję drogową o łącznej długości 0,15 km - 

przebudowa drogi gminnej nr 111555L w miejscowości Krynice na odcinku 

DK-17 w kierunku Ośrodka Zdrowia. Wiązało się to z poniesieniem kosztów  

w wysokości 286 430,00 zł. Przy czym finansowanie zewnętrzne wynosiło  

75 000,00 zł. Wykonano także remont dróg gminnych na odcinku 250 m  

w miejscowości Krynice- koszt wykonania robót 60 333,00 w całości pokryty  

ze środków własnych.  

W 2020 roku zrealizowane inwestycje drogowe obejmowały: 

1) termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości  

w miejscowości Krynice na kwotę 1 39 081,73 zł, 
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2) budowa przedszkola w miejscowości Krynice część III na kwotę 

1 788 098,74 zł, 

 

 

3) budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krynice 

od 0+000 do km 0+054 i od km 0+074 do km 0+150 o długości 130m  

nr ewidencyjny działki 556/9 o wartości 165 243,88 zł, 

4) budowa klatki schodowej przy Szkole Podstawowej w Krynicach  

na kwotę 470 008,27 zł, 

 

5) dostawa wraz z montażem wyposażenia przedszkola w Krynicach  

na kwotę 156 303,29 zł, 
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6) budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 111555L  

w miejscowości Krynice od km. 0+054 do km 0+074 uszkodzonej  

w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2018 roku w kwocie 

103 165,34 zł. 

 
 

Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2020 r. wynosiła 59,5 km  

a na koniec 59,7 km. Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada 98% 

mieszkań. W roku 2020 wydobyto 102 875 m
3
 wody. Na terenie gminy Krynice 

jest 942 odbiorców, którym sprzedano 78 832 m
3 

wody. Zanotowano 23 dużych 

awarii wodociągów.  

Na koniec 2020 roku sieci kanalizacyjne liczyły 3,59 km. Przyłącze 

kanalizacyjne posiada 8% mieszkańców tj. 73 przyłączy. W roku 2020 nie 

odnotowano awarii sieci kanalizacyjnej. Oczyszczono ścieki  

w ilości 5 429 m
3
. 
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Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 

Na końcu 2020 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował 5 mieszkań                         

o łącznej powierzchni 218 m
2
. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania 

wynosiła 43,5 m
2
. 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, w Majdanie 

Krynickim – 1.  

Gmina nie posiada w swoim zasobie lokali socjalnych. 

    Ponadto na stanie mienia komunalnego znajduje 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, 

0,25 budynki mieszkalne (lokal mieszkalny), 2 budynki NZOZ w Krynicach,  

3 budynki nabyte od SKR w Krynicach, 2 budynki oczyszczalni ścieków,  

2942,5 m sieci kanalizacyjnej oraz 73 przyłączy kanalizacyjnych, 58,9 km sieci 

wodociągowej, 1018 przyłączy. 

 

    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, 2,5 

km sieci wodociągowej, 101 przyłączy o długości 1,4 km. 

 

2. Budy – ogółem : 6,4615 ha gruntów komunalnych, w tym: drogi  – 1,7112 ha, 

4,4377 ha – grunty Klinkierni Budy, pozostałe – 0,3126 ha, 1 budynek 

Klinkierni Budy, 1 budynek świetlicy, 6650/28540 części budynku 

mieszkalnego, 1,2 km sieci wodociągowej, 47 przyłączy o dł.0,5 km. 
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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, 

2,2 km sieci wodociągowej, 63 przyłączy o dł.2,0 km. 

 

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, 7,9 km sieci 

wodociągowej, 99 przyłączy o dł.2,8 km. 

 

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, 2,8 km sieci wodociągowej, 87 przyłączy o dł.2,4 km. 

 

6. Kol. Partyzantów – ogółem: 1,09 ha gruntów komunalnych, w tym: drogi – 

0,4900 ha, pozostałe – 0,6000 ha. 

 

7. Krynice – ogółem: 33,3992 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 – 16,7734 

ha, 12 budynków: 2 bud. administracyjne, 2 bud. szkolne, 1 budynek świetlicy,  

1 budynek remizo-świetlicy, 2 budynki Ośrodka Zdrowia, 3 budynki nabyte od 

SKR w Krynicach, 1 oczyszczalnia ścieków, 2942,5m kanalizacji, 71 przyłączy 

kanalizacyjnych, 9,2 km sieci wodociągowej, 129 przyłączy  

o dł.4,1 km. 
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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, 4,1km sieci wodociągowej, 64 przyłącze o dł.2,4km. 

 

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, 4,3 km sieci wodociągowej,  

68 przyłączy o dł.2,0 km. 

 

10. Polanówka – ogółem: 4,4076 ha gruntów komunalnych, w tym: 2,1585 ha – 

drogi, 0,3000 ha – grunt pod świetlicą, 0,2234 ha – grunty pod hydrofornią, 

1,7257 ha – grunty inne, 1 budynek hydroforni, 1budynek świetlicy, 2,5 km sieci 

wodociągowej, 75 przyłączy o dł. 2,9 km. 

 

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, 6,4 km sieci wodociągowej, 70 przyłączy o dł.3,8 km. 

 

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, 2,4 km 

sieci wodociągowej, 29 przyłączy o dł.0,8 km. 

 

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; 3,2 km sieci wodociągowej, 37 przyłączy o dł.1,1 km 

/Zaboreczno i Kol. Partyzantów/. 
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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 z lok. sklepu, 1,3 km sieci wodociągowej, 35 przyłączy o dł.0,9 km. 

 

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, 8,9 km sieci wodociągowej, 114 przyłączy o dł. 3,3 km 

/Zwiartów i Zwiartów Kolonia /.  

 

Zmiany, jakie zaszły w stanie mienia komunalnego w roku 2020: 

 Krynice -  sprzedaż działki nr 188/40 o pow. 0,0513ha 

 Krynice -  sprzedaż działki nr 188/67 o pow. 0,1544ha 

 Krynice -  sprzedaż działki nr 604/7 o pow. 0,0219ha 

 Krynice -  sprzedaż działki nr 604/8 o pow. 0,0192ha 

 Krynice -  sprzedaż działki nr 604/12 o pow. 0,0308ha 

Ogółem powierzchnia wszystkich gruntów w zasobie gruntów komunalnych 

wynosi: 159,6463 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 – 58,1182 ha. 

W użytkowaniu gminy Krynice w roku 2020 znajdowało się 345 urządzeń 

oświetleniowych. Kwestie eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetleniowych 
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reguluje umowa pomiędzy Urzędem a PGE – Rejon Energetyczny  

w Tomaszowie Lubelskim. Opłata miesięczna za okres od stycznia do kwietnia 

oraz od września do grudnia 2020 roku wynosiła 2387,40  zł + VAT/m-c. 

Ponadto na terenie Gminy znajduje się 37 urządzeń oświetleniowych będących 

w posiadaniu PGE. Opłata miesięczna w roku 2020 wynosiła 256,04 zł + 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. 

W roku 2020 zarejestrowano w gminie 9 nowych przedsiębiorców. Czterech 

przedsiębiorców – osoby fizyczne wyrejestrowało prowadzoną działalność. 

Według danych z 31.12.2020 r. zawartych w Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) prowadzonej przez 

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii na terenie Gminy Krynice 

zarejestrowanych było 68 aktywnych podmiotów gospodarczych (osoby 

fizyczne).  
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Ochrona środowiska  

W roku 2020 Urząd Gminy prowadził jeden nabór wniosków na utylizację 

eternitu. Złożono 64 wnioski na utylizację obejmującą 9 785 kg. Projekt 

realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu 

Marszałkowskiego. Wszystkie wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone.  

Gmina utrzymuje 55 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.  

 

 

 

Odpady komunalne 

 W roku 2020 odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy zajmowało się 

m.in. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tyszowcach, 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tomaszowie 

Lubelskim, firma Ecler Wywóz Nieczystości Dariusz Gałan. Na terenie gminy 

funkcjonuje jeden Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  

w Krynicach czynny w każdy ostatni piątek miesiąca od godz. 12
00

 do godz. 

17
00

 (dawna baza SKR). 
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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 

odpady komunalne) 

271,880 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 3,540 

20 01 02 Szkło 3,560 

15 01 07 Opakowania ze szkła 60,810 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 5,220 

20 01 01 Papier i tektura 0,760 

15 01 06 Zmieszane odpady 

opakowaniowe 

44,52 

20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne zawierające 

niebezpieczny skład 

4,153 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne 

1,477 

16 01 03 Zużyte opony 3,420 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 20,060 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 2,510 

20 01 99 Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny 

( popioły z gospodarstw 

domowych) 

10,870 

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych z 

wyłączeniem odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

432,7800 
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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 35 Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 2 0 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki 

0,18 

16 01 03 Zużyte opony 0,100 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 4,96 

suma 5,24 

 

Na terenie gminy nie ma nielegalnych wysypisk śmieci.  

 

Ustalono wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny,  

w wysokości: 

Ilość osób zamieszkujących nieruchomość Miesięczna stawka opłaty od 

osoby 

1 28 zł 

2 25 zł 

3 20 zł 

4 18 zł 

5 16 zł 

6 i więcej 14 zł 
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Koszty poniesione w związku z gospodarowaniem odpadami w 2020 r.: 

- wywóz odpadów komunalnych z gospodarstw oraz koszt wywozu odpadów 

należących do UG, obsługa rachunku masowego – 297 426,23 zł 

- koszty obsługi pracownika (szkolenia, ZFŚS) –   29 863,57 zł 

             Łącznie 327 289,80 zł 

Należności pozostałe do zapłaty dotyczące 2020 roku za odbiór odpadów 

komunalnych od mieszkańców wynosiły 72 304,28 zł. Zaległości w opłatach 

wyniosły 57 606,10 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 22 października do 30 października 

2019 r. przeprowadzono konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

Programu współpracy Gminy Krynice z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2020. 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. 
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Do Urzędu wpłynęło w 2020 r. 59 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, informację udzielono w terminie.  

W 2020 r. drogą elektroniczną wpłynęło 5 petycji. Petycje wraz  

z odpowiedziami opublikowane zostały w BIP i dotyczyły one m.in. zdrowia 

mieszkańców, zaopatrzenia w płyny do dezynfekcji i środki ochrony, 

programów edukacyjnych z prośbą o przekazanie do szkół. W 2020 roku nie 

odnotowano wpływu skarg. 

 

 

Miejsca Pamięci Narodowej 

W 2020 roku w ramach opieki nad Miejscami Pamięci Narodowej  wykonano 

wiele prac porządkowo-pielęgnacyjnych między innymi na cmentarzu 

wojennym w Antoniówce, kwaterze wojennej w Dzierążni, mogile zbiorowej  

w Hucie Dzierążyńskiej  mogiłach na cmentarzu w Krynicach oraz przy 

pomnikach w Zaborecznem i Dzierążni. Na ten cel wydatkowano kwotę  

1 999,10 zł.  

 

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi 

Gmina Krynice w roku 2020 realizowała „Program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminny 

Krynice”. W ramach realizacji programu poniesiono koszty w wysokości             

7 984,70 zł. W 2020 r. przekazano 3 psy do Schroniska dla Bezdomnych 

Zwierząt w Zamościu, co wiązało się z poniesieniem wydatków w kwocie          

7 184,70 zł.  
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Ochrona zdrowia 

Na terenie gminy funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

w Krynicach oraz 1 apteka. Placówki te zapewniają podstawową opiekę 

zdrowotną mieszkańców.  

 

W 2020 roku liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych 

do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosiła 7, z kolei na terenie gminy 

Krynice znajdują się 3 lokalne gastronomiczne - bary oferujące napoje 

alkoholowe przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży.  

 

Z tzw. funduszu korkowego (środków uzyskanych przez gminę z tytułu 

udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu) do budżetu gminy wpłynęła kwota 

35 226,29. W roku 2020 sfinansowane zostały następujące wydatki: 

- funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Krynicach –  5098,60 zł 

- opłaty za wydanie opinii przez biegłego – 764,00 zł 

- opłaty za złożenie wniosku do sądu – 100,00 zł  

- spektakle – 1836,00 zł 

- konkurs plastyczny – 790,59 zł 

- szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych – 650,00 zł 

- zakup gadżetów profilaktycznych – 625,21 zł 

 

W roku 2020 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Gminie Krynice przeprowadziła rozmowy z dwiema osobami uzależnionymi 

od alkoholu. Komisja w uzasadnionych przypadkach kierowała osobę 

nadużywającą alkoholu do opinii biegłego w sprawie stwierdzenia uzależnienia 

od alkoholu. W roku 2020 skierowano jeden wniosek do sądu o zastosowanie 

obowiązku leczenia odwykowego. 
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W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2020 na 

działania profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży przeznaczono kwotę 300,00 zł 

na zakup materiałów profilaktycznych. 

 

 

 

 

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  

w 2020 roku została ukończona budowa przedszkola samorządowego. Przy 

szkołach prowadzone są klasy „0” i oddziały przedszkolne dla dzieci 

młodszych. 

 

Do Szkoły Podstawowej w Krynicach wg stanu na dzień 30 września 2020 roku 

uczęszczało 138 uczniów. Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 46 dzieci. 

W szkole zatrudnionych jest 22 nauczycieli. 

 

Do Szkoły Niepublicznej w Hucie Dzierążyńskiej, wg stanu na dzień  

30 września 2020 r. uczęszczało 60 dzieci i 23 do oddziału przedszkolnego. 

Kwota dotacji przekazana przez gminę na funkcjonowanie szkoły wyniosła 

915 674,17 zł. 

 

Szkoły Niepublicznej w Zwiartowie, wg stanu na dzień 30 września 2020 r. 

uczęszczało 19 dzieci i 14 do oddziału przedszkolnego. Kwota dotacji 

przekazana przez gminę na funkcjonowanie szkoły wyniosła  356 903,64 zł. 
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W 2020 roku wydatki w gminie na edukacyjną opiekę wychowawczą - oświatę  

i wychowanie wyniosły 4 280 874,31 zł. Wydatki sfinansowane zostały  

ze środków pochodzących z budżetu państwa - subwencji i dotacji w łącznej 

kwocie 2 881 434,76 zł. Pozostała kwota 1 399 439,55 zł pochodziła  

z budżetu gminy. 

 

 

 

Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników 

 

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu 

młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Krynice 

rozpatrzono 3 wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych 

uczniów. Uczniowie 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. Na kształcenie trzech pracowników młodocianych wydatkowano 

środki w wysokości 23 794,06 zł. 

 

 

Pomoc społeczna 

Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2020 r. były 193 osoby,               

w tym 160 osób w wieku produkcyjnym oraz 33 osoby w wieku 

poprodukcyjnym. 

Wg stanu na 1 stycznia 2020 r. 119 rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne na 

dzieci, a na koniec roku - 102 rodziny. Liczba dzieci, na które rodzice 

otrzymywali zasiłek rodzinny wynosiła na początku roku - 226, a na koniec roku 
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- 219. W roku 2020 kwota udzielonych świadczeń rodzinnych wyniosła 

474 267,00 zł.  

W roku 2020 świadczenie rodzinne, wychowawcze (tzw. 500+) pobierało 313 

rodzin, w tym 480 dzieci. 

Na zasiłki pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 110 890,00 zł. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach w 2020 roku opłacał pobyt  

6 osób w domach pomocy społecznej. Poniesione wydatki stanowią kwotę 

84 762,62 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach w ramach 

aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej 

organizował prace społecznie użyteczne.  

W ramach prac uczestniczyły 4 osoby bezrobotne z terenu gminy Krynice. 

Koszty prac, zgodnie z zawartym porozumieniem, podlegały w 60% refundacji  

z PUP (całkowity wydatek – 12 240,00 zł, kwota refundacji – 7344,00 zł.)   

 

Ośrodek opłacał również składki na ubezpieczenie zdrowotne za 6 osób 

pobierające zasiłek stały, wydatkowano kwotę w wysokości 2232,00 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 

41934,20 zł.  

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach realizował Program rządowy 

„Posiłek w szkole i w domu”. Na realizację programu w 2020 roku zostały 

wydatkowane środki w wysokości 40 000,00 zł. W ramach programu pomocą 

objęto 115 osób, w tym: 
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-   pomoc  udzielona w formie posiłku dla dzieci w stołówce szkolnej – 48 osób 

    na kwotę 9 444,00 zł. 

-  zasiłku celowego – 39 osoby, na kwotę 30 556,40 zł.  

Struktura środków finansowych na realizację programu była następująca: 

dotacja celowa z budżetu państwa – 32 000,00 zł oraz środki                                

własne – 8 000,00 zł.  

 

Ośrodek realizował zadania z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej -  

zatrudnienie asystenta rodziny. W ramach zadań asystent rodziny realizował 

pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo 

- wychowawczych. W 2020 roku wsparciem objętych było 7 rodzin.  

W rodzinach objęto pomocą asystenta 26 osób, w tym 15 dzieci .  

 

W ramach realizacji świadczeń rodzinnych, zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych wydatkowano kwotę 1 054 852,85zł.  

 

Rodzaje świadczeń i środki finansowe na realizacje świadczeń rodzinnych:  

 

Lp. Rodzaj świadczenia Wydatki ( zł) Liczba 

świadczeń 

1 Zasiłki rodzinne 317 407 2 693 

2 Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z 

tytułu: 

156 950 1 512 

2.1 Urodzenie dziecka 7 000 7 

2.2 Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z 

 urlopu wychowawczego 

13 600 34 

2.3 Samotnego wychowywania dziecka 26 629 133 

2.4 Kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego 

12 729 118 

2.5 Rozpoczęcia roku szkolnego 16 654 214 
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2.6 Podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem 

zamieszkania 

45 112 631 

2.7 Wychowywania dziecka w rodzinie 

wielodzietnej  

35 226 375 

3 Zasiłki rodzinne z dodatkami (w.1 + w.2+ w.3) 474 357 4 205 

 

4 Zasiłki pielęgnacyjne 110 890 519 

5 Świadczenia pielęgnacyjne 211 552 120 

6 Specjalny zasiłek opiekuńczy 68 197 111 

7 Świadczenia opiekuńcze (w.5 + w.6 +w.7) 390 639 750 

8 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 

dziecka 

23 000 23 

9 Świadczenie rodzicielskie 62 110 67 

 

 

W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r.                

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w roku 2020 wypłacono dla               

12 osób - 187 świadczeń na kwotę 67 720,00 zł . 

W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku  

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w roku 2020 wypłacono 60 

świadczeń na kwotę 37 200 zł.  

 

W 2020 roku realizowano także Program „Dobry start”, gdzie w ramach tego 

zadania wypłacono 361 świadczeń na kwotę 111 920,00 zł.  

 

W 2020 r. wypłacono 49 uczniom stypendium szkolne na kwotę 39 858,00 zł. 

Na realizację zadania wykorzystano dotację celową w wysokości 35 738,00 zł 

oraz środki własne w kwocie 4 120,00 zł.  

Od 2014 roku ośrodek z upoważnienia Wójta Gminy zajmuje się 

przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - rodziny wielodzietne mogą korzystać         
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z ulg i zniżek oferowanych przez różne instytucje i podmioty gospodarcze 

uczestniczące w ogólnopolskim programie. W roku 2020 wydano 37 kart, w tym 

9 dla dzieci. 

W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicach we współpracy 

z Bankiem Żywności w Lublinie pozyskał artykuły spożywcze  dla 130 osób. 

Asortyment sprowadzanej żywności zawierał 12 pozycji. Pozyskano 6 019 kg 

żywności, na kwotę 26 396,00 zł.  

 

Wg stanu na 1 stycznia 2020 r. zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Krynicach było 6 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy 

oraz 1 w wymiarze ½ etatu. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. struktura 

organizacyjna jednostki GOPS nie uległa zmianie.  

 

 

Biblioteka 

W 2020 roku w gminie Krynice funkcjonowała Biblioteka Publiczna Gminy 

Krynice posiadająca Filię w Hucie Dzierążyńskiej. Budynek placówki gminnej 

jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, (podjazd dla osób 

niepełnosprawnych). Na dzień 1 stycznia 2020 roku stan księgozbioru wynosił 

14 373 woluminów, zaś na koniec roku 14 731 woluminów. W przeliczeniu na  

1 mieszkańca łączna liczba wolumin wynosi 4,45 na dzień 1 stycznia 2020 roku 

oraz 4,59 na dzień 31 grudnia 2020 roku. W 2020 roku zbiory biblioteczne 

zostały wzbogacone o 358 woluminów. W 2020 roku nie przeprowadzano 

selekcji zbiorów bibliotecznych. Stan zbiorów specjalnych wynosił – 124 

jednostki inwentarzowe. Na dzień 31 grudnia 2020 roku w placówkach 

bibliotecznych zarejestrowano 452 czytelników, którzy łącznie wypożyczyli na 

zewnątrz 6 575 książek oraz 113 egz. czasopism. Na miejscu udostępniono 118 

książek oraz 105 egz. czasopism.  

W 2020 roku w Bibliotece Publicznej Gminy Krynice zatrudnionych było  
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3 pracowników, w tym: 

- 1 pracownik w pełnym wymiarze czasu pracy, 

- 1 pracownik na ½ etatu, 

- 1 pracownik na 1/8 etatu 

W ciągu roku struktura zatrudnienia nie zmieniła się.  

 

Na wyposażeniu placówek bibliotecznych znajduje się: 6 zestawów 

komputerowych i trzy laptopy z dostępem do Internetu, z czego 3 stanowiska 

przeznaczone są dla użytkowników biblioteki. W 2020 roku biblioteki 

zorganizowały 40 imprez, których celem była promocja biblioteki  

i czytelnictwa. W wydarzeniach tych wzięło udział 352 mieszkańców.                             

Na organizację imprez i wydarzeń kulturalnych biblioteka poniosła wydatki  

w kwocie 2 366,14 zł. Na utrzymanie placówek bibliotecznych z budżetu gminy 

wydatkowano kwotę w wysokości 116 884,40 zł. 

 

 

 

Kultura 

Zadania związane z kulturą realizuje Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach, 

który w roku 2020 zorganizował 37 wydarzenia kulturalne, w tym: 

-  2 seanse filmowe - 150 

- 3 wystawy – 588 uczestników 

- 1 festiwal (przegląd artystyczny) – 150 uczestników 

- 6 koncertów – 770 uczestników 

- 8 konkursów – 102 uczestników 

- 1 pokaz teatralny – 30 
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- 6 imprez interdyscyplinarnych - 1050 

- 9 warsztaty – 230 uczestników 

Ogółem wzięło w nich udział 3090 mieszkańców. Wydarzenia te wiązały się                             

z poniesieniem kosztów w wysokości 77 476,95 zł.  

Przy Gminnym Ośrodku Kultury funkcjonują grupy artystyczne, koła, kluby, 

sekcje zrzeszające 234 osoby z terenu gminy. W ich ramach organizowano 

zajęcia: 

- 1 wokalne i chóry – 14 uczestników 

- 1 folklorystyczne – 20 uczestników 

- 11 kół gospodyń wiejskich – 165 uczestników 

- 1 Klub Seniora – 32 uczestników 

W Gminnym Ośrodku Kultury w 2020 roku zatrudnieni byli pracownicy: 

- Dyrektor GOK (1 etat) 

- Główny Księgowy (1/8 etatu) 

- Instruktor do spraw promocji i organizacji imprez (1 etat) 

- Sekretarka (skierowanie z Urzędu Pracy - 1 etat od 12 sierpnia do 31 sierpnia  

i od 7 września do 22 listopada)  

- w miarę potrzeb, w związku z organizacją imprez na większą skalę, a także do 

prowadzenia warsztatów artystycznych zatrudnia się osoby na umowy 

cywilnoprawne – 14 osób.  

- staże i praktyki uczniowskie – 2 osoby 
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Organizacje pozarządowe 

 

Na terenie Gminy Krynice działały następujące organizacje pozarządowe: 

1) Ochotnicze Straże Pożarne; 

2) Związek Kombatantów RP i byłych więźniów Politycznych; 

3) Koła Gospodyń Wiejskich; 

4) Stowarzyszenie Zielona Dolina Źwiartowa; 

5) Stowarzyszenie Przyjazne i Aktywne Krynice; 

6) Kółko Rolnicze- Koło Gospodyń Wiejskich w Hucie Dzierążyńskiej; 

7) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Krynice; 

8) Stowarzyszenie Krynice dla Roztocza. 

Zgodnie z uchwałą, współdziałanie Gminy Krynice z organizacjami 

pozarządowymi w 2020 roku obejmowało współpracę o charakterze 

finansowym i pozafinansowym. Współpraca finansowa odbywała się na 

zasadach i trybie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie poprzez zlecenie zadania publicznego organizacji 

pozarządowej. Zgodnie z w/w ustawą i przyjętym rocznym programem 

współpracy w budżecie gminy na rok 2020 przewidziano środki finansowe na 

zlecenie zadań organizacjom pozarządowym w wysokości 60 000 złotych. 

W dniu 3 grudnia 2019 r. ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania 

pod nazwą: 

„Działanie na rzecz osób z niepełnosprawnością”, składającego się z dwóch 

części: 

I. część: 

a) Dowożenie uczniów z terenu Gminy Krynice z niepełnosprawnością do 

Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego Polskiego 
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Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło 

w Tomaszowie Lubelskim oraz ich powrót do miejsca zamieszkania; 

b) Organizacja  opieki wychowawczej nad uczniami dowożonymi. 

Realizację zadania powierzono Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim za kwotę 

12 200 zł. 

II. część: 

a) Dowożenie ucznia z niepełnosprawnością z terenu Gminy Krynice do 

ZNSS „Krok za Krokiem” w  Zamościu oraz powrót do miejsca 

zamieszkania; 

b) Organizacja opieki wychowawczej.  

Do realizacji II części zadania przyjęto ofertę Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom 

Niepełnosprawnym „ Krok za Krokiem” za kwotę 33 783,75 zł. 

        Z uwagi na pandemię, która spowodowała zawieszenie zajęć szkolnych, 

niewykorzystane kwoty dotacji zostały zwrócone do budżetu gminy Krynice. 

Polskie Stowarzyszenie  na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  

„Koło” w Tomaszowie Lubelskim z przyznanej dotacji w kwocie 12 200 zł 

wykorzystała 9 760 zł. Natomiast Stowarzyszenie „Krok za Krokiem”, któremu 

przyznano dotację w wysokości 33 783,75 zł. wykorzystało kwotę 21 608,62 zł. 

         Organizacje pozarządowe złożyły sprawozdania z wykonania 

powierzonych zadań. 

         Współpraca pozafinansowa odbywała się poprzez: 

1) promowanie aktywności organizacji pozarządowych; 

2) udzielanie organizacjom pozarządowym wsparcia merytorycznego,  

a w szczególności poradnictwa i doradztwa; 
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3) pomocy w staraniu się o środki finansowe na realizację zadań z innych 

środków niż dotacje z budżetu gminy, pomoc w realizacji tych zadań; 

4) współuczestnictwo gminy w imprezach organizowanych przez 

organizacje; 

5) udostępnianie organizacjom pozarządowym lokali na realizację ich zadań 

statutowych. Z tej formy wsparcia korzystały: 

- Stowarzyszenia, 

- Ochotnicze Straże Pożarne, 

- Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych, 

- Koła Gospodyń Wiejskich. 

6) konsultowanie z organizacjami projektów uchwał tj. rocznego programu 

współpracy na 2019 rok; 

7) uczestnictwo przedstawicieli organizacji pozarządowych  

w posiedzeniach organów gminy, najczęściej byli to przedstawiciele: 

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Krynice, 

- Ochotniczych Straży Pożarnych i Kół Gospodyń Wiejskich. 

 

     Gmina Krynice realizowała zadania własne we współpracy  

z organizacjami pozarządowymi poprzez zakup materiałów i usług itp. 

bezpośrednio z budżetu Gminy Krynice. 

       Realizacja dotyczyła m.in. zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 

Zadanie to, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym, należy do zadań własnych gminy. Ochrona 

przeciwpożarowa polegała na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę 

życia i mienia, środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innymi 

zagrożeniami.  

       Zadanie to gmina wykonywała wspólnie z 9 OSP,  w tym 2 należącymi 

do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 
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Zgodnie z w/w ustawą koszty wyposażenia, utrzymania i zapewnienia 

gotowości bojowej, umundurowania, ubezpieczeń, badań lekarskich  

i ekwiwalentów OSP ponosi Gmina. Wydatki poniesione w roku 2020 na 

realizację w/w zadań wyniosły 161 676, 28 zł w tym majątkowe  

44 568,94 zł - na budowę remizy OSP Majdan Krynicki i Zadnoga. 

       W organizowanych przez Gminę i Gminny Ośrodek Kultury 

uroczystościach: obchodach rocznicy bitwy pod Zaborecznem i ku czci 

poległych we wrześniu 1939 r. w Antoniówce aktywnie uczestniczył 

Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych Koło  

w Krynicach. Z uwagi na pandemię, imprezy masowe z udziałem KGW 

zostały zawieszone i były organizowane on-line. 

     Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Krynice prowadziło 

Niepubliczną Szkołę Podstawową w Hucie Dzierążyńskiej, natomiast 

Niepubliczną Szkołę Podstawową w Zwiartowie – Stowarzyszenie Zielona 

Dolina Źwiartowa. Stowarzyszenia otrzymały z gminy dotację na 

prowadzenie szkół i budynki szkół w użyczenie. 

        Główny cel programu, jakim było kształtowanie demokratycznego ładu 

społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między 

administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi oraz wspieranie 

tychże organizacji w realizacji ważnych celów społecznych został w 2020 

roku zrealizowany. 
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Podsumowanie 

 

W niniejszym raporcie przedstawiono najważniejsze działania 

zrealizowane na obszarze gminy. Do takich działań zaliczamy kluczowe 

inwestycje przyczyniające się do poprawy jakości  życia mieszkańców.  

Pomimo ograniczeń związanych z epidemią zdeterminowanie dążyliśmy, aby 

zaplanowane prace zrealizować w zaplanowanym terminie. Miniony rok to 

również inwestycje przy udziale dofinansowania z funduszy zewnętrznych oraz 

wydatków na oświatę, gdzie dokończona została budowa przedszkola 

samorządowego w Krynicach.  

Dokładamy starań, aby nasza gmina stała się miejscem atrakcyjnym, które 

pozwoli na rozwój gminy i przyciągnięcie potencjalnych inwestorów. Nie 

ustajemy w podejmowaniu działań zmierzających do zwiększenia wpływu do 

budżetu środków zewnętrznych, dzięki którym możliwe jest zaspokojenie wielu 

istotnych potrzeb mieszkańców. Naszym celem jest utrzymanie oraz 

zwiększenie standardów we wszystkich dziedzinach życia poprzez stałą 

poprawę infrastruktury oświatowej, sportowej, rekreacyjnej i turystycznej.  

Czynimy wiele starań aby nasz urząd i gmina Krynice pozwalały lepiej się 

rozwijać, a stworzone warunki zachęcały do osiedlania się na stałe.  

Cieszymy się z tego, co udało się w obecnej kadencji zrealizować oraz 

będziemy czynić starania, aby dążyć wszechstronnego rozwoju naszej małej 

ojczyzny – Gminy Krynice.  

 

 

 


