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Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy z dnia  

8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.). Raport obejmuje 

podsumowanie działalności organu wykonawczego gminy w roku 2018. 

 

Burmistrzem Kazimierza Dolnego w roku 2018 był pan Andrzej Pisula – do dnia  

19 listopada 2018r. 

Od  dnia 20 listopada 2018 r. stanowisko Burmistrza objął pan Artur Pomianowski.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje podstawowe:  
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Dane ogólne: 

Gmina Kazimierz Dolny położona jest we wschodniej części Polski, na Wyżynie Lubelskiej  

w zachodniej części województwa lubelskiego, w południowej części powiatu puławskiego. 

Od stolicy kraju Warszawy jest odległa o około 140 km w kierunku płd. – wsch., od stolicy 

województwa – Lublina – dzieli ją około 50 km, od Puław około 10 km. Gmina sąsiaduje  

z 6 innymi gminami: Karczmiska, Końskowola, Janowiec, Puławy, Wąwolnica, Wilków. 

Posiada status gminy miejsko-wiejskiej i zajmuje obszar 72,49 km², z czego 30,42 km2 zajmuje 

miasto i 42,07 km2 tereny wiejskie. Siedziba władz miejskich – miasto Kazimierz Dolny 

położone jest nad rzeką Wisłą, na prawym jej brzegu. Oprócz niej na terenie gminy płyną 

jeszcze 3 rzeki: Bystra, Grodarz i Potok Witoszyński.   

Miasto Kazimierz Dolny - wyjątkowe miejsce w Polsce, z ogromnym nagromadzeniem 

zabytków architektury posiada status Pomnika Historii. Zarządzeniem  r 417 z dnia 8 września 

1994r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Wałęsa dokonał uznania Kazimierza Dolnego 

za pomnik historii (Monitor Polski Nr 50). Niestety, oprócz pewnego prestiżu, status ten nie 

niesie za sobą żadnych innych korzyści, jak chociażby możliwości uzyskania dofinansowania 

z budżetu państwa na niezbędne remonty obiektów zabytkowych.   

Dla ochrony walorów przyrodniczych Gminy Kazimierz Dolny,  w 1979 r. utworzony został 

na całym jej obszarze, Kazimierski Park Krajobrazowy – jeden z pierwszych w Polsce a 

pierwszy – w województwie lubelskim.  

Niewielki obszar gminy leży na terenach objętych ochroną NATURA 2000 (przy Wiśle). 

Organem wykonawczym jest Burmistrz, organem stanowiącym Rada Miejska, licząca 15 

radnych. 

Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym obecnie zajmuje dwie lokalizacje: ul. Senatorska 5 

(siedziba władz miasta) i ul. Rynek 12. Do końca kwietnia 2019 r. wynajmowane było także 

pomieszczenie biurowe przy ul. Rynek 14.  

  

Jednostki organizacyjne gminy Kazimierz Dolny: 

1) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kazimierzu Dolnym,  

2) Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki w Kazimierzu Dolnym, 

3) Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym,  

4) Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym,  

5) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kazimierzu Dolnym z siedzibą w Dąbrówce,  

6) Szkoła Podstawowa w Bochotnicy,  
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7) Szkoła Podstawowa im. Marii Kuncewiczowej w Rzeczycy,  

8) Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu 

Dolnym, 

9) Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym.  

 

Od grudnia 2016 r. gmina jest właścicielem spółki prawa handlowego pn. Miejski Zakład 

Komunalny Sp. z o. o w Kazimierzu Dolnym, powstałej z przekształcenia samorządowego 

zakładu budżetowego pod tą sama nazwą. Spółka wykonuje na terenie gminy zadania 

przedsiębiorstwa wodno – kanalizacyjnego, na podstawie umów zawartych z gminą świadczy 

usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku, prowadzi parkingi miejskie oraz pobiera 

opłaty za korzystanie z nieruchomości gminnych (szalet miejski, Góra Trzech Krzyży).    

 

Podział administracyjny:  

Gmina Kazimierz Dolny, zgodnie z rejestrem TERYT (Krajowy Rejestr Urzędowego Podziału 

Terytorialnego Kraju) obejmuje miasto Kazimierz Dolny oraz 8 miejscowości: Bochotnicę, 

Parchatkę, Rzeczycę, Rzeczycę-Kolonię, Skowieszynek, Wierzchoniów, Witoszyn  

i Zbędowice. Oprócz tego w skład miasta wchodzą administracyjnie następujące miejscowości: 

Cholewianka, Dąbrówka, Góry, Jeziorszczyzna, Mięćmierz, Okale, Wylągi. Zgodnie z uchwałą 

Rady Miejskiej z 1991r. gmina podzielona jest na 14 sołectw, które obejmują swym zasięgiem 

również tereny wchodzące w skład miasta: Bochotnica, Cholewianka, Dąbrówka, Góry, 

Jeziorszczyzna, Mięćmierz-Okale, ul. Doły-Wylągi, Parchatka, Rzeczyca, Rzeczyca- Kolonia, 

Skowieszynek, Wierzchoniów, Witoszyn i Zbędowice.  

 

Demografia: 

Ludność gminy oscyluje w granicach 7 tys. mieszkańców, jednak w ostatnich latach zauważa 

się wyraźny trend spadkowy. Na spadek liczby ludności Gminy wpływają najbardziej wielkości 

związane z ruchem naturalnym ludności, tj. odpływem młodych do dużych miast, szczególnie 

Warszawy, Lublina, w tym również za granicę. Od wielu lat wskaźnik przyrostu naturalnego 

jest ujemny. W gminie więcej osób umiera niż się rodzi.         

Wskaźnik gęstości zaludnienia na koniec 2018 roku wynosi 92,92 osób/km2.   

 

 

Tab. 1. Liczba stałych mieszkańców na przestrzeni ostatnich 10 lat:  
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Lp. Lata Liczba stałych mieszkańców Wskaźnik gęstości zaludnienia (osób/km2) 

1 2009 7 134 98,41 

2 2010 7 098 97,92 

3 2011 7 039 97,10 

4 2012 7 007 96,66 

5 2013 6 981 96,30 

6 2014 6 955 95,94 

7 2015 6 944 95,79 

8 2016 6 855 94,56 

9 2017 6 796 93,75 

10 2018 6 736 92,92 

 

Proporcje wg płci – przeważa liczba kobiet o około 100 -150 osób średnio w każdym roku.   

 

 

 

Tab. 2.Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach wg stanu na 31.12.2018 r. 

Lp. Miejscowość m. stałe m. czasowe Kobiety Mężczyźni Razem 

 

1 

 

Bochotnica 

 

1 018 

 

8 

 

512 

 

514 

 

1 026 

 

2 

 

Cholewianka 

 

415 

 

- 

 

213 

 

202 

 

415 

 

3 

 

Dąbrówka 

 

504 

 

2 

 

267 

 

239 

 

506 

 

4 

 

Góry 

 

82 

 

- 

 

45 

 

37 

 

82 

 

5 

 

Góry Drugie 

 

1 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

 

6 

 

Jeziorszczyzna 

 

220 

 

1 

 

116 

 

105 

 

221 

 

7 

 

Kazimierz Dolny 

 

1 974 

 

117 

 

1 127 

 

964 

 

2 091 

 

8 

 

Mięćmierz 

 

52 

 

1 

 

25 

 

28 

 

53 

 

9 

 

Okale 

 

146 

 

- 

 

69 

 

77 

 

146 

 

10 

 

Parchatka 

 

484 

 

3 

 

248 

 

239 

 

487 

 

11 

 

Rzeczyca 

 

466 

 

2 

 

232 

 

236 

 

468 

 

12 

 

Rzeczyca – Kolonia 

 

263 

 

2 

 

133 

 

132 

 

265 
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13 

 

Skowieszynek 

 

303 

 

2 

 

159 

 

146 

 

305 

 

14 

 

Wierzchoniów 

 

258 

 

3 

 

128 

 

133 

 

261 

 

15 

 

Witoszyn 

 

187 

 

3 

 

96 

 

94 

 

190 

 

16 

 

Wylągi 

 

90 

 

2 

 

43 

 

49 

 

92 

 

17 

 

Zbędowice 

 

273 

 

2 

 

134 

 

141 

 

275 

 

RAZEM 

 

 

6 736 

 

148 

 

3 547 

 

3 337 

 

6 884 

 

 

Tab. 3. Zestawienie zameldowań i wymeldowań: 

 

 

Miasto – stan na 31.12 Gmina – stan na 31.12 

2017 2018 2017 2018 

 

Zameldowania na pobyt stały 

 

 

101 

 

95 

 

41 

 

36 

 

Zameldowania na pobyt czasowy 

 

 

33 

 

71 

 

 

14 

 

30 

 

Wymeldowania 

 

 

42 

 

45 

 

66 

 

69 

 

 

Tab. 4. Zestawienie urodzeń i zgonów: 

Urodzenia 

2017 62 

2018 50 

Zgony 

2017 90 

2018 80 

 

 

 

Tab. 5. Struktura wiekowa mieszkańców (stan na 31 grudnia 2018 r.):  
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 Miasto  Gmina 

Mieszkańcy w wieku do 18 roku życia 

 

304 826 

Kobiety od 18 do 60 roku życia 

 

598 1 333 

Mężczyźni od 18 do 65 roku życia 

 

647 1 589 

Kobiety powyżej 60 roku życia 

 

353 679 

Mężczyźni powyżej 65 roku życia 

 

167 364 

 
 

Bezrobocie w Gminie Kazimierz Dolny jest niższe niż w powiecie i w kraju. Spowodowane 

jest to dużą liczbą pomiotów gospodarczych, działających głównie w sektorze turystycznym, 

która generuje sezonowe miejsca pracy.   

 

Tab. 6. Stopa bezrobocia (źródło: dane PUP w Puławach) 

Lata Stopa bezrobocia  Liczba osób 

bezrobotnych 

w gminie 

Polska Woj. 

lubelskie 

Powiat 

puławski 

Gmina Kazimierz 

Dolny 

2015 9,8 % 11,7 % 9,0 % 6,2 % 275 

2016 8,3 % 10,4 % 7,6 % 6,6 %  249 

2017 6,6 % 8,8 % 5,9 % 6,3 % 186 

2018 5,8 % 8,0 % 6,1 % bd 187 

 

 

 

 

Infrastruktura drogowa 

Gmina posiada dobrą komunikację drogową z województwem i powiatem. Na jej terenie 

przebiega 16 km dróg wojewódzkich o nawierzchni bitumicznej. Są to drogi: 

- Nr 824 Puławy – Bochotnica - Opole Lubelskie, 

- Nr 830 Bochotnica – Nałęczów - Lublin. 

Z kolei sieć dróg powiatowych obejmuje łączną długość 41,5 km. Są to następujące  numery 

dróg: 

- 2529 L Bochotnica - Kazimierz Dolny – Uściąż, 

- 2527 L Kazimierz Dolny - Podgórz – Wilków, 
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- 2546 L Kazimierz Dolny - Wylągi- Kol. Rzeczyca, 

- 2547 L Kazimierz Dolny ( Jeziorszczyzna) - Zaborze – Niezabitów, 

- 2545 L Celejów – Witoszyn - Kol. Rzeczyca , 

- 2612 L Karczmiska - Kol. Rzeczyca, 

- 2528 L Kazimierz Dolny – Dobre – Wilków. 

Sieć dróg gminnych natomiast obejmuje 75,76 km (zarówno utwardzonych jak i gruntowych), 

z tego 23,89 km o łącznej powierzchni nawierzchni 106,61 tys. m2 znajduje się na terenie 

miasta, zaś 51,87 km o łącznej powierzchni nawierzchni 214,27 tys. m2 przebiega po pozostałej 

części gminy.  

 

Tab. 7. Długości dróg w gminie dla poszczególnych rodzajów nawierzchni: 

 Miasto  Gmina 
 

Rodzaj nawierzchni 

 

bitumiczna 

 

betonowa 

 

kostka 

 

bruk 

 

gruntowa 

 

bitumiczna 

 

betonowa 

 

kostka 

 

bruk 

 

gruntowe 

 

Długość w km 

 

3,25 

 

7,98 

 

2,48 

 

3,03 

 

7,15 

 

12,46 

 

12,40 

 

0,48 

 

0,00 

 

26,53 

 

 

Przez teren gminy nie przebiegają linie kolejowe – najbliższa stacja znajduje się w Puławach.  

 

Infrastruktura budynkowa: 

 

Tab. 8. Liczba budynków, w tym podłączonych do sieci – stan na 31.12.2018 r. 
 

 Miasto Gmina 

mieszkalne niemieszkalne 

z co najmniej 

jednym 

mieszkaniem 

mieszkalne niemieszkalne 

z co najmniej 

jednym 

mieszkaniem 

 

Liczba wszystkich budynków 

 

1  414 

 

10 

 

1 193 

 

6 

 

Liczba 

budynków z 

przyłączem do 

sieci 

 

wodociągowej 

 

734 

 

10 

 

1 192 

 

6 

 

kanalizacyjnej 

 

411 

 

10 

 

305 

 

1 

 

gazowej 

 

1 073 

 

10 

 

516 

 

4 

 

ciepłowniczej 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 
 
 

Tab. 9. Wykaz punktów adresowych w Gminie Kazimierz Dolny  
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Lp. Miejscowość Istniejące punkty ogółem Punkty nadane w 2018 

1 Bochotnica 426 2 

2 Cholewianka 124  

3 Dąbrówka 176 2 

4 Góry 45 2 

5 Jeziorszczyzna 93 1 

6 Kazimierz Dolny 1546 1 

7 Mięćmierz 50  

8 Okale 61  

9 Parchatka 203 3 

10 Rzeczyca 143 1 

11 Rzeczyca – Kolonia 98 3 

12 Skowieszynek 112 3 

13 Wierzchoniów 122 1 

14 Witoszyn 101  

15 Wylągi 50 1 

16 Zbędowice 89  

RAZEM 3 439 20 

 

 

Zaopatrzenie w wodę 

Gmina jest prawie w całości zwodociągowana. Jedynie miejscowości Mięćmierz i Okale 

jeszcze nie posiadają wodociągu. Natomiast kanalizacja istnieje tylko w Kazimierzu Dolnym i 

Bochotnicy. W Bochotnicy zlokalizowana jest także oczyszczalnia ścieków. Istniejące trzy 

ujęcia wody znajdują się w miejscowościach Góry, Wierzchoniów i Zbędowice. 

Siecią wodociągową, kanalizacyjną i oczyszczalnią ścieków obsługującą gminę Kazimierz 

Dolny zarządza Miejski Zakład Komunalny w Sp. z o. o. Kazimierzu Dolnym 

Łączna długość sieci wodociągowej -  130,1 km,  (34,8 km - miasto/95,3 km - gmina), liczba 

przyłączy 1906. 

Pompownie wody – 4.  

Łączna długość sieci kanalizacyjnej – 27,3 km, liczba przyłączy 683. 

Przepompownie ścieków – 8  (msc. Kazimierz Dolny), 49 (msc. Bochotnica). 

 

 

Opieka zdrowotna  

Opieka zdrowotna w Gminie Kazimierz Dolny realizuje się poprzez trzy podmioty lecznicze:  

1) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kazimierzu Dolnym, zapewniający 

podstawową opiekę zdrowotną, do którego zapisanych jest około 4 900 pacjentów.  

W strukturze jego działalności podstawowej działają cztery piony:  
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a) poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 

b) gabinet diagnostyczno-zabiegowy, 

c) punkt szczepień, 

d) gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci.  

2) Niepubliczny ZOZ – gabinet dentystyczny, 

3) Niepubliczny ZOZ – gabinet ginekologiczny.  

 

Mieszkańcy korzystają obecnie z usług jednej apteki. Ponadto w Kazimierzu Dolnym działa 

podstacja pogotowia ratunkowego wyjazdowego bez pomocy ambulatoryjnej na miejscu. 

 

Gospodarka 

Gospodarka gminy opiera się na branży związanej z usługami turystycznymi oraz  

(w coraz mniejszym już stopniu) rolnictwie. Brakuje tu dużych zakładów pracy (największe to 

urząd, szkoły), zakładów przemysłowych; gmina jest typowo turystyczna. Dzięki walorom 

architektonicznym i przyrodniczym gminy ruch turystów jest ożywiony i jesteśmy jedną  

z największych atrakcji turystycznych w skali kraju.         

W gminie w 2018 zarejestrowanych było 506 podmiotów gospodarczych, prowadzących 

działalność w przeważającej części w usługach i handlu (obiekty noclegowe, handel,  

gastronomia, usługi budowlane, usługi transportowe, sprzedaż detaliczna, działalność 

rozrywkowa, działalność organizatorów turystyki, wypożyczalnie sprzętu sportowego  

i rekreacyjnego  i in.). 

Usługi noclegowe dla turystów na terenie gminy w roku 2018 świadczyło 203 obiekty, które są  

zarejestrowane w prowadzonej przez Burmistrza ewidencji tzw. innych obiektów hotelarskich 

(na dzień sporządzenia raportu ich liczba wzrosła do 209). Obiekty te głównie pokoje gościnne, 

kwatery prywatne, gospodarstwa agroturystyczne, wille, domy gościnne itp.) Oferują one 

łącznie 2 258 miejsc noclegowych (na dzień sporządzenia raportu – 2 356). Najwięcej obiektów 

zlokalizowanych jest w Kazimierzu Dolnym (136), Bochotnicy (12), Cholewiance (12), 

Dąbrówce  (13) 

Oprócz tego w gminie funkcjonuje 9 obiektów rodzajowych, wpisanych do ewidencji 

Marszałka Województwa Lubelskiego oferujących łącznie 598 miejsc noclegowych (6 hoteli  

i 3 pensjonaty).    

W sumie baza noclegowa gminy to 2 856 miejsc noclegowych w 218 obiektach wg stanu na 

koniec 2018 roku.   
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W ewidencji ujęte są też 4 pola biwakowe (3 w Kazimierzu Dolnym oraz 1 w Witoszynie) 

oferujące 250 miejsc.    

 

W roku 2018 założono 48 nowych działalności gospodarczych, 16 zakończyło działalność, zaś 

128 przedsiębiorców dokonało zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.    

Dla porównania w roku 2017 – nowych działalności założono 41, zakończono działalność – 17, 

zmian we wpisie dokonało 61 przedsiębiorców.  

    

Finanse Gminy Kazimierz Dolny 

Budżet 

Budżet gminy na rok 2018 został przyjęty uchwałą Nr XL/293/17 z dnia 28 grudnia 

2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kazimierz Dolny na rok 2018. Po stronie 

dochodów wynosił 28 586 257,29 zł, zaś po stronie wydatków 31 810 893,46 zł. W ciągu roku 

budżet gminy był zmieniany przez Radę Miejską (podjęto 10 uchwał w sprawie zmian w 

uchwale budżetowej) oraz przez Burmistrza Kazimierza Dolnego (wydano 26 zarządzeń w 

sprawie zmian w budżecie). Ostatecznie, po ich wprowadzeniu na dzień 31 grudnia 2018 r. 

kształtował się następująco:   

 

1) dochody budżetu 29 394 552,50 zł, 

2) wydatki budżetu 34 457 158,94 zł, 

3) przychody budżetu 5 177 606,44 zł,  

4) rozchody budżetu 655 000,00 zł.  

 

Szczegółowa informacja o realizacji budżetu gminy zawarta została w Informacji  

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za rok 2018 (zarządzenie Nr 10 

Burmistrza Kazimierza Dolnego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia i przedstawienia 

Radzie Miejskiej Gminy Kazimierz Dolny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie 

Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za rok 2018) oraz 

sprawozdaniu finansowym za rok 2018 (zarządzenie nr 22 Burmistrza Kazimierza Dolnego z 

dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Kazimierzu Dolnym oraz 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie sprawozdania finansowego za rok 2018)  

 

Wieloletnia prognoza finansowa 
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W ścisłym powiazaniu z budżetem funkcjonują zapisy wieloletniej prognozy 

finansowej. Dokument ten stanowi instrument wieloletniego planowania finansowego na 

poziomie gminy i przyjmuje się go na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech 

kolejnych lat budżetowych. WPF określa dla każdego roku objętego prognozą dochody bieżące 

oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia, dochody 

majątkowe (w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe), wynik budżetu, 

przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu  

z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, kwotę długu oraz 

sposób sfinansowania jego spłaty a także kwoty wydatków bieżących i majątkowych 

wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.  

W roku 2018 obowiązywała uchwała Nr XL/292/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej. Rada Miejska na przestrzeni 2018 roku siedmiokrotnie ją 

zmieniała, dostosowując do aktualnych możliwości budżetowych i stopnia realizacji zawartych 

w niej przedsięwzięć. Obecnie obowiązująca prognoza przyjęta została uchwałą Nr III/17/18  

z dnia 19 grudnia 2018 r. na lata 2019 – 2022. 

 

Zasób nieruchomości gminnych:   

W 2018 roku podjęto następujące uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości:  

- uchwała Nr XLI/307/18 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości położonej na terenie Gminy Kazimierz Dolny - działka nr 851 w Kazimierzu 

Dolnym - nieskomunalizowana, procedura w trakcie. Gmina wystąpiła o zgodę do Starostwa 

Powiatowego w Puławach na zagospodarowanie tej działki (utwardzenie i posadowienie 

ławki); 

- uchwała Nr XLII/321/18 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Kazimierz Dolny – uchwała wykonana – wydano 

decyzję nr GN-I.7532.185.2018.NR z dnia 22 czerwca 2018 r. stwierdzającą  nabycie 

nieruchomości przez gminę z dniem 27 maja 1990 r. (dz. nr 930/2 w Kazimierzu Dolnym 

zabudowana budynkiem Strażnicy i dz. nr ewid. 923 – dojazd do dz. nr 930/2); 

- uchwała Nr XLII/324/18 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości położonej na terenie Gminy Kazimierz Dolny – wykonana - umowa sprzedaży 

z dnia 15 października 2018 r., akt notarialny Rep. A 6245/2018 (dz. nr 315 w Skowieszynku 

oraz dz. nr 516 w Rzeczycy Kolonii – obie stanowią drogi gminne). 
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Szczegółowa informacja o stanie mienia komunalnego (grunty, budynki, wpływy z majątku) 

została przedstawiona w załączniku nr 4 do zarządzenie Nr 10 Burmistrza Kazimierza Dolnego 

z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia i przedstawienia Radzie Miejskiej Gminy 

Kazimierz Dolny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie Informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Gminy Kazimierz Dolny za rok 2018  

 

 

Zabytki  

Na terenie Gminy Kazimierz Dolny znajduje się wiele cennych zabytków. Najważniejsze z nich 

są wpisane do rejestru zabytków prowadzonego przez Lubelskiego Konserwatora Zabytków  

w Lublinie (obwieszczenie nr 1/2019 Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 

Lublinie z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu zabytków wpisanych do rejestru 

zabytków nieruchomych województwa lubelskiego i do rejestru zabytków archeologicznych 

województwa lubelskiego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r., poz. 305). Zabytki, które nie 

są wpisane do powyższego, a które ze względów ich wartości historycznej wymagają ochrony 

są wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków (Zarządzenie Nr 4 Burmistrza Kazimierza 

Dolnego z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy 

Kazimierz Dolny).        

W roku 2018 obowiązywała także uchwała Nr XXXVI/228/14 w sprawie przyjęcia Programu 

Opieki nad Zabytkami Gminy Kazimierz Dolny na lata 2014-2018  - 31 marca 2014r.  

 

Wykaz ważniejszych obiektów zabytkowych: 

- Kościół farny św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja zbudowany w latach 1586–1589, 

organy z 1620 r. (jedne z najstarszych w Polsce), 

- Kościół św. Anny z 1671 r. i szpital św. Ducha  (obecnie  siedziba  ośrodka  kultury), 

- Klasztor OO. Reformatów z lat 1638–1668, 

- Zespół zamkowy w Kazimierzu Dolnym – ruiny zamku z wieku XIV-XVI w. oraz baszta  

obronna z 2 poł. XIII lub XIV w., 

- Kamienice Przybyłów w Rynku, Pod Świętym Mikołajem i Pod Świętym Krzysztofem, 

- Kamienica Gdańska (przy Rynku) z 1795 r.,  

- Kamienica Biała (przy ul. Senatorskiej), 

- Kamienica Celejowska (przy ul. Senatorskiej), 

- Spichlerz „Pod Żurawiem” z 2 poł. XVII w. przy ul. Puławskiej, 



  RAPORT O STANIE GMINY KAZIMIERZ DOLNY ZA 2018 ROK 

 

14 | S t r o n a  
 

- Spichlerz „Król Kazimierz” (dawniej Przetwórnia Owoców) z 2 poł. XVII w., przy  

ul. Puławskiej, 

- Spichlerz „Pod Wianuszkami” z lat 80. XVII w. przy ul. Puławskiej,  

- Spichlerz „Bliźniak” z pocz. XVII w. przy ul. Puławskiej, 

- Spichlerz Feuersteina (Krzysztofa Przybyły) z XVI w. przy ul. Puławskiej, 

- Synagoga żydowska przy Małym Rynku,  

- Jatki drewniane z pocz. XIX wieku na Małym Rynku,  

- kapliczka z Chrystusem Frasobliwym z 1588 r. przy tzw. Bramie Lubelskiej,  

- Stara Łaźnia przy ul. Senatorskiej, 

- Studnie miejskie w Rynku, przy ul. Lubelskiej i ul. Krakowskiej. 

 

 

Oświata:  

Gmina Kazimierz Dolny prowadzi 4 szkoły podstawowe w: Bochotnicy, Rzeczycy im. Marii 

Kuncewiczowej, Nr 2 w Kazimierzu Dolnym (zlokalizowana w Dąbrówce), Nr 1 im. 

Kazimierza Wielkiego w Kazimierzu Dolnym (szkoła ta wraz z Liceum Ogólnokształcącym 

tworzy Gminny Zespół Szkół) oraz Przedszkole im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu 

Dolnym.  

Gmina dotuje Społeczną Szkołę Podstawową w Skowieszynku wraz z oddziałem 

przedszkolnym i Niepublicznym Punktem Przedszkolnym „Promyk” prowadzoną przez 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Skowieszynek.  

Również na terenie gminy funkcjonuje Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza 

prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Puławach oraz Młodzieżowy Ośrodek Terapii  

i Readaptacji Powrót z „U” prowadzony przez Stowarzyszenie „Towarzystwo Rodzin  

i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” o/Lublin.  

 

 

 

 

 

 

Tab. 10. Informacja o liczbie uczniów w szkołach oraz o stanie zatrudnienia w podległych 

placówkach  w roku szkolnym 2018/2019:  
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Nazwa placówki Liczba uczniów  

 

Liczba nauczycieli 

Szkoła Podstawowa  

w Bochotnicy 

oddział przedszkolny 

– - 13 

I  - 9  

II - 9 

III-  5         

IV – 13 

V - 26  

VI –15 

VII – 11 

VIII - 14 

17; w przeliczeniu na 

pełne etaty 14, 17 

Szkoła Podstawowa  

w Rzeczycy 

oddział przedszkolny 

– - 10 

I  -  5 

II - 5 

III- 0          

IV – 6 

V -  4 

VI – 4 

VII -3 

VIII - 6 

14; w przeliczeniu na 

pełne etaty 11, 78 

Gminny Zespół Szkół  

w Kazimierzu 

Dolnym 

Szkoła Podstawowa 

I  - 14  

II a – 13;  II b - 12 

III- 7        

IV a – 12;  III b -13 

V a -16; V b - 16   

VI – 19 

VII – 15  

VIII – 23 

Gimnazjum III a- 16;  

III b - 17 

34; w przeliczeniu na 

pełne etaty 32, 33 

Szkoła Podstawowa  

Nr 2 w Kazimierzu 

Dolnym 

oddział przedszkolny 

– - 10 

I  -  5 

II - 5 

III- 0          

IV – 6 

V -  4 

VI – 4 

VII -3 

VIII - 6 

15; w przeliczeniu na 

pełne etaty 11, 13 

Przedszkole  

w Kazimierzu 

Dolnym 

Oddział zerowy - 24 

dzieci młodsze - 66 

11; w przeliczeniu na 

pełne etaty 9, 28 

 

Uczniowie pochodzący z rodzin najuboższych, w których dochód na 1 członka rodziny 

nie przekraczał 528 zł korzystali z pomocy w formie stypendiów szkolnych realizowanych 
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poprzez refundację wydatków poniesionych na cele o charakterze edukacyjnym na podstawie 

art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. W 2018 roku z tej formy pomocy 

skorzystało 48 uczniów w łącznej kwocie 28 487,80 zł.  

 

17 uczniów zostało uhonorowanych nagrodami Burmistrza za wyniki w nauce lub 

sporcie za rok szkolny 2017/2018. 

 

Zgodnie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2018, poz. 

996) pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu 

przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania 

określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie 

dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Gmina w 2018r. 

zrefundowała pracodawcom koszty kształcenia 5 młodocianych pracowników na łączną kwotę 

36 702,09 zł.  

 

Wydarzenia i imprezy   

Gmina Kazimierz Dolny obfituje w przeróżne wydarzenia, imprezy kulturalne, 

artystyczne, sportowe itp., zarówno o charakterze cyklicznym jak i jednorazowym.  

W ciągu roku 2018 odbyło się wiele takich imprez, również organizowanych ze 

wsparciem finansowym gminy, m. in. takie jak: Turniej Trzech Stoków "Krainy Lessowych 

Wąwozów",  Kazimierska Pleneriada Uczelni Artystycznych, Rajd Adalbertowy, Spotkania  

z Historią (grupy rekonstrukcyjne i samochody z okresu II Wojny Światowej), Biegi Uliczne  

o Puchar Burmistrza Kazimierza Dolnego, Bieg im. Jana Pawła II, Dziadowski Dzień Dziecka 

w Kazimierzu Dolnym Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych, Festiwal Godel, 

Pardes Festiwal, Festiwal Kazimiernikejszyn, Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi, Skrzydła 

nad Kazimierzem, Festiwal Orkiestr Dętych, Festiwal Czekolady, Kazimierski Jarmark 

Świąteczny.  

Rokrocznie przyciągają one znaczne ilości widzów. Należy wspomnieć, ze Festiwal 

Kapel oraz Filmu i Sztuki są imprezami masowymi, tj. wymagającymi uzyskania stosowanego 

zezwolenia.   

 

 

Współpraca z innymi miastami 
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Gmina Kazimierz Dolny współpracuje z następującymi miastami:  

Staufen - kontakty z tym niemieckim miastem rozpoczęto w maju 1992 roku. 24 lipca 1994 r. 

władze obu miast podpisały oficjalną umowę partnerską. Kontakty z tym miastem są 

najbardziej intensywne.  

Hortobagy na Węgrzech -  znajduje się na terenie województwa Hajdu-Bihar, w środku puszty 

o nazwie Hortobagy. Podobnie jak Kazimierz jest znanym centrum turystycznym. 13 

pażdziernika 1996 roku Rada Miasta Kazimierza Dolnego i Rada Gminy Hortobagy podpisały 

umowę o wzajemnych kontaktach partnerskich. 

Berlin – Steglitz - 28 sierpnia 1993 roku została podpisana umowa partnerska trzech polskich 

miast: Kazimierza Dolnego, Nałęczowa oraz Poniatowej z dzielnicą Berlina – Steglitz. Umowa 

ta miała na celu zbliżenie mieszkańców miast i rozwój przyjacielskich stosunków. 

Szklarska Poręba - 8 maja 2014 r. w Urzędzie Miasta w Kazimierzu, podpisano porozumienie 

o współpracy (miasta współpracują na niwie kultury i sztuki). 

Miasto Pahiatua w Nowej Zelandii – od 22 sierpnia 2018 r. – w tym dniu podpisano umowę 

partnerską (współpraca korespondencyjna pomiędzy szkołami).  

 

 

 

Pomoc społeczna 

Pomoc społeczna w gminie realizuje się poprzez działania jednostki organizacyjnej – Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym.   

Stan zatrudnienia jednostki:  

- kierownik – 1 osoba 

- pracownicy socjalni - 4 osoby ( 4 etaty) 

- stanowiska urzędnicze ( obsługa: ŚW, Dobry start, FA, ŚR, Karta Dużej Rodziny ) - 3 osoby 

(2,5 etatu) 

- księgowa – 1 osoba ( 1 etat) 

- asystent rodziny – 1 osoba ( 0,5 etatu ) 

 

 

Tab. 11. Zestawienie decyzji i wysokości wypłaconych świadczeń w roku 2018 przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym 
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Rodzaj świadczenia Ilość decyzji Wydatki  z tytułu 

wypłaconych świadczeń  

w zł 

 

Świadczenie Dobry Start 

 

474 

 

210 600,00 

 

Fundusz alimentacyjny 

 

33 

 

162 260,00 

 

Świadczenia rodzinne ( w tym składki 

zdrowotne i społeczne; Świadczenie Za 

życiem 1 w wysokości 4000,00 zł) 

 

702 

 

2 128 645,24 

 

Świadczenie wychowawcze 

 

464 

 

3 762 318,00 

 

Zasiłek stały 

 

51 

 

243 058,00 

 

Zasiłek celowy dla cudzoziemców 

 

1 

 

300,00 

 

Usługi opiekuńcze 

 

8 

 

31 082,00 

 

Zasiłek celowy (zdarzenie losowe) 

 

5 

 

22 361,00 

 

Sprawienie pogrzebu 

 

1 

 

4 000,00 

 

Zasiłek celowy i w naturze ( w tym 17 

decyzji przyznających specjalny zasiłek 

celowy na kwotę 7469,00) 

 

66 

 

32 360,00 

 

Zasiłek okresowy 

 

27 

 

28 000,00 

 

Pomoc państwa w zakresie dożywiania 

 

48 

 

26 006,00 

 

Dom Pomocy Społecznej 

 

3 

 

65 775,00 

 

Program operacyjny Pomoc żywnościowa 

2014-2020 

 

240 (osób 

objętych 

pomocą) 

 

11820,00 kg wydanej 

żywności (tj. 49,25 kg na 

osobę) 

 

Ochrona przeciwpożarowa  

W Gminie Kazimierz Dolny funkcjonuje 7 jednostek ochotniczych straży pożarnych: 

OSP Kazimierz Dolny, OSP Bochotnica, OSP Wierzchoniów (te jednostki włączone są do 

Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego), OSP Dąbrówka, OSP Rzeczyca, OSP 

Skowieszynek i OSP Witoszyn. 
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Realizacja strategii, polityk,  programów wieloletnich i rocznych w ciągu roku 2018   

 

W 2018 roku Rada Miejska w Kazimierzu Dolnym podjęła łącznie 99 uchwał, z tego:  

 - VII kadencja (lata 2014 – 2018) – 77 uchwał (z tego w trybie nadzoru Wojewody Lubelskiego 

3 uchwały zostały uchylone w całości oraz 2 w części);    

- VIII kadencja (lata 2018 -2023) – 22 uchwały (w tym 1 uchwała uchylona w części jej 

zapisów).   

 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Kazimierz Dolny. 

 

Przyjęta uchwałą Nr XVIII/136/08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanej 

Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Kazimierz Dolny, zmieniona uchwałą Nr 

XXXIX/279/10 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany Strategii Zrównoważonego 

Rozwoju Miasta i Gminy Kazimierz Dolny. 

W opracowanym dokumencie zdefiniowana została wizja rozwoju gminy, ukierunkowana na 

osiągnięcie pożądanego przez mieszkańców stanu, wizerunku gminy, która brzmi:  

„Gmina Kazimierz Dolny – wyjątkowe miejsce, położone w przełomie Wisły, z różnorodnym 

krajobrazem i przyrodą, bogatą historią, unikalną architekturą i sztuką, oferujące turystom, 

artystom i mieszkańcom czerpanie niezapomnianych wrażeń, spokój oraz zdrowy aktywny 

wypoczynek”. 

W strategii wskazano cel nadrzędny (w brzmieniu powyżej) oraz cele strategiczne i operacyjne, 

poprzez realizację których zamierzone jest osiągnięcie celu nadrzędnego. 

Cele strategiczne: 

1) Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej oraz rozwoju gospodarczego poprzez 

rozwijanie podstawowej infrastruktury (wyszczególniono tu 4 cele operacyjne), 

2) Rozwijanie lokalnej gospodarki w oparciu o potencjał środowiskowy i kulturowy 

(wyszczególniono tu 4 cele operacyjne), 

3) Rozwój zasobów ludzkich i zapewnienie bezpieczeństwa społecznego 

(wyszczególniono tu 3 cele operacyjne), 

4) Dobre zarządzanie gminą (wyszczególniono tu 2 cele operacyjne). 

 

Dokument powstał w 2008 roku. Zakładany horyzont czasowy obejmuje lata 2008 – 2020. Od 

tego czasu nastąpił szereg zmian w otoczeniu gminy, które nie pozostają bez wpływu na jego 
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aktualność. Uzasadnione jest podjęcie działań w celu opracowania nowej strategii rozwoju, 

bazując na aktualnych i najświeższych danych.  

 

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń 

Kanalizacyjnych w Gminie Kazimierz Dolny na lata 2018 – 2020  

Wieloletni plan został opracowany na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zawiera zapisy dotyczące m. in. 

planowanego zakresu usług wodociągowo-kanalizacyjnych, realizacji planowanych 

przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych oraz inwestycyjnych, założenia racjonalizujące 

zużycie wody i odprowadzanie ścieków a także sposoby finansowania programu. Został 

przyjęty uchwałą Nr XLI/311/18 Rady Miejskiej z dnia 1 marca 2018 r. Łączna planowana 

wysokość środków finansowych na urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne w latach 

obowiązywania programu wynosi 2 851 152 złote.  

W okresie 2018 roku Miejski Zakład Komunalny Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 

jako główny wykonawca programu zrealizował następujące zadania w nim założone: 

a) wymieniono wodomierze mechaniczne i ultradźwiękowe, 

b) wymiana pompy głębinowej studni nr 1 na ujęciu wody w Kazimierzu Dolnym wraz z 

rurociągiem tłocznym i przewodem energetycznym, 

c) przeprowadzenie diagnostyki studni nr I i II na ujęciu wody Wierzchoniów w 

miejscowości Witoszyn,    

d) rozpoczęto proces modernizacji sterowania i opomiarowania na oczyszczalni scieków 

w Bochotnicy.  

Nie zrealizowano poniżej wymienionych zadań: 

a) przebudowa stacji uzdatniania wody na ujęciu Wierzchoniów w miejscowości 

Witoszyn, 

b)  przebudowa 6 przepompowni ścieków w Bochotnicy, 

c) budowa wodociągu w m. Mięćmierz i Okale.    

Niezrealizowane zamierzenia wchodziły w skład projektu unijnego, na który MZK sp. z o. o. 

uzyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego województwa Lubelskiego w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a który w związku ze złożonymi ofertami (znacznie 

przekraczającymi szacowane koszty inwestycji) nie został zrealizowany z przyczyn 

ekonomicznych.   

 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kazimierz Dolny na lata 2017 – 2027 
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Przyjęty uchwałą Nr XXXIV/243/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kazimierz Dolny na lata 2017-2027. 

W gminie wyznaczono obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji, który wymaga podjęcia 

szczególnej interwencji w celu wyprowadzenia ze stanu kryzysowego. Opracowano listy 

projektów, których realizacji przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców.    

Niektóre z projektów ujętych na listach podstawowej i uzupełniającej weszły już w fazę 

realizacji.  

W Gminnym Programie Rewitalizacji znajduje się 50 projektów na liście głównej i 19 

projektów na liście uzupełniającej. Według stanu na 31 grudnia 2018 r. zostało rozpoczętych 

15 projektów z listy głównej, co stanowi 30% zaawansowania projektów określonych w GPR 

oraz 4 projekty z listy uzupełniającej, co stanowi 21% zaawansowania projektów określonych 

w GPR. 

Zadania rewitalizacyjne są na różnych etapie zaawansowania m.in. na etapie 

opracowywania projektów, uzyskiwania wszelkich zgód na realizację, składania do właściwych 

instytucji w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, a także część z nich jest w trakcie realizacji. 

Projekty znajdujące się na liście głównej i uzupełniającej mają następujące zaawansowanie: 

- Adaptacja budynku dzwonnicy w Kazimierzu Dolny i terenu przyległego na potrzeby 

promocji miasta Kazimierz Dolny (Centrum Informacji Turystycznej) - w roku 2017 uzyskano 

wszelkie zgody i pozwolenia na rozpoczęcie zadania inwestycyjnego. Wnioskodawca złożył 

projekt w konkursie z działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich i otrzymał wsparcie.  

W roku 2018 została podpisana umowa o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim WL na 

realizację. Realizacja inwestycji przewidziana jest w roku 2019-2020. Rozpoczęto już prace 

budowlane – termin wykonania 30 czerwca 2020 r. Projekt realizowany przez Gminę 

Kazimierz Dolny. 

- Wikarówka - odbudowa zabytkowego zespołu architektonicznego i utworzenie w nim 

dziennego domu pomocy oraz świetlicy środowiskowej - Kazimierskie Stowarzyszenie 

Dobroczynne pw. Św. Anny uzyskało wszelkie zgody na realizację inwestycji. Złożyli wniosek 

o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego. Trwa ocena wniosku. 

- Sala kinowa (wielofunkcyjna) i dom pracy twórczej Stowarzyszenia Filmowców Polskich – 

inwestycja nie otrzymała zgody na realizację ze Starostwa Powiatowego w Puławach. Trwa 

zmiana projektu. 

- Termomodernizacja budynku Rejonowa Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu Zgoda - 

Wnioskodawca uzyskał wszystkie pozwolenia na realizację inwestycji. Dwukrotnie wniosek 
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został składany do LAWP-u o dofinansowanie, jednak nie uzyskał pozytywnej oceny. Wniosek 

o dofinansowanie zostanie złożony po raz trzeci we wrześniu 2019 r. do LAWP-u. 

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2546 L Kazimierz Dolny – Wylągi – Kolonia Rzeczyca – 

została opracowana dokumentacja projektowa. W roku 2018 został wykonany pierwszy 

odcinek drogi, przewidziana jest kontynuacja w roku 2020. 

- Budowa drogi powiatowej Nr 2527L Kazimierz Dolny – Podgórz – Wilków - opracowano 

dokumentacje projektową. Zostanie ogłoszony przetarg w roku 2019 na realizację 0,367 km 

drogi. 

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2527L Kazimierz Dolny – Podgórz – Wilków – została 

opracowana dokumentacja techniczna. W roku 2018 został wykonany 600 m odcinek drogi. 

- Akademia rodziny - Wnioskodawca w 2018r. złożył wniosek o dofinansowanie do 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy, jednak nie uzyskał pozytywnej oceny. Wniosek będzie 

składany powtórnie. 

- Bliżej rodziny - Wnioskodawca w 2018r. złożył wniosek o dofinansowanie do 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy, jednak nie uzyskał pozytywnej oceny. Wniosek będzie 

składany powtórnie. 

- Program na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych, w tym programy integracji 

społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych - Wnioskodawca w 2018r. złożył wniosek  

o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Wniosek otrzymał dofinansowanie.  

W 2019r. zostanie podpisana umowa na realizację. 

- Program na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, w tym programy aktywizacji społecznej i zawodowej 

wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych - Wnioskodawca 

w 2018r. złożył wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, jednak nie 

uzyskał pozytywnej oceny. Wniosek będzie składany powtórnie. 

- Projekt architektoniczno-budowlany budynku usług kultury i handlu - amfiteatr miejski - 

Wnioskodawca uzyskał wszystkie pozwolenia na realizację inwestycji. Wnioskodawca złożył 

projekt w konkursie z działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich i otrzymał wsparcie. 

Umowa z Urzędem Marszałkowskim została podpisana w 2018r. Prace budowlane 

przewidziane są na 2019-2020 r. 
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- Dom Architekta SARP – bardziej funkcjonalny, bliżej społeczności lokalnej - trwa 

uzgadnianie projektu z Konserwatorem. 

- Budowa chodnika wzdłuż wsi Parchatka - zadanie zostało zrealizowane w 2018 r. ze środków 

budżetu Gminy Kazimierz Dolny oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich. Wybudowano 584 m 

chodnika. 

- Budowa ośrodka obsługi rekreacyjno-turystycznej - Wnioskodawca jest w trakcie 

opracowywania projektu budowlanego. 

- Termomodernizacja budynku OSP w Witoszynie – zadanie zostało zaplanowane do realizacji 

w 2019r. w budżecie gminy ze środków funduszy sołeckich.  

- Termomodernizacja szkoły w Rzeczycy - zadanie zostało zaplanowane do realizacji w 2019r. 

w budżecie gminy. 

- Zagospodarowanie kamieniołomów w Kazimierzu Dolnym - projekt budowlany został 

opracowany w 2018 r. Projekt jest w trakcie uzgodnień z konserwatorem. 

- Winnica Kazimierska (WK). Odbudowa dawnego Hotelu Polskiego (Esterki) jako kompleksu 

kulturalno-usługowego z całoroczną salą widowiskową - projekt jest na etapie opracowania 

dokumentacji i zgłoszenia do Konserwatora w Lublinie w celu wydania pozwolenia. 

 

Szczegółowy monitoring wdrażania programu nie został jeszcze przeprowadzony.  

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Kazimierz Dolny  

Uchwałą nr XV/111/16 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 2 marca 2016 r.  przyjęto 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Kazimierz Dolny. Plan gospodarki niskoemisyjnej 

to dokument strategiczny gminy, mający wpływ na lokalną gospodarkę ekologiczną  

i energetyczną. Plan zawiera informacje o ilości wprowadzanych do powietrza gazów i pyłów 

cieplarnianych na terenie gminy oraz wskazuje propozycje konkretnych działań 

ograniczających te ilości. Plan odnosi się do problematyki  ochrony środowiska, zwłaszcza 

zapobiegania emisji substancji zanieczyszczających do powietrza, zmniejszenia zużycia paliw 

konwencjonalnych, wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych. Celem strategicznym planu 

jest poprawa stanu powietrza atmosferycznego poprzez wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na 

terenie gminy Kazimierz Dolny. Aby zrealizować powyższy cel, przedstawiono propozycje 

działań wraz z szacunkowymi kosztami, opisem korzyści społeczno-ekonomicznych 

wynikających z ich realizacji. Wśród zaproponowanych działań znajdują się zarówno działania 
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inwestycyjne np. termomodernizacja budynków, modernizacja oświetlenia, instalacja OZE, jak 

i zadania miękkie, głównie o charakterze promocyjno-edukacyjnym. 

 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kazimierz Dolny na lata 2016-2019 z 

perspektywą na lata 2020-2023 

Uchwałą Nr XXXI/224/17 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 30 marca 2017 r. 

przyjęto „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kazimierz Dolny na lata 2016-2019 z 

perspektywą na lata 2020-2023”. Obowiązek wykonania Programu Ochrony Środowiska 

wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska - art. 17.1. Organ 

wykonawczy województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, 

sporządza odpowiednio wojewódzkie  powiatowe i gminne programy ochrony środowiska, 

uwzględniając  cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych, o 

których mowa w art. 14 ust. 1. 

Program Ochrony Środowiska jest podstawowym narzędziem prowadzenia polityki 

ekologicznej na terenie Gminy Kazimierz dolny. Według założeń opracowanie programu 

doprowadzi do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania 

środowiskiem, zapewni skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także 

stworzy warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa. Program 

określa politykę środowiskową, wyznacza cele i zadania środowiskowe oraz szczegółowe 

programy zarządzania środowiskowego, które odnoszą się do aspektów środowiskowych, 

usystematyzowanych według priorytetów. 

Realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska wymaga nakładów 

finansowych znacznie przewyższających możliwości budżetowe Gminy. Istnieje zatem 

potrzeba pozyskania zewnętrznych źródeł finansowego wsparcia przedsięwzięć 

inwestycyjnych. 

 

Realizacja uchwał podatkowych 

W 2018 roku obowiązywały następujące uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych:  

1) uchwała Nr XXXIX/281/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Kazimierz Dolny 

na rok 2018,  
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2) uchwała Nr XXXIX/282/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości 

rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie 

Gminy Kazimierz Dolny, 

3) uchwała Nr XII/89/15 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty 

targowej, określenia zasad jej ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości 

stawek tej opłaty,  

4) uchwała Nr XII/90/15 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty 

miejscowej i określenia stawek, zasad ustalania i terminu płatności opłaty oraz 

zarządzenia jej poboru w drodze inkasa,  

5) uchwała Nr XIV/87/07 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od 

posiadania psów,  

6) uchwała Nr XII/86/15 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w 

podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym na terenie Gminy 

Kazimierz Dolny. 

7)  

Wszystkie powyższe były stosowane przy wymiarze i poborze podatków i opłat w roku 2018.  

 

Poniżej przedstawiono wpływu do budżetu z tytułu udziału w podatkach państwowych, oraz 

podatków i opłat lokalnych w roku 2018. 

 

Tab. 12. Wpływy z podatków i opłat w 2018 roku 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Plan na 

31.12.2018 

Wykonanie za 

2018 r. 

Realizacja 

planu % 

1. 
Udział w podatkach budżetu 

państwa 
4 580 086,00 4 851 569,00 105,93% 

1.1 podatek od osób fizycznych 4 545 086,00 4 833 920,00 106,35% 

1.2 podatek od osób prawnych 35 000,00 17 649,00 50,43% 

2. Podatki 4 286 759,00 3 925 288,26 91,57% 

2.1 podatek od nieruchomości 2 941 759,00 2 540 045,66 86,34% 

2.2 podatek rolny 655 000,00 632 054,22 96,50% 

2.3 podatek leśny 64 000,00 63 033,19 98,49% 

2.4 podatek od środków transportu 91 000,00 35 756,00 39,29% 

2.5 podatek z karty podatkowej 90 000,00 82 494,00 91,66% 

2.6 podatek od spadków i darowizn 90 000,00 74 479,79 82,76% 

2.7 
podatek od czynności 

cywilnoprawnych 
355 000,00 497 425,40 140,12% 
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3. Opłaty 1 805 500,00 1 697 449,35 94,02% 

3.1 opłata od posiadania psa 500,00 350,00 70,00% 

3.2 opłata skarbowa 30 000,00 34 097,00 113,66% 

3.3 opłata produktowa 0 3,76 0 

3.4 opłata targowa 255 000,00 278 317,00 109,14% 

3.5 opłata miejscowa 75 000,00 91 903,00 122,54% 

3.6 opłata eksploatacyjna 5 000,00 0 0 

3.7 
opłata za zezwolenia na sprzedaż 

alkoholu 
325 000,00 330 406,20 101,66% 

3.8 

opłata za zajęcie pasa drogowego/za 

korzystanie  365 000,00 407 574,80 111,66% 

z przystanków 

3.9 
opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 
750 000,00 554 797,59 73,97% 

4. Odsetki 57 491,00 56 874,68 98,93% 

4.1 
od nieterminowych wpłat podatków i 

opłat 
35 000,00 25 241,89 72,12% 

4.2 pozostałe odsetki 22 491,00 31 632,79 140,65% 

 

 

 

Realizacja uchwał dotyczących systemu gospodarowania odpadami 

W roku 2016 zostały podjęte uchwały dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi na 

terenie gminy Kazimierz Dolny: Uchwała nr XV/112/16 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym 

z dnia 2 marca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Kazimierz Dolny, uchwała nr XV/113/16 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 2 marca 

2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie opadami komunalnymi, uchwala nr XV/114/16 rady Miejskiej w Kazimierzu 

Dolnym z dnia 2 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów ora uchwała nr XXIV/179/16 Rady Miejskiej w Kazimierzu 

Dolnym z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie zmiany regulaminu Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Kazimierz Dolny. 

Począwszy od 1 lipca 2013r. mieszkańcy  zobowiązani są do uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na konto gminy w wysokości określonej w złożonych 

deklaracjach. 

Odpady komunalne odbierane są od właścicieli nieruchomości, w zabudowie jednorodzinnej  1 

raz w miesiącu (dotyczy zarówno odpadów segregowanych jak i komunalnych), na terenie 
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miasta Kazimierz Dolny w okresie od kwietnia do października odpady zmieszane odbierane 

są 2 razy w miesiącu. Natomiast w zabudowie wielorodzinnej, częstotliwość odbioru kształtuje 

się następująco - odpady komunalne zmieszane 2 razy w tygodniu,  a segregowane 2 razy w 

miesiącu.   

Właściciele nieruchomości zobligowani są do zaopatrzenia posesji w pojemniki na odpady 

zmieszane. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kazimierz Dolny 

przewiduje minimalną pojemność kosza, uzależnioną od liczby mieszkańców danej 

nieruchomości oraz sposobu zbierania odpadów, np.: dla budynków jednorodzinnych,  

w których zadeklarowano segregację śmieci ustalono następujące pojemniki na odpady 

zmieszane: dla 1-3 osób – pojemność kosza 120 l; dla 4-6 osób - 240 l; 7-13 osób – 240 l + 

dodatkowy 120 litrów. Dla właścicieli nieruchomości, w budynkach jednorodzinnych, ustala 

się następującą minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania zmieszanych 

odpadów komunalnych, gdy odpady zbierane są w sposób nieselektywny: dla 1-3 osób – 240 

litrów; dla 4-6 osób 240+120 litrów; 7-13 osób - 2x240 l. 

W Gminie Kazimierz Dolny każdy z właścicieli nieruchomości, który zadeklarował 

segregację,  otrzymuje od firmy odbierającej odpady dwa worki przeznaczone na frakcje 

gromadzone selektywnie. Do żółtego należy zbierać: butelki typu pet, opakowania i pojemniki 

z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po sokach), papier, tektura, 

kartony oraz puszki. Worek zielony natomiast, przeznaczony jest na szkło opakowaniowe, czyli 

butelki i słoiki - bez podziału na szkło kolorowe i bezbarwne. Poza tym odbierany jest popiół 

w osobnym pojemniku lub worku. 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych umiejscowiony został w Bochotnicy przy 

ul. Kazimierskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni ścieków. Czynny w środy i soboty 

w godzinach 9-14. Administratorem punktu jest Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.  

w Kazimierzu Dolnym.  Do PSZOK przyjmowane będą nieodpłatnie: odpady komunalne 

ulegające biodegradacji, odpady zielone, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie  

i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, popiół i zużyte opony. 

Obecnie odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu 

gminy Kazimierz Dolny realizuje firma Tonsmeier Wschód Sp. z o.o. z Radomia, która od 

kwietnia br. zmieniła nazwę na PreZero Service Wschód Sp. z o.o. 

Od 1 lipca 2013 r. miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kazimierz Dolny jest 
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Zakład Unieszkodliwiania  Odpadów Komunalnych zlokalizowany przy ul. Dęblińskiej  

w Puławach prowadzony przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Puławach.    

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2018 r. 

Zgodnie z art. 9tb w związku z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454) Burmistrz Kazimierza 

Dolnego sporządził analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi obejmującą w 

szczególności: 

1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania. 

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 922) jako 

przetwarzanie rozumie się procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie 

poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie. 

Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych związane są z ich 

zagospodarowaniem w poszczególnych instalacjach do odzysku (głównie instalacje 

mechaniczno-biologiczne przetwarzania odpadów komunalnych) lub unieszkodliwiania 

(głównie składowanie odpadów na składowiskach). 

Zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podmiot 

odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do 

przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do 

regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. W myśl art. 9l ust. 2,  

w przypadku wystąpienia awarii regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych 

lub w innych przypadkach uniemożliwiających przyjmowanie zmieszanych odpadów 

komunalnych lub odpadów zielonych odpady te przekazuje się do instalacji przewidzianych do 

zastępczej obsługi tego regionu, wskazanych w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego 

planu gospodarki odpadami. 

W związku z powyższym Gmina Kazimierz Dolny zawarła umowę na zagospodarowanie 

odpadów  komunalnych z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o.  w Puławach, prowadzącym 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach. Instalacja ZUOK  

w Puławach posiada status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych 

(RIPOK) w regionie puławskim, do którego należy Gmina Kazimierz Dolny. Możliwości 

przetwórcze Zakładu pozwalają na zagospodarowanie całego strumienia odpadów z regionu 
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Puławy, w tym także z Gminy Kazimierz Dolny. Zgodnie z zawartą umową, prowadzący 

instalacje zobowiązuje się do: 

a) odzysku surowców wtórnych i odpadów ulegających biodegradacji zawartych w 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadach komunalnych, 

b) przyjęcia odpadów zbieranych w sposób selektywny przeznaczonych do odzysku i 

recyklingu,  

c) składowania odpadów na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. 

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

Na terenie gminy Kazimierz Dolny w 2015 roku  został wybudowany Punkt Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych, który znajduje się przy oczyszczalni ścieków  

w Bochotnicy. Do Punktu przyjmowane są nieodpłatnie od mieszkańców nieruchomości 

zamieszkałych następujące odpady: 

 1) odpady komunalne ulegające biodegradacji, 

 2) odpady zielone, 

 3) przeterminowane leki, 

 4) chemikalia, 

 5) zużyte baterie i akumulatory, 

 6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

 7) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

 8) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

 9) popiół, 

 10) zużyte opony. 

3. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem 

odpadów komunalnych. 

Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem  

i unieszkodliwianiem odpadów za okres styczeń – grudzień 2018 r. kształtują się następująco: 

- koszty wynikające z odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych – 712 904,23 zł, 

- koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych – 12 960,00 zł, 

- koszty związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami – 33 

747,94 zł, 

- koszty związane z usuwaniem „dzikich wysypisk” – 1 045,40 zł. 

4. Liczba mieszkańców. 
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Gmina Kazimierz Dolny liczy 6742 mieszkańców, z czego 1976 mieszka w mieście a 4766 

mieszka na terenie gminy (stan na dzień 31.12.2018 r.). W deklaracjach o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonymi w Urzędzie Miasta ujętych zostało 5 372 

mieszkańców. Różnica w podanej liczbie mieszkańców wynika m.in. z tego, że wielu uczniów 

i studentów kontynuuje naukę poza terenem naszej Gminy. Podobnie jest wśród osób czynnych 

zawodowo, którzy ze względu na wykonywaną pracę przebywają poza terenem Gminy.   

5. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, 

w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12. 

Nie posiadamy informacji o właścicielach nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie zawarli 

stosownej umowy na odbiór odpadów komunalnych z jedną z firm wpisanych do rejestru 

działalności regulowanej. 

 

Tab. 13. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy w ramach systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi 

Kod odpadu Rodzaj odpadu Jednostka – tony (mg) 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 
1856,570 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 56,670 

20 01 02 Szkło 107,220 

20 01 99  
Inne niewymienione frakcje zbierane w 

sposób selektywny 
25,260 

ex 20 01 99 
Selektywnie zbierane odpady 

opakowaniowe 
119,880 

15 01 01  Opakowania z papieru i tektury 62,959 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych  73,352 

15 01 04 Opakowania z metali 26,060 

15 01 07 Opakowania ze szkła 136,800 

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 2,230 

ex 20 01 99 Popioły z gospodarstw domowych 24,280 

17 09 04 

Zmieszane odpady z budowy, remontów i 

demontażu inne niż wymienione w 17 09 

01, 17 09 02  

i 17 09 03 

74,900 

20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji 17,500 

 

Powyższe ilości nie odzwierciedlają rzeczywistej sumy wszystkich odpadów powstających  

w gminie. Pamiętać należy, że ujęte tu zostały ilości śmieci wytwarzanych w ramach systemu 
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gospodarowania odpadami, do tego dochodzą odpady wytwarzane poza systemem 

(przedsiębiorcy) oraz odpady ze śmietniczek ulicznych.   

 

7. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy 

oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i 

pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania: 

Masa odpadów powstałych po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu zmieszanych 

odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12 niespełniających wymagań rozporządzenia Ministra 

Środowiska, przekazanych do składowania w całym 2018 roku wyniosła 0 Mg. 

 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kazimierz Dolny na 

lata 2017-2032 

Program przyjęto uchwałą nr XXXIV/239/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.   

Cele uchwalonego programu są następujące: usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów 

zawierających azbest, minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych 

obecnością azbestu na terenie gminy, likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na 

środowisko. Niniejszy Program zawiera: charakterystykę Gminy Kazimierz Dolny, ogólne 

informacje dotyczące właściwości azbestu, informacje o sposobach postępowania z wyrobami 

zawierającymi azbest, aktualną sytuację dotyczącą sposobu gospodarowania wyrobami 

zawierającymi azbest na terenie naszej gminy, harmonogram realizacji Programu, finansowe 

aspekty Programu. Zgodnie z zapisami „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest 

…” w 2008 r. na terenie Gminy Kazimierz Dolny zlokalizowanych było 131 878,76 m2 

wyrobów azbestowych. W ramach realizacji ww. dokumentu, przy wsparciu środków 

zewnętrznych takich jak „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na 

terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli 

ich usuwania i unieszkodliwiania” w latach 2013-2016 udało się usunąć i unieszkodliwić 28283 

m2 tych wyrobów. Obecnie gmina Kazimierz Dolny uczestniczy w programie  „System 

gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” na lata 2018-

2019, gdzie złożono wnioski na usunięcie  7922 m2. 
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Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt  

Pierwsza uchwała Nr XLII/325/18 z dnia 28 marca 2018r. w sprawie uchwalenia 

Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Kazimierz Dolny została uchylona poprzez rozstrzygnięcie 

nadzorcze Wojewody Lubelskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. Ponownie program obowiązujący 

na przestrzeni 2018 roku przyjęto uchwałą Nr XLIV/337/18 z dnia 29 maja 2018r. Program 

zakładał m. in. takie cele jak: odławianie bezdomnych psów, zapewnienie opieki bezdomnym 

zwierzętom oraz opieki weterynaryjnej, usypianie ślepych miotów, ograniczanie populacji 

poprzez sterylizacje i kastrację, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

dokarmianie bezdomnych kotów.      

Realizując program w ciągu roku gmina odłowiła 8 sztuk bezpańskich psów 

umieszczając je w schronisku dla bezdomnych zwierząt, uśpiono 1 ślepy miot, dokonywała 

zakupu karmy dla kotów (w 4 miejscowościach na terenie gminy dokarmiane są koty przez 

społecznych karmicieli),  ponosiła koszty całodobowej opieki weterynaryjnej oraz usług 

weterynaryjnych. Realizacja programu odbywała się na podstawie umów zawartych z 

Przychodnią Weterynaryjną z Kazimierza Dolnego oraz firma Canvet z Puław.  

Łącznie koszty poniesione na realizację programu w 2018 roku wyniosły 20 671,76 zł.  

 

Całodobowa   Odłowienie 

Usługi weterynaryjne:  opieka wet.:  bezpańskich psów:     Karma: 

200,00  zł   200,00 zł  1400,00 zł  49,95 zł 

400,00 zł   200,00 zł  1400,00 zł  169,81 zł 

200, 00 zł   198,00 zł  1400,00 zł  219,76 zł 

200,00 zł   198,00 zł  1400,00 zł 

200,00 zł   198,00 zł  1400,00 zł 

250,00 zł   198.00 zł  1400,00 zł 

450,00 zł   198,00 zł  1400,00 zł 

170,00 zł   198,00 zł  5000,00 zł 

2.070,00 zł   198,00 zł  1400,00 zł 

      198,00, zł  16.200,00 zł 

     2.182,00 zł  
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Program współpracy Gminy Kazimierz Dolny z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 

 

Przyjęty uchwałą Nr XXXVIII/268/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia 

programu współpracy Gminy Kazimierz Dolny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. 

 

W ramach jego realizacji w 2018 roku ogłoszono dwa konkursy tj. 

 

1. W styczniu 2018 r. został ogłoszony konkurs na trzy zadania tj.: 

 

a)”Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, świetlicy dla dzieci i młodzieży z terenu 

gminy Kazimierz Dolny” - przyznano dotację  dla: 

- Kazimierskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego pod wezwaniem św. Anny z Kazimierza 

Dolnego wysokości 32 000,00 zł i dla Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom 

Potrzebującym z Lublina w wysokości 8 000,00 zł.  

 

b) „Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji działań 

alternatywnych”- przyznano dotację dla: 

- Kazimierskiego Klubu Sportowego „ Orły” Kazimierz w wysokości - 28 000,00 zł, 

- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Bystra” z Bochotnicy w wysokości 14 000,00 zł  

- Uczniowskiego Klubu Sportowy „Jantar” z Kazimierza Dolnego w wysokości 14000,00 zł  

 

c) „Przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez organizowanie zajęć o charakterze edukacyjno – 

kulturalnym i profilaktycznym” - przyznano dotację dla Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy 

Osobom Potrzebującym z Lublina w wysokości 8 000,00 zł.  

 

2. W lipcu został ogłoszony drugi konkurs na zadanie pn.” Przeciwdziałanie uzależnieniom 

poprzez organizowanie zajęć o charakterze edukacyjno – kulturalnym i profilaktycznym” - 

przyznano dotację dla: Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym z 

Lublina w wysokości 3 500,00 zł. 

 

 



  RAPORT O STANIE GMINY KAZIMIERZ DOLNY ZA 2018 ROK 

 

34 | S t r o n a  
 

Zwroty niewykorzystanych dotacji za rok 2018 tj.: 

1. Uczniowski Klub Sportowy „Jantar” z Kazimierza Dolnego w wysokości – 26,48 zł  

2. Kazimierski Klub Sportowy „ Orły” Kazimierz w wysokości -  5,00 zł, 

3. Kazimierskie Stowarzyszenia Dobroczynnego pod wezwaniem św. Anny z Kazimierza 

Dolnego w wysokości – 630,00 zł.  

Środki finansowe przeznaczone na realizacje zadań publicznych w otwartych konkursach 

ofert przewidzianych w „Programie współpracy gminy Kazimierz Dolny z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 

2018 r.” wynosiły 125 000,00 zł. Organizacje wykorzystały środki finansowe na realizację 

zadań w wysokości 107 500,00 zł.  

 

Dofinansowywanie rozwoju sportu:   

Ponadto na podstawie obowiązującej uchwały Nr XXI/162/16 Rady Miejskiej w Kazimierzu 

Dolnym z dnia 1 września 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju 

sportu na terenie Gminy Kazimierzu Dolny (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego, poz. 3875) przyznano 

w 2018 roku dotacje na rozwój sportu trzem klubom sportowym:   

1. Kazimierski Klub Sportowy „Orły Kazimierz” – dotacja w kwocie 25 000,00 zł, umowa 

z dnia 6 marca 2018r.,  

2. Klub Sportowy „Witorzecz” – dotacja w kwocie 7 000,00 zł, umowa z dnia 6 marca 

2018r., 

3. Klub Sportowy Oldboje Kazimierz Dolny – dotacja w kwocie 8 000,00 zł, umowa z 

dnia 19 marca 2018r. 

Wszystkie organizacje prawidłowo i w terminach zgodnych z zawartymi umowami rozliczyły 

się z przyznanych środków finansowych.  

Wymieniona uchwała określa warunki i tryb finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy 

Kazimierz Dolny, poprzez finansowe wspieranie klubów sportowych działających w sferze 

pożytku publicznego, jak również klubów sportowych niedziałających w celu osiągnięcia 

zysku, działających na obszarze gminy Kazimierz Dolny, które realizują cele publiczne.  

 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.  

– przyjęty uchwałą Nr XL/294/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018r.  
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Realizacja programu przedstawiała się następująco: 

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i 

współuzależnionych: 

- Dyżury w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym psychologa i psychoterapeuty 

z Poradni Uzależnień w Puławach – Koszt:10 560 zł (dyżury psychologa odbywały 

się  2 razy w miesiącu po 3 godziny, natomiast psychoterapeuty 1 raz w miesiącu 2 

godziny. Z porad psychologa i psychoterapeuty skorzystało 24 osoby). 

- Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy 

Ośrodku Pomocy Społecznej - wszczętych zostało  14 postępowań w związku z 

założeniem Niebieskich Kart. 

- Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - składa się z 7 członków. 

 Na 6 spotkań Zespołu Motywującego do Leczenia zostało zaproszone 19 osób  

mających problem z nadużywaniem alkoholu i członków ich rodzin. Komisja 

odbyła w ciągu roku 15 posiedzeń. Poszczególne Zespoły Komisji skontrolowały 

21 punktów sprzedających i podających alkohol.  Koszt : 27 220 zł 

Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych . Koszt : 2 500 zł 

II. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 

psychospołecznej i prawnej: 

-Kolonie z programem profilaktycznym – uczestniczyło 20 dzieci i młodzieży z 

gminy Kazimierz Dolny, wyjazd w dniach 23 czerwca 2018r. – 2 lipca 2018r. do 

Iwonicza – Koszt:15 980 zł. 

Na terenie gminy działały dwie świetlice opiekuńczo – wychowawcze – jedna 

prowadzona przez Kazimierskie Stowarzyszenie Dobroczynne pw. św. Anny, druga 

przez Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Agape”.- Koszt: 

40 000 zł. 

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii  

w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

W roku 2018 kontynuowano profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną 

w szkołach gminnych, przedszkolu oraz Kazimierskim Ośrodku Kultury, Promocji 

i Turystyki. 

W szkołach przeprowadzono następujące działania: 
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Prowadzenie rekomendowanego programu profilaktycznego „Spójrz inaczej”- z 

obszaru profilaktyki uniwersalnej dla dzieci z klas I-III oraz IV-VIII- liczba 

uczestników 110. Koszt: 6000zł. 

Program z obszaru profilaktyki selektywnej- zajęcia rozwijające kompetencje 

emocjonalno – społeczne- liczba uczestników 10 osób z klas I-III, Koszt: 800 zł. 

Zajęcia pozalekcyjne, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, uczniów i rodziców- 

Koszt: 23 000 zł. 

Zajęcia, konkursy w ramach ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł – 

Koszt materiałów : 1 230 zł 

Szkolenia dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień, 

bezpieczeństwa nad wodą -prowadzone przez kazimierski WOPR- Koszt: 5000 zł 

Zajęcia alternatywne w KOKPiT i Bibliotece Miejskiej(arteterapia, terapia przez 

sztukę, warsztaty  rysunku i malarstwa, zajęcia wokalne dla solistów, zajęcia 

rozwijające pasje i zainteresowania, przegląd teatrzyków szkolnych). 

Koszt: 25 000zł  

Warsztaty dla rodziców i wychowawców- prowadzone przez Katolickie 

Stowarzyszenie „Agape”( z konkursu)- Koszt: 5 000 zł. 

Pozalekcyjne zajęcia sportowe z konkursu - „Orły Kazimierz”, klub uczniowski 

„Jantar”, klub uczniowski „Bystra”- Koszt: 56 000 zł. 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  

Przyjęty uchwałą Nr XXVI/194/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2019 

 

W ramach realizacji programu w 2018 roku przeprowadzono następujące działania: 

- Koncert profilaktyczny „Nie Ćpa”- uczestnicy 50 osób (młodzież z Gminy Kazimierz Dolny) 

– Koszt: 3 700 zł  

- Zajęcia profilaktyczne w szkołach – Koszt: 6 000 zł 

- Zakup ulotek profilaktycznych –  Koszt: 300 zł. 

 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Przyjęta uchwałą Nr XXIII/169/16 z dnia 29 września 2016r. w sprawie przyjęcia 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kazimierz Dolny na lata 2016-

2026. 
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Opracowanie i realizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

ze szczególnym uwzględnieniem problemów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych i innych, których celem jest minimalizowanie negatywnych zjawisk 

społecznych, integracja społeczna i zawodowa osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, 

należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym (art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy o 

pomocy społecznej).  

W Strategii określone zostały kierunki działań oraz zadania mające na celu łagodzenie skutków 

problemów społecznych, instytucje odpowiedzialne za ich realizację i źródła finansowania. 

Misja  strategii brzmi następująco: „Wspólne działanie osób, instytucji i organizacji w celu 

podniesienia jakości życia społeczności lokalnej gminy i przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu”.  

Program realizują: Gmina - Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym, 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówki oświatowe, Kazimierski 

Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, organizacje 

pozarządowe. 

Działania podejmowane w związku z realizacją strategii w roku 2018: 

Ogółem 152 rodzinom została udzielona pomoc w formie pracy socjalnej, w tym z tytułu 

bezrobocia pracą socjalną objęto 29 rodzin; wsparcie finansowe z powodu bezrobocia uzyskało 

29 rodzin, w tym: 

- 18 rodzin otrzymało 71 świadczeń w formie zasiłków okresowych na kwotę 23 170,00, 

- 11 rodzin korzystało z pomocy (zasiłku stałego, jednorazowej celowej, dożywiania) na łączną 

kwotę - 8 877,81 zł. 

Z dodatków mieszkaniowych i energetycznych korzysta w gminie 7 rodzin, wypłacono:  

- dodatki mieszkaniowe - 64 świadczenia na kwotę 15 619,38 zł, 

- dodatki energetyczne – 41 świadczeń na kwotę 590,73 zł. 

Motywowaniem do poszukiwania pracy w formie pracy socjalnej objęto 29 rodzin o liczbie 

osób 78. 

Motywowaniem do podjęcia leczenia odwykowego objęto 19 osób (zaproszenia na spotkanie  

z Zespołem Motywującym do Leczenia).  

Pomoc w formie dożywiania otrzymało 51 osób (kwota 19 885,00 zł - opłacono 4 536 

świadczeń), 1 osoba przebywała w internacie i korzystała również ze śniadań i kolacji - 

otrzymała 151 świadczeń na kwotę 1251,60zł.  

Liczba dzieci korzystających z wypoczynku letniego - 20 dzieci. 
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Gmina dysponuje 44 mieszkaniami komunalnych w tym 3 lokalami socjalnymi, nowe 

mieszkania nie powstały,  na mieszkania oczekuje 3 rodziny, brak mieszkań nadających się do 

zasiedlenia. 

Na terenie gminy występuje 4 rodziny (10 osób w rodzinach) zagrożone pozbawieniem lub 

ograniczeniem władzy rodzicielskiej korzystających z pomocy - liczba przyznanych świadczeń 

-152 na kwotę 6 495,00zł. 

Z  Karty Dużej Rodziny korzysta w gminie ogółem 72 rodziny, wydano 345 kart. 

Liczba działań zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu 

odwykowemu przez Zespół Motywujący do Leczenia: 

- wszczęto 15 nowych spraw, 

- 3 wnioski skierowano do sądu. 

W celu motywowania do podjęcia leczenia odwykowego 15 osób zostało skierowanych do 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Z pomocy Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego działającego w gminie w roku 2018 

skorzystało 19 osób, w tym:  

- 8 osób uzależnionych, 

- 11 osób współuzależnionych. 

W Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Puławach 

zarejestrowanych jest 35 osób, w  tym: 

- 26 osób uzależnionych, 

- 9 osób współuzależnionych. 

Punkt porad psychologicznych – czynny 2 razy w miesiącu, porady udzielane są w budynku 

parafialnym a finansowane ze środków GKRPA. 

Praca socjalna u osób starszych, chorych i niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania 

prowadzona była w trakcie 125 spotkań. 

 

Założenia Strategii realizowane są w ramach kompetencji i środków finansowych 

będących w gestii Gminy oraz instytucji działających w celu poprawy jakości życia 

mieszkańców. 

We wszystkich wyznaczonych i określonych w strategii kierunkach w ramach celów 

strategicznych i operacyjnych działania zostały podjęte. 
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Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018 - 2020 

 

Przyjęty uchwałą Nr XLIII/330/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 - 2020" – program ma za zadanie wspierać rodzinę 

oraz spajać działania wszystkich instytucji i organizacji działających na rzecz mieszkańców 

gminy. Realizowany m. in. przez zatrudnienie asystenta rodziny w OPS w Kazimierzu Dolnym, 

który zapewnia wsparcie i monitoruje na bieżaco sytuację rodzin majacych trudności w 

wypelnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.  

Liczba rodzin objętych wsparciem -  6, w tym: 

- liczba dzieci w rodzinach – 21, 

- liczba wizyt w środowisku – 203. 

 

 

Planowanie przestrzenne 

Gmina Kazimierz Dolny posiada obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, przyjęte uchwałą Nr V/20/15 z dnia 19 marca 2015 r.  

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Kazimierz Dolny. 

Pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wynosi 100 % obszaru 

gminy. Obowiązujące podstawowe plany miejscowe:   

1) Uchwała Nr LI/284/98 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 17 czerwca 1998 

roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Kazimierz Dolny, 

2) Uchwała Nr VI/29/2003 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 28 marca 2003 

roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Kazimierza Dolnego, 

3) Uchwała Nr XXXIX/276/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru gminy Kazimierz Dolny, w obrębach: Dąbrówka, 

Góry, Wylągi, Jeziorszczyzna. 
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Tab. 14. Sprawozdanie z wykonania uchwał planistycznych w roku 2018: 

Obszar opracowania 

planu 

miejscowego/studium 

Uchwała o przystąpieniu 

Uwagi dotyczące obecnego etapu 

procedury 

Koszty poniesione 

w związku z 

wykonaniem 

umowy do końca 

roku 2018 

MPZP dla obrębów: 

Kazimierz Dolny, 

Cholewianka, Mięćmierz-

Okale 

Uchwała Nr VIII/51/15 z 

dnia 25.06.2015 r. 

W trakcie uzyskiwania uzgodnień 

projektu – brak uzgodnienia z 

Lubelskim Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków 

12 177,00 zł  

(za zakończenie 

etapu II pkt. 1 lit. 

a-b) 

MPZP dla działki 1181/1 

Uchwała Nr X/70/15 z 

dnia 24.09.2015 r. 

Gotowy do wyłożenia 

 

MPZP dla działki 274 w 

Kazimierzu Dolnym 

Uchwała Nr IX/60/15 z 

dnia 27.08.2015 r. 

Gotowy do wyłożenia 1 950,00 zł  

(za zakończenie 

etapu III – 

publikacja w Dz. 

Urz. Woj. 

Lubelskiego z dnia 

16.01.2018 roku – 

poz. 226) 

MPZP dla działek 1562/3, 

1562/5, 1562/7, 1562/8, 

1562/9, 1562/10, 1562/11, 

1562/12 

(ul. Doły) 

Uchwała Nr 

XXXIX/278/17 z dnia 

30.11.2017 r. 

W trakcie uzyskiwania uzgodnień 

projektu – brak uzgodnienia z 

Lubelskim Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków 
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Zmiana studium dla części 

miejscowości Witoszyn 

Uchwała Nr X/68/15 z 

dnia 24.09.2015 r. 

Uchwalona uchwałą nr IV/23/19 z 

dnia 28 stycznia 2019 r. Rady 

Miejskiej w Kazimierzu Dolnym 

3 597,75 zł 

(za zakończenie 

etapu II – projekt 

studium, prognozy, 

dokumentacja 

formalno-prawna i 

koncepcja mpzp) 

MPZP dla części 

miejscowości Witoszyn 

Uchwała Nr X/68/15 z 

dnia 24.09.2015 r. 

Uzyskiwanie zgody na zmianę 

przeznaczenia gruntów rolnych i 

leśnych na cele nierolnicze i nieleśne 

MPZP dla obrębów: 

Bochotnica, Parchatka, 

Zbędowice 

Uchwała Nr VIII/53/15 z 

dnia 25.06.2015 r. 

Uzyskiwanie zgody na zmianę 

przeznaczenia gruntów rolnych i 

leśnych na cele nierolnicze i nieleśne  

MPZP dla obrębów: 

Wierzchoniów, Witoszyn, 

Skowieszynek, Rzeczyca, 

Rzeczyca Kolonia 

Uchwała Nr VIII/54/15 z 

dnia 25.06.2015 r. 

Uzyskiwanie zgody na zmianę 

przeznaczenia gruntów rolnych i 

leśnych na cele nierolnicze i nieleśne 
 

MPZP dla obrębów: 

Dąbrówka, Góry, Wylągi, 

Jeziorszczyzna  

Uchwała Nr VIII/52/15 z 

dnia 25.06.2015 r. 

Uchwała  Nr XXXVIII/271/17 z dnia 

30.11.2017 r.  

14 962,50 zł  

(za zakończenie 

etapu IV – 

publikacja planu w 

Dz. Urz. Woj. 

Lubelskiego z dnia 

16.01.2018 roku – 

poz. 227 ) 

 

W roku 2018 wpłynęło 16 wniosków o zmianę przeznaczenia terenów w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego.   

Jednocześnie w 2018 roku wydano: 

- 198 zaświadczeń z miejscowych planów, 

- 93 wyrysy i wypisy z miejscowych planów, 
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- 26 decyzji podziałowych.   

 

 

Realizacja zadań inwestycyjnych na terenie gminy w 2018 roku w związku z podjętymi 

przez Radę Miejską uchwałami w sprawie udzielenia pomocy finansowej:    

 

1) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie 

- Józefów-Annopol na odcinku od km 17+204 do km 17+788,5 w msc. Parchatka. 

Inwestycja obejmowała budowę chodnika na terenie miejscowości Parchatka przy 

drodze wojewódzkiej. Pomoc finansowa udzielona przez gminę Kazimierz Dolny na 

podstawie uchwały Nr XLI/297/18 z dnia 1 marca 2018 r w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Województwu Lubelskiemu (zmieniona uchwałą Nr XLVII/359/18 z dnia 

19 września 2018r.) - uchwały zrealizowano –umowę z Województwem Lubelskim 

podpisano w dniu 29 marca 2018 r., które przeprowadziło zadanie o łącznej wartości 

344 983,94 zł, w tym przy udziale finansowym gminy w kwocie 206 990,36 zł.  

2) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole 

Lubelskie-Józefów-Annopol na odcinku od km 20+610 do km 20+900 w msc. 

Bochotnica. Inwestycja obejmowała budowę chodnika na terenie miejscowości 

Bochotnica przy drodze wojewódzkiej. Pomoc finansowa udzielona przez gminę 

Kazimierz Dolny na podstawie uchwały Nr XLI/298/18 z dnia 1 marca 2018 r. w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu (zmieniona 

uchwałą Nr XLVII/360/18 z dnia 19 września 2018r.) - uchwały zrealizowano – 

umowę z Województwem Lubelskim podpisano w dniu 29 marca 2018 r., które 

przeprowadziło zadanie o łącznej wartości 193 646,66 zł, w tym przy udziale 

finansowym gminy w kwocie 116 188,00 zł. 

3) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole 

Lubelskie-Józefów-Annopol na odcinku od km 24+600 do km 25+335 w msc. 

Skowieszynek.  Inwestycja obejmowała budowę chodnika na terenie miejscowości 

Skowieszynek przy drodze wojewódzkiej. Pomoc finansowa udzielona przez gminę 

Kazimierz Dolny na podstawie uchwały Nr XLI/299/18 z dnia 1 marca 2018 r. w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu (zmieniona 

uchwałą Nr XLVI/347/18 z dnia 2 sierpnia 2018r.) - uchwały zrealizowano – umowę 

z Województwem Lubelskim podpisano w dniu 29 marca 2018 r., które przeprowadziło 
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zadanie o łącznej wartości 460 720,90 zł, w tym przy udziale finansowym gminy w 

kwocie 276 432,54 zł. 

4) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2528 L Kazimierz Dolny-Dobre-

Wilków w msc. Dąbrówka. Inwestycja obejmowała budowę chodnika na terenie 

miejscowości Dąbrówka przy drodze powiatowej. Pomoc finansowa udzielona przez 

gminę Kazimierz Dolny na podstawie uchwały Nr XLI/301/18 z dnia 1 marca 2018 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu (zmieniona uchwałą 

Nr XLVII/361/18 z 19 września 2018r.) - uchwały zrealizowano – umowę z Powiatem 

Puławskim podpisano w dniu 13 kwietnia 2018 r., który przeprowadził zadanie przy 

udziale finansowym gminy wynoszącym 139 297,21 zł.  

5) Przebudowa drogi powiatowej nr 2546L Kazimierz od skrzyżowania ul. Kwaskowa 

Góra; ul. Lubelska i ul. Czerniawy do granicy działki o nr ewid. 515/1 i 

515/2.Inwestycja obejmowała przebudowę drogi powiatowej na terenie miejscowości 

Kazimierz Dolny przy drodze powiatowej. Pomoc finansowa udzielona przez gminę 

Kazimierz Dolny na podstawie uchwały Nr XLI/302/18 z dnia 1 marca 2018 r. w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu (zmieniona uchwałami 

Nr XLVII/362/18 z dnia 19 września 2018r. oraz Nr XLVIII/365/18 z dnia 11 

października 2018 r.) - uchwały zrealizowano – umowę z Powiatem Puławskim 

podpisano w dniu 13 kwietnia 2018 r., który przeprowadził zadanie przy udziale 

finansowym gminy wynoszącym 807 972,79 zł. 

6) Budowa dróg powiatowych nr 2527L Kazimierz Dolny-Podgórz-Wilków 

Inwestycja obejmowała przebudowę drogi powiatowej na terenie miejscowości 

Kazimierz Dolny i Mięćmierz. Pomoc finansowa udzielona przez gminę Kazimierz 

Dolny na podstawie uchwały Nr XLI/303/18 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu - uchwałę zrealizowano – 

umowę z Powiatem Puławskim podpisano w dniu 13 kwietnia 2018 r., który 

przeprowadził zadanie przy udziale finansowym gminy wynoszącym 150 000,00 zł. 

 

Dodatkowe informacje: 

Uchwała Nr XLI/300/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu 

(budowa chodnika w Wierzchoniowie) – uchylona uchwałą Nr XLVI/348/18 w sprawie 

uchylenia uchwały Nr XLI/300/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Lubelskiemu –  uchwały zrealizowano - umowę zawartą w dniu 29 marca 2018 r. rozwiązano 

aneksem z dnia 28 sierpnia 2018r. Powodem był brak środków finansowych w budżecie gminy 
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Kazimierz Dolny na pokrycie różnicy pomiędzy kwotą zabezpieczoną -142 800,00 zł –  

a oferowaną najniższą ceną w przetargu.     

 

Pozostałe inwestycje zrealizowane w ciągu 2018 roku (realizacja zadań inwestycyjnych 

ujętych w budżecie gminy):    

  

1) Modernizacja drogi przy ul. Zamłynie w msc. Bochotnica -  utwardzono płytami JOMB 

116 mb drogi gruntowej.  

Realizacja: 50 425,64 zł.  

Środki z budżetu gminy oraz w ramach środków funduszu sołeckiego msc. Bochotnica 

w kwocie 31 973,00 zł. 

 

2) Modernizacja drogi w Zbędowicach – wylewka asfaltowa asfaltową „na Dębniak” na 

odcinku 67mb.  

Realizacja: 19 387, zł.  

Środki z budżetu gminy oraz w ramach środków f. sołeckiego Sołectwa Zbędowice. 

 

3) Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej na odc. w kierunku "Kulawej Góry" – 

wbudowano i zagęszczono kruszywem i gruzem łamanym drogę.  

  Realizacja: 19 666,00 zł 

  Środki z budżetu gminy w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Góry.  

 

4) Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych (ul. Zbożowa-Nadedworce) - wytyczono 

geodezyjnie granice działek, oraz utwardzono betonem asfaltowym ul. Nadedworce na 

odcinku 207 mb. 

Realizacja: 49 974,62 zł 

Środki z budżetu gminy.  

 

5) Modernizacja drogi - zakup płyt drogowych wraz wbudowaniem na drogę gminną- 

utwardzono płytami JOMB 61 mb drogi gruntowej w Wierzchoniowie. 

Realizacja: 27 034,33 zł 

  Środki z budżetu gminy oraz w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Wierzchoniów.  
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6) Utwardzenie drogi gminnej nr 526 w Rzeczycy Kolonii (położenie nakładki asfaltowej)  

na odcinku 46,5 mb. 

Realizacja: 16 426,67 zł 

  Środki z budżetu gminy w ramach środków funduszu sołeckiego Rzeczyca Kolonia.  

 

7) Przebudowa ul. Nadwiślańskiej w Kazimierzu Dolnym - wykonano 246 mb 

nawierzchni z kostki granitowej oraz nowe chodniki na odcinku 476 mb. 

Realizacja: 1 583 469,08 zł 

Środki z budżetu gminy oraz dotacji celowej udzielonej z budżetu Wojewody 

Lubelskiego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 

drogowej na lata 2016-2019.  

 

8) Przebudowa drogi gminnej Nr 107795 L Parchatka-Zbędowice - opracowywano 

dokumentację, złożono wniosek na pozwolenie na budowę. 

Realizacja: 89 000,00 zł 

Środki z budżetu gminy.  

 

9) Modernizacja chodników w centrum Kazimierza Dolnego - ul. Browarna w Kazimierzu 

Dolnym- wykonano chodnik z płyt chodnikowych betonowych o pow. 192,8 m2, 

wymiana krawężników i obrzeży.   

Realizacja: 33 943,82 zł. 

Środki z budżetu gminy.  

 

10) Modernizacja drogi gminnej w Parchatce - utwardzono płytami JOMB 22 mb drogi 

gruntowej. 

Realizacja: 9 801,87 zł 

Środki z budżetu gminy w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Parchatka.  

 

11) Modernizacja drogi gminnej Skowieszynek - Witoszyn w msc. Wierzchoniów (Węgierzec) 

– wykonano nawierzchnie asfaltową na odcinku 340 mb. 

Realizacja: 125 254,85 zł 

Środki z budżetu gminy oraz dotacji celowej z budżetu Województwa Lubelskiego.  
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12) Modernizacja drogi gminnej nr 552 w msc. Rzeczyca - Wykonano nawierzchnię 

asfaltową na odcinku 320mb. 

Realizacja: 187 769,99 zł 

  Środki z budżetu gminy oraz udzielonej pomocy finansowej z budżetu Województwa 

Lubelskiego.  

 

13) Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 112826L 

od km 0+320 do km 0+555 w msc. Bochotnica - utwardzenie płytami JOMB 235 mb 

dna wąwozu. 

Realizacja: 115 333,41 zł 

  Środki z budżetu gminy oraz udzielonej pomocy finansowej z budżetu Województwa 

Lubelskiego.  

 

14) Projekt "Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar 

funkcjonalny" - wykonano place/perony pod wiaty autobusowe, przyłącze do biletomatu  

i tablicy informacyjnej, postawiono 14 wiat przystankowych. 

Realizacja: 131 830,50 zł 

Środki z budżetu gminy w kwocie 59 505,50 zł oraz z budżetu UE w kwocie 72 325,00 zł. 

 

15) Modernizacja budynku świetlicy środowiskowej - wykonano prace hydrauliczno-

sanitarne oraz zakupiono meble kuchenne do świetlicy środowiskowej. 

Realizacja: 17 200,00 zł 

     Środki z budżetu gminy oraz z funduszu sołeckiego sołectwa Jeziorszczyzna. 

 

16) Remont dziedzińca i klatki schodowej Kamienicy pod Św. Mikołajem - wykonano 

roboty budowlano-remontowe klatki schodowej, ścian i sklepień dziedzińca, remont 

pomieszczenia kotłowni, przebudowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia liniowego.   

      Realizacja: 134 933,71 zł 

      Środki z budżetu gminy.  

 

17) Iluminacja Góry Trzech Krzyży - Etap I - wykonano złącze kablowe do zasilenia 

oświetlenia, linie kablowe oraz montaż lamp oświetleniowych – 11 szt. 

Realizacja: 96 082,46 zł 
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  Środki pochodzą z programu PROW 2014-2020 (36 721,59 zł) oraz budżetu gminy 

(59 360,87zł).  

 

18) Urządzenie skateparku – wykonano podbudowę placu pod urządzenie skateparku oraz 

zakupiono minirampę. 

Realizacja: 44 006,01 zł 

  Środki pochodzą z budżetu gminy w ramach środków funduszu obywatelskiego.  

 

19) Wykonanie parkingu i ułożenie kostki pod 2 ławki -  utwardzono teren zielony kostką 

brukową z przeznaczeniem na parking i dwa place pod ławki. 

Realizacja: 9 500,00 zł 

Środki z budżetu gminy  w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Parchatka. 

 

20) Projekt "Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw, gminy miejsko-

wiejskiej Kazimierz Dolny i gminy miejsko-wiejskiej Bełżyce" 

Zadanie w trakcie realizacji, trwała procedura wyboru wykonawcy przez lidera projektu M. 

Krasnystaw na przygotowanie dokumentacji do przetargu zawierający specjalistyczny 

sprzęt i oprogramowanie. Zaplanowane wydatki na rok 2018– 287 265,65 zł, w tym środki 

UE 205 796,57 zł w ramach środków RPO WL 2014-2020 Oś Priorytetowa 2. Cyfrowe 

Lubelskie. 

 

21) Ocieplenie budynku OSP w Witoszynie - zakupiono materiały do ocieplenia. 

Realizacja: 9 999,05 zł 

Środki z budżetu gminy oraz z funduszu sołeckiego sołectwa Witoszyn.  

 

22) Dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki Komendy Powiatowej Policji – 

dotacja na zakup samochodu dla KPP w Puławach. 

Realizacja: 15 000,00 zł 

Dotacja z budżetu gminy.  

 

23) Dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki WOPR - dotacja na zakup samochodu  

dla drużyny Nr 2 w Kazimierzu Dolnym. 

Realizacja: 10 000,00 zł 

Dotacja z budżetu gminy.  
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24) Budowa szkoły w Kazimierzu Dolnym 

       Realizacja: 1 415 724,60 zł, w tym dotacja – 271 857,50 zł. 

Środki z budżetu gminy oraz dotacji z MSWiA.  Wykonane wydatki dotyczą: 

 roboty budowlane: ślusarka aluminiowa łącznika, zabezpieczenie skarpy: odwodnienie 

wokół szkoły, drogi, ogrodzenie i siatki zabezpieczające, roboty wykończeniowe, 

rozbiórka starego garażu na dz. o nr ewid. 1221, budowa odcinka kanalizacji 

deszczowej od ul. Szkolnej przez dz. 1221 do Grodarza, zasypanie dołu w starej piwnicy 

na dz. 1221 w Kazimierzu Dolnym, zabezpieczenie fundamentów kapliczki, oświetlenie 

zewnętrzne, kanalizacja teletechniczna, zasilenie boiska, montaż bramy wjazdowej, 

naprawa drewnianego okna, zakup donic, ławek, stojaków na rowery, wykonanie 

trawników i nasadzenia, wymiana filtrów ; 

 płatności dla podwykonawców; 

 opracowanie dokumentacji: projekt budowlany zabezpieczenia kapliczki 

zlokalizowanej na dz. nr ewid. 1221 w Kazimierzu Dolnym, projekt budowlano-

wykonawczy przebudowy fragmentu ul. Szkolnej z zapewnieniem drogi pożarowej do 

szkoły, projekt zamienny zagospodarowania terenu w związku z odstąpieniem od 

translokacji kapliczki; 

 usługi: nadzór inwestorski branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, 

nadzór autorski, nadzór archeologiczny, doradztwo inwestycyjne, ochrona całodobowa 

obiektu, pełnienie funkcji kierownik budowy, obsługa geodezyjna; 

 pozostałe usługi: analiza zimnej wody w instalacji, badanie wydajności hydrantów 

zewnętrznych, badanie dźwigów, przegląd kotłowni i instalacji gazowej, wykonanie 

kserokopii dokumentacji projektowej, tłumaczenie dokumentów na język hiszpański, 

usługa notarialna; 

 opłaty za zużycie energii elektrycznej i paliwa gazowego, zakup tuszu dla potrzeb biura 

budowy 

 

25) Budowa oświetlenia na odcinku od pętli MZK w kierunku Opola Lubelskiego - budowa 

złącza energetycznego, ułożenie linii kablowej i postawienie 2 szt. słupów 

oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi 

Realizacja: 56 085,00 zł 

Środki z budżetu gminy oraz z funduszu sołeckiego sołectwa Cholewianka. 
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26) Budowa oświetlenia na odcinku od Korzeniowego Wąwozu w kierunku Kulawej Góry 

- postawiono 9 szt. słupów i opraw oświetleniowych 

Realizacja: 37 515,00 zł 

Środki z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Doły-Wylągi.  

 

27) Przebudowa budynku zabytkowej dzwonnicy - adaptacja na funkcje społeczno-

kulturalne z terenem przyległym w Kazimierzu Dolnym 

Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z osi priorytetowej 13 Infrastruktura 

Społeczna, działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich.  

Wartość dofinansowania 647 269,46 zł 

Inwestycja przygotowywana w 2018 – w fazę realizacji weszła w latach 2019 - 2020 

  

28) Zagospodarowanie Kamieniołomu w Kazimierzu Dolnym - opracowano dokumentację 

zagospodarowania kamieniołomu. 

Realizacja: 29 743,00 zł 

  Środki z budżetu gminy.  

 

29) Wykonanie pomnika 100-lecia niepodległości w Kazimierzu Dolnym - wykonanie 

fundamentu i tablicy pamiątkowej „100-lecia Niepodległości Polski”.  

Realizacja: 12 386,10 zł. 

  Środki z budżetu gminy. 

 

 

Realizacja zadań z funduszu sołeckiego:   

Uchwała Nr XXXVI/231/14 z dnia  w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie 

gminy w roku budżetowym 2015 środków stanowiących fundusz sołecki (obowiązująca na 

przestrzeni kolejnych lat).  

Gmina od 2015 na podstawie przywołanej uchwały realizuje corocznie zadania służące 

poprawie jakości życia w poszczególnych sołectwach. O przeznaczeniu wyznaczonych zgodnie 

z ustawą o funduszu sołeckim środkach finansowych decydują sami mieszkańcy podejmując 
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decyzje na spotkaniach wiejskich. Poniżej zestawienie wykonanych zadań ze środków 

funduszu sołeckiego w 2018 roku (wydatki inwestycyjne i bieżące).      

 
 

Tab. 15. Realizacja zadań z funduszu sołeckiego w 2018 roku 

 

Lp

. 
Nazwa sołectwa Nazwa zadania 

Wykonanie  

w 2018 (zł) 

1. 
Sołectwo 

Bochotnica 

utrzymanie porządku w centrum msc. Bochotnica 2 510,50 

zakup strojów dla KEiR w Bochotnicy - "Zespół 

Śpiewu i Tańca" 
1 489,50 

adaptacja biblioteki szkolnej na salę lekcyjna 3 987,78 

modernizacja drogi przy ul. Zamłynie  31 973,00 

2. 
Sołectwo 

Cholewianka 

budowa oświetlenia na odcinku od pętli MZK                                       

w kierunku Opola Lub. 
24 703,00 

3. 
Sołectwo 

Dąbrówka 
remont dróg gminnych na terenie sołectwa 29 020,00 

4. Sołectwo Góry 
utwardzenie nawierzchni drogi gminnej na odc                          

w kierunku "Kulawej Góry"  
19 666,00 

5. 
Sołectwo 

Jeziorszczyzna 

zakup mebli do świetlicy środowiskowej 2 748,00 

modernizacja budynku świetlicy środowiskowej - 

wykonanie prac hydrauliczno-sanitarnych 
14 000,00 

6. 
Sołectwo Okale - 

Mięćmierz 
remont drogi gminnej w Okalu 15 909,00 

7. Sołectwo Parchatka 

modernizacja gminnej drogi  9 801,87 

wykonanie parkingu i ułożenie kostki pod 2 ławki 9 500,00 

zakup piaskownicy z zadaszeniem 693,94 

wykonanie odwodnienia budynku świetlicy 2 500,00 

wyposażenie do świetlicy 4 871,16 
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8. Sołectwo Rzeczyca 

zakup wyposażenia dla OSP w Rzeczycy 4 000,00 

zakup paneli do SP w Rzeczycy 1 499,60 

poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz chodnika  19 142,00 

9. 
Sołectwo Rzeczyca 

Kolonia 

utwardzenie drogi gminnej nr 526 (położenie 

nakładki asfaltowej) 
16 426,67 

zakup wyposażenia dla OSP w Rzeczycy 2 000,00 

10

. 

Sołectwo 

Skowieszynek 

remont chodnika przy szkole podstawowej w 

Skowieszynku 
5 000,00 

zakup materiałów do wykonania ocieplenia 

budynku strażnicy OSP 
3 999,80 

remont pomieszczenia w dolnej części budynku 

gminnego - szkoła 
4 300,00 

utwardzenie nawierzchni dróg gminnych m.in.. 

dz.ew.314/3; 325/1; 325/3 
7 000,00 

11

. 

Sołectwo 

Wierzchoniów 

modernizacja drogi - zakup płyt drogowych wraz 

wbudowaniem na drogę gminną 
18 587,00 

12

. 
Sołectwo Witoszyn 

ocieplenie budynku OSP w Witoszynie 5 000,00 

remont dróg gminnych  10 669,00 

13

. 

Sołectwo Doły - 

Wylągi 

uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych 5 000,00 

budowa oświetlenia na odcinku od Korzeniowego 

Wąwozu w kierunku Kulawej Góry 
18 384,00 

14

. 

Sołectwo 

Zbędowice 
modernizacja drogi - wylewka asfaltowa 19 245,57 

  Razem:   313 627,39  

 
 

 
   

    
Realizacja innych uchwał Rady Miejskiej w roku 2018: 

 

Dwie uchwały podjęte w 2018 roku na podstawie przepisów Kodeksu wyborczego, ustalające 

tzw. geografie wyborczą gminy, tj.: 
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1) uchwała Nr XLII/319/18 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kazimierz 

Dolny na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu,  

2) uchwała Nr XLII/320/18 z dnia 28 marca 2018 r.  w sprawie podziału Gminy Kazimierz 

Dolny na stałe obwody głosowania 

stosowane są przy organizacji i przeprowadzaniu wyborów powszechnych w gminie. Pierwsze 

wybory z zastosowaniem przyjętego w nich podziału gminy przeprowadzono w dniu  

21 października 2018 r. – wybory samorządowe.    

 

 

W 2018 roku Rada Miejska w Kazimierzu Dolnym podjęła trzy uchwały przyznające: 

1) tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kazimierza Dolnego dla p. Tadeusza Michalaka, 

2) tytuł "Zasłużony Dla Gminy Kazimierz Dolny" dla Księdza Tomasza Lewniewskiego 

oraz Burmistrza partnerskiego miasta Staufen – Niemcy - Michaela Benitza.  

 
 

W 2018 roku Gmina Kazimierz Dolny przystąpiła do międzynarodowej organizacji 

euroArt. Przystąpienie to potwierdził Minister Spraw Zagranicznych wydając zgodę decyzją z 

dnia 23 kwietnia 2018 r.. Członkostwo w euroArt - skupiającej miasta – kolonie artystyczne i 

malarzy w nich działających pozwala na skuteczniejszą promocję Gminy Kazimierz Dolny jako 

kolonii artystycznej, przyczynia się do zwiększenia wartości kulturalnej i turystycznej całej 

gminy. Jako Gmina jesteśmy w wyjątkowym gronie europejskich kolonii artystycznych, 

mogących się poszczycić światowej sławy artystami (uchwała Nr XLI/309/18 z dnia 1 marca 

2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kazimierz Dolny do organizacji 

pod nazwą euroArt – European Federation of Artists’ Colonies (Europejska Federacja Kolonii 

Artystycznych). 

 

Uchwała Nr XLVI/354/18 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy 

partnerskiej pomiędzy Gminą Kazimierz Dolny a miastem Pahiatua w Nowej Zelandii – 

wykonana - w dniu 22 sierpnia 2018  podczas wizyty Prezydenta RP w Nowej Zelandii pan 

Zbigniew Gniatkowski – Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Nowej Zelandii podpisał  

w imieniu gminy umowę o współpracy partnerskiej pomiędzy Kazimierzem Dolnym, 

Rzeczpospolita Polska a Pahiatua, Nowa Zelandia.   
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Uchwały dotyczące spraw oświaty podjęte i realizowane w 2018r.: 

 

Uchwała Nr XLI/312/18 z dnia 1 marca 2018r.w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 

Spełniając przesłanki wynikające z tej uchwały niepubliczne podmioty oświatowe działające 

na terenie gminy Kazimierz Dolny składają co miesiąc informację o liczbie dzieci i na tej 

podstawie otrzymują dotacje na prowadzenie szkoły, oddziału przedszkolnego czy punktu 

przedszkolnego. 

 

Uchwała Nr XLVI/356/18 z dnia 2 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i w oddziałach 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Kazimierz 

Dolny. 

Uchwała realizowana poprzez comiesięczne wnoszenie opłat przez rodziców/opiekunów 

prawnych za korzystanie przez ich dzieci z wychowania przedszkolnego. Jest ona naliczana  

w drodze czynności materialno-technicznej dokonywanej przez dyrektora przedszkola,  

w oparciu o stawki ustalone przez Radę Miejską.  

 

Uchwała Nr XLVI/357/18 z dnia 2 sierpnia 2018r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru 

obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono 

stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta 

Nauczyciela. 

Zapisy tej uchwały w praktyce oznaczają, że dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół realizują  

w ciągu tygodnia zmniejszony, do określonego w tym akcie prawnym, wymiar godzin. 

Natomiast pedagodzy , logopedzi, psycholodzy, doradcy zawodowi, terapeuci pedagogiczni  

pracują bezpośrednio z uczniami 22 godziny tygodniowo. 

 

Realizacja uchwał podejmowane w związku z zadaniami wynikającymi z ustawy  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 
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Uchwała Nr XLIV/338/18 z dnia 29 maja 2018 r, w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek 

pomocniczych - uchwała wykonana – zasięgnięto opinii  sołectw i mieszkańców miasta 

Kazimierza Dolnego w sprawie projektów uchwał : 

1. W sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

na terenie gminy Kazimierz Dolny, 

2. W sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na 

terenie gminy Kazimierz Dolny. 

Wyrażone opinie były pozytywne. 

 

Uchwała Nr XLVI/351/18 z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kazimierz Dolny.  

Uchwała stosowana podczas opiniowania wniosków o wydawanie zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uchwała 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego dnia 10.08.2018 r. poz. 

3733. weszła w życie dnia 25 sierpnia 2018 r. 

 

Uchwała Nr XLVI/352/18 z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kazimierz Dolny.  

Uchwała stosowana podczas opiniowania wniosków o wydawanie zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uchwała 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego  dnia 29.08.2018 r. poz. 

3919 , weszła w życie dnia 13.09.2018 r.  

Uchwała Nr XLVI/353/18 z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa 

od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy 

Kazimierz Dolny.  

Uchwała stosowana w bieżącej pracy Urzędu przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych. Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubelskiego  dnia 28.08.2018 r. poz. 3910 , weszła w życie dnia 12.09.2018 r.  

 

W 2018 roku obowiązywało 50 zezwoleń alkoholowych wydanych przedsiębiorcom w drodze 

decyzji (tabela poniżej). 
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Tab. 16. Liczba stałych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2018 r. 

Zawartość 

alkoholu w % 

Miasto Gmina Razem 

Poza miejscem sprzedaży (sklepy) 

do 4,5% (oraz 

piwa)  

6 2 8 

od 4,5 do 18%  

(z wyjątkiem piwa) 

4 2 6 

powyżej 18%  7 2 9 

razem 17 6 23 

W miejscu sprzedaży (gastronomia) 

do 4,5% (oraz 

piwa)  

12 1 13 

od 4,5 do 18%  

(z wyjątkiem piwa) 

8 1 9 

powyżej 18%  4 1 5 

razem 24 3 27 

 

 

Tab. 17. Wartość alkoholu sprzedanego w 2018 r. na terenie gminy: 

Zawartość 

alkoholu w % 

Miasto Gmina Razem 

do 4,5% (oraz 

piwa)  

3 853 310,81 zł 1 730 000,09 zł 5 583 310,90 zł 

od 4,5% do 18%  

(z wyjątkiem 

piwa)  

1 751 567,14 zł 512 494,16 zł 2 264 061,30 zł 

pow. 18 %   2 145 181,33 zł 1 581 091,09 zł 3 726 272,42 zł 

razem  7 750 059,28 zł 3 823 585,34 zł 11 573 644,62 zł 
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W 2018 roku wydano 31 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z tego 

29 w mieście i 2 na terenie gminy.  

W 2018 wydano 1 decyzję w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

oraz 39 decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.  

 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży (sklepy) – 29. 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży (lokale gastronomiczne) – 73. 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18 %   

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) – 24. 

 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18 %   

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) – 44. 

 

 

Dodatkowe informacje: 

 

Od 1 sierpnia 2015 r. w Gminie prowadzony jest rejestr zawieranych umów.   

Zgodnie z rejestrem Gmina Kazimierz Dolny w 2018 roku łącznie zawarła 267 umów – 48 

umów o usługi, 25 umów o roboty budowlane, 43 umowy zlecenia, 12 umów o dostawę,  

15 umów dzierżawy, 5 umów użyczenia, 16 umów o dotację celową, w którym dotującym była 

gmina oraz 11 umów o dotacje celową, w których gmina była podmiotem dotowanym, 6 umów 

o dofinansowanie, 6 umów najmu (w tym 4 o najem lokali mieszkalnych i socjalnych),  

3 umowy o dzieło oraz 23 porozumienia. Pozostałe 54 umowy to umowy inne.       

 
 

W 2018 roku został zmieniony statut Gminy Kazimierz Dolny - uchwała Nr 

XLVIII/369/18 w sprawie zmiany uchwały Nr X/65//03 z dnia 1 sierpnia 2003r. w sprawie 

Statutu Gminy Kazimierz Dolny 

 

 

 

Kazimierz Dolny, 30 maja 2019 r.  
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