
RAPORT
GMINY ROSSOSZ

ZA ROK 2018
 
 
 
 
 
 
 

Rossosz, maj 2019

 

 
RAPORT O STANIE 
GMINY ROSSOSZ

ZA ROK 2018 

 
 

Rossosz, maj 2019  
 
 

O STANIE  
GMINY ROSSOSZ 

 

 



 Raport o stanie Gminy Rossosz za rok 2018

                                                                              
SPIS TREŚCI:    

Wstęp…………………………………………………………………………………………………………………………………...

1. INFORMACE OGÓLNE ……………………

1.1. Ogólna charakterystyka Gminy 

1.2. Władze…………………………………………………….……………………………………………………………………..

1.3. Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Rossosz

1.4. Gminne Jednostki Organizacyjne…………………………………………………………………………….……...

1.5. Sołectwa……………………………………………………………………………………………………………………....…

1.6. Ludność…………………………………………………………………………………………………………………

1.7. Podmioty gospodarcze ……………………………………………………………………………………………...

2. SYTUACJA FINANSOWA GMINY ……………………………………………………..…….….……

2.1. Wysokość dochodów Gminy Rossosz

2.2. Wykonanie dochodów i wydatków Gminy

2.3. Poziom zadłużenia …………………………………………………………………………………………

3. STAN REALIZACJI INWESTYCJI …………………………………………………………………………

3.1. Inwestycje zrealizowane z wykorzystaniem funduszy europejskich

3.2. Inwestycje zrealizowane z wykorzystaniem funduszy krajowych 

3.3. Inwestycje zrealizowane ze środków własnych 

3.4. Inwestycje rozpoczęte ………………………………………

3.5. Decyzje inwestycyjne ………………………………

4. MIENIE KOMUNALNE……………………………………………………………………………………………

5. GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA ŚRODOWISKA

5.1. Gospodarka odpadami…………………………………………………………………………………….……………

5.2. Ochrona zwierząt…………………………………………………………………………………………………………….

5.3. Usuwanie azbestu………………………………………

Raport o stanie Gminy Rossosz za rok 2018 

                                                                              

1 
 

                                 

Wstęp…………………………………………………………………………………………………………………………………...

1. INFORMACE OGÓLNE ………………………………………………………………………………………………..…

miny Rossosz……………………………………………………………..…..…….

Władze…………………………………………………….……………………………………………………………………..

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Rossosz………………………………………………………

Gminne Jednostki Organizacyjne…………………………………………………………………………….……...

Sołectwa……………………………………………………………………………………………………………………....…

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………...

2. SYTUACJA FINANSOWA GMINY ……………………………………………………..…….….……

Wysokość dochodów Gminy Rossosz………………………………………………………………

Wykonanie dochodów i wydatków Gminy………………………..………………………………

Poziom zadłużenia …………………………………………………………………………………………

3. STAN REALIZACJI INWESTYCJI …………………………………………………………………………

Inwestycje zrealizowane z wykorzystaniem funduszy europejskich……………

Inwestycje zrealizowane z wykorzystaniem funduszy krajowych ………………………….……

Inwestycje zrealizowane ze środków własnych …………………………………………………………

……………………………………………….…………………………………………

………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA ŚRODOWISKA……………………………………………………

…………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

  

                             STRONA 

Wstęp…………………………………………………………………………………………………………………………………...4 

…………………………………………………………………………..…5 

……………………………………………………………..…..……...5 

Władze…………………………………………………….……………………………………………………………………..6 

………………………………………………………..…...7 

Gminne Jednostki Organizacyjne…………………………………………………………………………….……...7 

Sołectwa……………………………………………………………………………………………………………………....…7 

………………………………………………………………………………………………………………………..8 

……………………………………………………………………………………………........9 

2. SYTUACJA FINANSOWA GMINY ……………………………………………………..…….….…………..………9        

……………………………………………………..….9 

………………………………..……..……10  

Poziom zadłużenia ……………………………………………………………………………………………………...….11 

3. STAN REALIZACJI INWESTYCJI ……………………………………………………………………………….………11 

…………………………….....11 

………………….………..12 

…………………………….13 

……….…………………………………………..…..….14 

……………………………………………………………….…….14 

…………………………………………………………………………………………………….14 

……………………………………………………15 

…………………………………………………………………………….……………...15 

………………………………………………………………………………………………….18 

……………………………………………………………………18 



 Raport o stanie Gminy Rossosz za rok 2018

                                                                              

5.4. Wodociągi……………………………………………

5.5. Decyzje środowiskowe……………………………………...

6. OŚWIATA…………………………………………………..……………………………………………………

6.1. Szkoła Podstawowa………………………………………………………………………………………………………

6.2. Publiczne Gimnazjum……………

6.3. Przedszkole Publiczne………………………………………

6.4. Szkoła Podstawowa i Punkt Przedszkolny w Romaszkach 

6.5. Edukacyjna opieka wychowawcza

7.  POMOC PUBLICZNA…….………………………………………………

7.1. Pomoc publiczna dla rolników

7.2. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

8.  POMOC SPOŁECZNA……………………………………………………………………………….……….

8.1. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej

8.2. Formy pomocy……………………………………

8.3. Praca socjalna………………………………………………………………………………………………………………

8.4. Asystent rodziny…………………………………………………………………………….……

8.5. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

8.6. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014

        z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Pot

9. KOMUNIKACJA……………………………………………………

10. PROLIKTYKA PRZECIWALKOHOLOWA

10.1. Program działania i założenia Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

          i Przeciwdziałania Narkomanii

10.2. Realizacja zadań……………………………………

 

Raport o stanie Gminy Rossosz za rok 2018 

                                                                              

2 
 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………..............................................................

…………………………………………………..……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

Szkoła Podstawowa i Punkt Przedszkolny w Romaszkach …………………………………………

Edukacyjna opieka wychowawcza…………………………………….............................................

………………………………………………………………………………………………

Pomoc publiczna dla rolników……………………………………………..…………………………………………

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników…………………………………

……………………………………………………………………………….……….

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej……………………………………………………………..…..…

……………………………………………….……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….……………………..

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej…………………………………………………………

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 

……………………………………………………………………………..…………

PROLIKTYKA PRZECIWALKOHOLOWA…………………………………………………………..…………

Program działania i założenia Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

i Przeciwdziałania Narkomanii……………………………………………………………..…..…

……………………………………………….………………………………………………………

  

…………………………………………………………………………19 

...........................................................19 

…………………………………………………..…………………………………………………………………20 

…………………………………………………………………………………………..20 

………………………………………………………………………………………..20 

…………………………………………………………….20 

………………………………………………21 

.......................................21 

………………………………………………21 

…………………………………21 

………………………22 

……………………………………………………………………………….……….…………..22 

……………………………………………………………..…..……..22 

………….……………………………………………………………….24 

………………………………………………………………………………………………………………...24 

………………...........24 

…………………………………………………………..25 

2020 współfinansowany 

rzebującym Podprogram 2018...........25 

……..……………………………….25 

…………………………………………………………..………………26 

Program działania i założenia Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

……………………………………………………………..…..……………………26 

………….……………………………………………………….…..27 



 Raport o stanie Gminy Rossosz za rok 2018

                                                                              

11. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

11.1. Straż pożarna………………………………………………

12. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO

12.1. Gminny Ośrodek Kultury ……………………………………………………………..…..…

12.2. Gminna Biblioteka Publiczna 

12.3. Działalność sportowa i rekreacyjna 

12.4. Zabytki ……………………………………………………………..…..……

13.  UCHWAŁY RADY GMINY …………………………………………………………..………

 

 
 
 

Raport o stanie Gminy Rossosz za rok 2018 

                                                                              

3 
 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE…………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………………………..

-SPORTOWA ……………………………………………………..…………

……………………………………………………………..…..……………………………

Gminna Biblioteka Publiczna ……………………………………………………………..…..…

alność sportowa i rekreacyjna ……………………………………………………………..…..……

……………………………………………………………..…..………………………………………………………

…………………………………………………………..………………………………..

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

…………………………………………………………..……………………..….27 

…………..………..…..27 

………………………………………………..…………….28 

…………………………28 

……………………………………………………………..…..……………………..28 

……………………………………………………………..…..……………29 

…………………………………………………29 

………………………..29 



 Raport o stanie Gminy Rossosz za rok 2018

                                                                              

Raport o stanie Gminy Rossosz został opracowany w związku z nowelizacją ustawy

 o samorządzie gminnym, wprowadzoną ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych 

ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania

i kontrolowania niektórych organów publicznych. Raport jest regulowany art. 28 aa powołanej 

ustawy, który m.in. mówi, że wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport

o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim,

w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu 

obywatelskiego. 

Przygotowany raport o stanie gminy za 2018 rok ma charakter publiczny.

Celem przygotowania niniejszego raportu było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację 

gospodarczą i społeczną Gminy Rossosz. Zgromadzone zostały szczegółowe dane o wszystkich 

aspektach funkcjonowania gminy. 

Raport pokazuje także pewne trendy rozwojowe i jest podstawą do obiektywnej, opartej na 

faktach, oceny możliwości dalszego rozwoju gmi
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stanie Gminy Rossosz został opracowany w związku z nowelizacją ustawy

o samorządzie gminnym, wprowadzoną ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych 

ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania

a niektórych organów publicznych. Raport jest regulowany art. 28 aa powołanej 

wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport
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1.  INFORMACJE OGÓLNE 

 

1.1  Ogólna charakterystyka Gminy Rossosz

Gmina Rossosz zajmuje obszar ok. 

Gminy jest rolnictwo. Użytki rolne zajmują 5 148

 

 

 

Większość użytków stanowią grunty orne 

sady – 51 ha gruntów. Wskazuje to na wybitnie rolniczy charakter Gminy
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1.1  Ogólna charakterystyka Gminy Rossosz 

zajmuje obszar ok. 76,48 km². Podstawowym źródłem utrzymania mieszkańcó

. Użytki rolne zajmują 5 148 ha, tj. 67,31% powierzchni Gminy. 

 

 

stanowią grunty orne – 3 165 ha. Łąki i pastwiska zajmują 

ha gruntów. Wskazuje to na wybitnie rolniczy charakter Gminy pomimo faktu,

  

odstawowym źródłem utrzymania mieszkańców 

% powierzchni Gminy.  

 

 

i pastwiska zajmują 1 696 ha, natomiast 

pomimo faktu, że gleby 
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są słabe i mało urodzajne. Grunt

powierzchni użytków rolnych. 

 

Rodzaje gruntów na terenie gminy Rossosz

Rodzaje gruntów

Użytki rolne: 

Grunty orne 

Sady 

Łąki trwałe 

Pastwiska trwałe

Grunty po zabudową

Grunty pod rowami

Inne  

Użytki leśne oraz grunty zadrzewione

Grunty zurbanizowane i zabudowane:

Tereny mieszkaniowe

Tereny przemysłowe

Inne tereny zabudowane

Użytki kopalne  

Drogi 

Użytki ekologiczne

Wody: 

RAZEM 

 
  

1.2  Władze Gminy Rossosz 
 

Władze Gminy Rossosz reprezentują:

• Wójt Gminy Rossosz: Kazimierz Weremkowicz

• Przewodniczący Rady Gminy: Jan Marcinkiewicz
 

Rada Gminy Rossosz liczy 15 radnych. Przy Radzie działają 

• Komisja Rewizyjna w składzie 3 radnych

• Komisja Rozwoju Gospodarczego

• Komisja Oświaty, Kultury, 

• Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w składzie 3 radnych

 

W 2018 roku odbyło się 7 sesji Rady Gminy, w tym 5 sesji

posiedzeń komisji stałych, w tym 10 posiedzeń kadencji VII i 2 posiedzenia

 

 

Raport o stanie Gminy Rossosz za rok 2018 

                                                                              

6 
 

runty zaliczane jest do V i VI klasy bonitacyjnej 

Rodzaje gruntów na terenie gminy Rossosz 

Rodzaje gruntów Powierzchnia (ha)

5148 

3165 

51 

1103 

Pastwiska trwałe 593 

Grunty po zabudową 153 

Grunty pod rowami 69 

14 

Użytki leśne oraz grunty zadrzewione: 2308 

Grunty zurbanizowane i zabudowane: 172 

Tereny mieszkaniowe 1 

Tereny przemysłowe 6 

Inne tereny zabudowane 5 

 1 

159 

ekologiczne 1 

19 

7648 
 

Władze Gminy Rossosz reprezentują: 

Kazimierz Weremkowicz, 

Przewodniczący Rady Gminy: Jan Marcinkiewicz. 

Rada Gminy Rossosz liczy 15 radnych. Przy Radzie działają następujące stałe komisje:

Komisja Rewizyjna w składzie 3 radnych, 

Rozwoju Gospodarczego w składzie 4 radnych, 

Komisja Oświaty, Kultury, i Spraw Socjalnych w składzie 5 radnych, 

omisja Skarg, Wniosków i Petycji w składzie 3 radnych. 

7 sesji Rady Gminy, w tym 5 sesji kadencji VII  i 2 sesje VIII kadencji oraz 12 

posiedzeń komisji stałych, w tym 10 posiedzeń kadencji VII i 2 posiedzenia kadencji VIII.

  

 stanowią 70% ogólnej 

Powierzchnia (ha) 

następujące stałe komisje: 

i 2 sesje VIII kadencji oraz 12 

kadencji VIII. 
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1.3  Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Rossosz
 

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Rossosz przedstawia się następująco:

 

1.4  Gminne Jednostki Organizacyjne

 

Jednostki organizacyjne Urzędy Gminy:
  

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

• Biblioteka Publiczna  w Rossoszu wraz z fili

• Gminny Ośrodek Kultury w Rossoszu,

• Szkoła Podstawowa w Rossoszu

• Publiczne Gimnazjum w Rossoszu

• Przedszkole Publiczne w Rossoszu

 

1.5  Sołectwa 

 W skład Gminy Rossosz wchodzi 

1. Bordziłówka, 

2. Kożanówka, 

3. Mokre I, 

4. Mokre II, 

5. Musiejówka, 

6. Romaszki, 
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Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Rossosz 

organizacyjna Urzędu Gminy Rossosz przedstawia się następująco: 

Gminne Jednostki Organizacyjne  

Jednostki organizacyjne Urzędy Gminy: 

Ośrodek Pomocy Społecznej, 

w Rossoszu wraz z filią w Romaszkach, 

Kultury w Rossoszu, 

Rossoszu, 

imnazjum w Rossoszu, 

Przedszkole Publiczne w Rossoszu.  

wchodzi 8 sołectw: 
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7. Rossosz I, 

8. Rossosz II. 

 

1.6  Ludność 

Zgodnie z danymi Ewidencji Ludności Gminę Rossosz według stanu na dzień 31.12.2018

2 343 osoby, w tym 2 305 osoby zameldowane na pobyt stały oraz 38 osoby zameldowane na pobyt 

czasowy. 

Wykaz liczby ludności w 

Miejscowość 
Ogólna liczba 
mieszkańców

Bordziłówka 204

Kożanówka 327

Mokre 261

Musiejówka 103

Romaszki 386

Rossosz 1

Razem 2
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Zgodnie z danymi Ewidencji Ludności Gminę Rossosz według stanu na dzień 31.12.2018

305 osoby zameldowane na pobyt stały oraz 38 osoby zameldowane na pobyt 

Wykaz liczby ludności w poszczególnych miejscowościach Gminy Rossosz

Ogólna liczba 
mieszkańców 

Kobiety 

204 103 

327 158 

261 120 

103 50 

386 195 

1 062 538 

2 343 1 164 

  

 

Zgodnie z danymi Ewidencji Ludności Gminę Rossosz według stanu na dzień 31.12.2018 r. zamieszkują 

305 osoby zameldowane na pobyt stały oraz 38 osoby zameldowane na pobyt 

poszczególnych miejscowościach Gminy Rossosz 

Mężczyźni 

101 

169 

141 

53 

191 

524 

1 179 
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W ostatnich latach odnotowano spadek liczby ludności. Zaobserwowano utrzymujący się ujemny przyrost 

naturalny. 

Liczba ludności na przestrzeni ostatnich lat

 2015

Kobiety 1 181

Mężczyźni 1 232

Razem 2 413

 

 2015

Urodzenia 23

Zgony 34

 

Statystyka ludności wg płci w przedziale wiekowym

Przedział wiekowy (lata) 

0-6  

7-18  

19-59  

60 i więcej 

 

1.7   Podmioty gospodarcze 

Na terenie Gminy Rossosz jest zarejestrowanych 78 przedsiębiorców, których głównym miejscem 

wykonywania działalności jest teren gminy. Do wiodących branż działalności gospodarczej 

budowlane, usługi transportowe, konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, sprzedaż detaliczna.

 

 

2.  SYTUACJA FINANSOWA GMINY

 

2.1  Wysokość dochodów Gminy Rossosz

Budżet Gminy Rossosz na 2018 r.

uchwałą Rady Gminy Rossosz Nr XXIV/137/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. 

Lubelskiego z 2018 r. poz. 507). 

Zmiany dokonane były:  

1. Zarządzeniem Wójta Gminy Rossosz 

2. Zarządzeniem Wójta Gminy

3. Uchwałą Nr XXV/149/2018 z 22 marca 2018 r

4. Zarządzeniem Wójta Nr 15/2018 z dnia 24 kwietnia 2018

5. Uchwałą Nr XXVI/157/2018 z dnia 17 maja 2018 r

6. Uchwałą Nr XXVII/160/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r

7. Zarządzeniem Wójta Nr 19/2018 z dnia 9 lipca 2018 r
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W ostatnich latach odnotowano spadek liczby ludności. Zaobserwowano utrzymujący się ujemny przyrost 

Liczba ludności na przestrzeni ostatnich lat 

2015 2016 2017 

181 1 171 1 165 

232 1 209 1 195 

413 2 380 2 360 

Przyrost naturalny 

2015  2016 2017 

23 11 18 

34 23 35 

Statystyka ludności wg płci w przedziale wiekowym 

Kobiety Mężczyźni 

64 73 

158 152 

633 726 

308 228 

Na terenie Gminy Rossosz jest zarejestrowanych 78 przedsiębiorców, których głównym miejscem 

wykonywania działalności jest teren gminy. Do wiodących branż działalności gospodarczej 

budowlane, usługi transportowe, konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, sprzedaż detaliczna.

SYTUACJA FINANSOWA GMINY 

2.1  Wysokość dochodów Gminy Rossosz 

na 2018 r., zgodnie z ustawą o finansach publicznych

uchwałą Rady Gminy Rossosz Nr XXIV/137/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. 

 

Wójta Gminy Rossosz Nr 7/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r

Wójta Gminy Rossosz Nr 9/2018 z dnia 21 lutego 2018 r

Nr XXV/149/2018 z 22 marca 2018 r., 

Wójta Nr 15/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r., 

Nr XXVI/157/2018 z dnia 17 maja 2018 r., 

Nr XXVII/160/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., 

Wójta Nr 19/2018 z dnia 9 lipca 2018 r., 

  

W ostatnich latach odnotowano spadek liczby ludności. Zaobserwowano utrzymujący się ujemny przyrost 

2018  

1 164 

1 179 

2 343 

2018  

24 

27 

Razem 

137 

310 

1359 

536 

Na terenie Gminy Rossosz jest zarejestrowanych 78 przedsiębiorców, których głównym miejscem 

wykonywania działalności jest teren gminy. Do wiodących branż działalności gospodarczej należą: roboty 

budowlane, usługi transportowe, konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, sprzedaż detaliczna. 

zgodnie z ustawą o finansach publicznych, został uchwalony 

uchwałą Rady Gminy Rossosz Nr XXIV/137/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. 

Nr 7/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.,  

2018 r., 
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8. Zarządzeniem Nr 24/2018 z dnia 31 lipca 2018 r

9. Zarządzeniem Nr 26/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r.,

10. Uchwałą Nr XXVIII/163/2018 z dnia 28 września 2018 r

11. Zarządzeniem Nr 29/2018 z 26 października 2018

12. Uchwała Nr XXIX/168/2018 z dnia 6 

13. Zarządzeniem Nr 31/2018 z dnia 16 listopada 2018 r., 

14. Uchwałą Nr XXIX/168/2018 z dnia 6 

15. Uchwałą Nr II/19/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r., 

16. Zarządzeniem Nr 35/2018 z dnia 31 grudnia

 

Dochody Gminy Rossosz w 2018 r. wyniosły 

wynoszą 6 261,15 zł.  

Rodzaje i wysokość  dochodów własnych:

Podatki i opłaty lokalne

Dochody z majątku Gminy

Subwencje 

Udziały w podatkach należnych budżetowi

Dotacje celowe 

Pozostałe dochody 

Dochody majątkowe 

Razem 

 

W 2018 roku do budżetu Gminy wpłynęły dotacje na zadania zlecone bieżące w kwocie 

3 130 579,29 zł. oraz dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami 

samorządu terytorialnego w kwocie 

 

2.2 Wykonanie dochodów i wyd

 

Wykonanie planu dochodów
 wg stanu na 31.12.2018 r.

14 669 886,26 zł 
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Nr 24/2018 z dnia 31 lipca 2018 r., 

Zarządzeniem Nr 26/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r., 

Nr XXVIII/163/2018 z dnia 28 września 2018 r., 

Nr 29/2018 z 26 października 2018 r., 

Uchwała Nr XXIX/168/2018 z dnia 6 listopada 2018 r., 

Zarządzeniem Nr 31/2018 z dnia 16 listopada 2018 r.,  

Nr XXIX/168/2018 z dnia 6 listopada 2018 r., 

Uchwałą Nr II/19/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.,  

Nr 35/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. 

Dochody Gminy Rossosz w 2018 r. wyniosły 14 669 886,26 zł., w przeliczeniu na mieszkańca Gminy 

Rodzaje i wysokość  dochodów własnych: 

Podatki i opłaty lokalne 908

Dochody z majątku Gminy 71 131,97 zł

4 292 522,00 zł

Udziały w podatkach należnych budżetowi 864.636,40 zł

437 074,16 zł

163 381

1 617

8 354

W 2018 roku do budżetu Gminy wpłynęły dotacje na zadania zlecone bieżące w kwocie 

. oraz dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami 

samorządu terytorialnego w kwocie 3 185 269,23 zł.   

Wykonanie dochodów i wydatków Gminy  

Wykonanie planu dochodów 
wg stanu na 31.12.2018 r. 

Wykonanie planu wydatków 
wg stanu na 31.12.2018 r. 

11 773 589,28 zł 2

  

., w przeliczeniu na mieszkańca Gminy 

908 238,07 zł 

71 131,97 zł 

292 522,00 zł 

864.636,40 zł 

437 074,16 zł 

163 381,14 zł 

617 054,00 zł 

354 037,74 zł 

W 2018 roku do budżetu Gminy wpłynęły dotacje na zadania zlecone bieżące w kwocie  

. oraz dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami 

Nadwyżka 

2 896 296,98 zł 
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W 2018 roku pozyskano 4 150 665,52 zł

– 4 097 019,93 zł. Największą  kwotę 

dróg realizowanych z programu PROW w 2017 r. 

Kwota dotacji na realizację projektu OZE została niestety

Zrealizowano zadania z udziałem środków unijnych na kwotę 

własny gminy – 518 907,37 zł. (nie wystąpiła konieczność ubiegania się o kredyt na ten cel).

W ciągu roku nie zaciągano żadnych pożyczek

Na koniec roku nie występowały  zobowiązania  wymagalne, ani przeterminowane. Do zapłacenia  

zostały tylko faktury dotyczące 2018 r., które wpłynęły już po nowym roku. Jednorazowy dodatek  

uzupełniający dla nauczycieli został wypłacony w styczniu 2019 r., a dodatkowe wynagrodzenie  

roczne w lutym 2019 r. 

 

2.3  Poziom zadłużenia 

Zobowiązania Gminy Rossosz z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2018 r.

275 862,79 zł., co stanowi 1,88% 

 

3.  STAN REALIZACJI INWESTYCJI

 

Dokumentem nakreślającym kierunki inwestycyjne gmin Doliny Zielawy, w tym Gminy Rossosz jest 

„Strategia Rozwoju Gmin Partnerskich Doliny Zielawy na lata 2015

Gminy Rossosz Nr X/57/2015 z 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy 

Rossosz na lata 2015 – 2023, zawartej w „Strategii Rozwoju Gmin Partnerskich Doliny Zielawy na 

lata 2015 - 2023”. 

Gmina Rossosz wypełnia cele założone w strate

mieszkańców poprzez m.in. poprawę wewnętrznej dostępności komunikacyjnej obszaru 

(inwestowanie w infrastrukturę drogową), wzrost bezpieczeństwa obszaru gminy ze szczególnym 

uwzględnieniem systemu retencji (gospodark

(montaż odnawialnych źródeł energii)

użyteczności publicznej). 

 

3.1  Inwestycje zrealizowane z wykorzystaniem

1) W ramach Programu Rozwoju 

oczyszczalni ścieków, dofinansowanie dla inwestycji wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych, 

co daje kwotę 1 237 546 zł. Całkowity wkład własny Gminy do tej inwestycji wyniósł ponad 818 

tys. zł. 

2) W ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego zrealizowano inwestycję 

„Montaż OZE w Gminie Rossosz”. Zakres inwestycji obejmował:
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150 665,52 zł. środków unijnych, w tym na zadania 

. Największą  kwotę – 2 890 971,51 zł. stanowiła refundacja kosztów budowy  

dróg realizowanych z programu PROW w 2017 r. – Rossosz – Romaszki  i  Rossosz 

Kwota dotacji na realizację projektu OZE została niestety pomniejszona o podatek VAT. 

Zrealizowano zadania z udziałem środków unijnych na kwotę – 2 155 459,35 zł

. (nie wystąpiła konieczność ubiegania się o kredyt na ten cel).

W ciągu roku nie zaciągano żadnych pożyczek, ani kredytów, nie udzielano gwarancji i poręczeń.

Na koniec roku nie występowały  zobowiązania  wymagalne, ani przeterminowane. Do zapłacenia  

zostały tylko faktury dotyczące 2018 r., które wpłynęły już po nowym roku. Jednorazowy dodatek  

dla nauczycieli został wypłacony w styczniu 2019 r., a dodatkowe wynagrodzenie  

Zobowiązania Gminy Rossosz z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2018 r.

1,88% wykonanych dochodów.  

STAN REALIZACJI INWESTYCJI 

Dokumentem nakreślającym kierunki inwestycyjne gmin Doliny Zielawy, w tym Gminy Rossosz jest 

„Strategia Rozwoju Gmin Partnerskich Doliny Zielawy na lata 2015-2023”, przyjęta uchwałą 

X/57/2015 z 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy 

2023, zawartej w „Strategii Rozwoju Gmin Partnerskich Doliny Zielawy na 

Gmina Rossosz wypełnia cele założone w strategii mające na celu poprawę jakości życia 

mieszkańców poprzez m.in. poprawę wewnętrznej dostępności komunikacyjnej obszaru 

(inwestowanie w infrastrukturę drogową), wzrost bezpieczeństwa obszaru gminy ze szczególnym 

uwzględnieniem systemu retencji (gospodarka wodno-ściekowa), aktywną ochronę środowiska 

ł energii) oraz rozwój kulturalny (budowa i remonty budynków 

e z wykorzystaniem funduszy europejskich 

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wybudowano 134

oczyszczalni ścieków, dofinansowanie dla inwestycji wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych, 

zł. Całkowity wkład własny Gminy do tej inwestycji wyniósł ponad 818 

rogramu Operacyjnego Województwa Lubelskiego zrealizowano inwestycję 

„Montaż OZE w Gminie Rossosz”. Zakres inwestycji obejmował: 

  

. środków unijnych, w tym na zadania inwestycyjne 

. stanowiła refundacja kosztów budowy  

Romaszki  i  Rossosz – Bordziłówka. 

pomniejszona o podatek VAT. 

155 459,35 zł., w tym wkład  

. (nie wystąpiła konieczność ubiegania się o kredyt na ten cel). 

, ani kredytów, nie udzielano gwarancji i poręczeń.  

Na koniec roku nie występowały  zobowiązania  wymagalne, ani przeterminowane. Do zapłacenia  

zostały tylko faktury dotyczące 2018 r., które wpłynęły już po nowym roku. Jednorazowy dodatek  

dla nauczycieli został wypłacony w styczniu 2019 r., a dodatkowe wynagrodzenie  

Zobowiązania Gminy Rossosz z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 

Dokumentem nakreślającym kierunki inwestycyjne gmin Doliny Zielawy, w tym Gminy Rossosz jest 

przyjęta uchwałą Rady 

X/57/2015 z 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy 

2023, zawartej w „Strategii Rozwoju Gmin Partnerskich Doliny Zielawy na 

gii mające na celu poprawę jakości życia 

mieszkańców poprzez m.in. poprawę wewnętrznej dostępności komunikacyjnej obszaru 

(inwestowanie w infrastrukturę drogową), wzrost bezpieczeństwa obszaru gminy ze szczególnym 

ściekowa), aktywną ochronę środowiska 

oraz rozwój kulturalny (budowa i remonty budynków 

134 szt. przydomowych 

oczyszczalni ścieków, dofinansowanie dla inwestycji wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych, 

zł. Całkowity wkład własny Gminy do tej inwestycji wyniósł ponad 818 

rogramu Operacyjnego Województwa Lubelskiego zrealizowano inwestycję 
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• montaż instalacji solarnych do podgrzewania wody

trzykolektorowych i 3 szt. pięciokolektorow

• montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych

i 16 szt. o mocy 3,12 kW oraz na budynkach gospodarczych 

i 10 szt. o mocy 3,12 kW

• montaż kotłów C.O. przeznaczo

zgazowania, 21 kotłów o mocy 18 kW i 15 kotłów o mocy 25 kW.

 
Łączna kwota dofinansowania projektu wyniosła 1

Całkowity wkład własny Gminy dla tej inwestycji w

 

3.2  Inwestycje zrealizowane z wykorzystaniem funduszy 

1) Wykonano modernizację drogi gminnej nr 101302L polegającą na wykonaniu nawierzchni drogi

z kruszywa łamanego 0 - 31,5,  na długości 600m i szerokości 4m, współfinansowaną

środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego na budowę i modernizację dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych pod hasłem „100 km dróg na stulecie niepodległości”. 

Wartość wykonanych robót wyniosła 

2) Modernizacja budynku OSP w Romaszkach, która obejmowała wymianę okien i drzwi oraz

wykonano nową elewację większej części budynku. Koszt inwestycji to 77

kwota dofinansowania ze środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego 
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montaż instalacji solarnych do podgrzewania wody: 18 szt. dwukolektorowych, 14 szt. 

trzykolektorowych i 3 szt. pięciokolektorowych zestawów instalacji solarnych

instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych: 13 szt. o mocy 2,08 kW

i 16 szt. o mocy 3,12 kW oraz na budynkach gospodarczych – 5 szt. o mocy 2,08 kW

i 10 szt. o mocy 3,12 kW, 

ż kotłów C.O. przeznaczonych do spalania drewna na zasadzie generatorowego 

zgazowania, 21 kotłów o mocy 18 kW i 15 kotłów o mocy 25 kW. 

Łączna kwota dofinansowania projektu wyniosła 1 238 242 złote (85% kosztów kwalifikowalnych). 

Całkowity wkład własny Gminy dla tej inwestycji wyniósł 465 tys. zł. 

Inwestycje zrealizowane z wykorzystaniem funduszy krajowych 

ykonano modernizację drogi gminnej nr 101302L polegającą na wykonaniu nawierzchni drogi

31,5,  na długości 600m i szerokości 4m, współfinansowaną

środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego na budowę i modernizację dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych pod hasłem „100 km dróg na stulecie niepodległości”. 

wyniosła  81 000,00 zł, kwota przyznanej dotacji 

Modernizacja budynku OSP w Romaszkach, która obejmowała wymianę okien i drzwi oraz

większej części budynku. Koszt inwestycji to 77

ze środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego 

 
 

  

18 szt. dwukolektorowych, 14 szt. 

ych zestawów instalacji solarnych, 

13 szt. o mocy 2,08 kW 

5 szt. o mocy 2,08 kW 

nych do spalania drewna na zasadzie generatorowego 

242 złote (85% kosztów kwalifikowalnych). 

ykonano modernizację drogi gminnej nr 101302L polegającą na wykonaniu nawierzchni drogi 

31,5,  na długości 600m i szerokości 4m, współfinansowaną ze 

środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego na budowę i modernizację dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych pod hasłem „100 km dróg na stulecie niepodległości”. 

81 000,00 zł, kwota przyznanej dotacji – 40 000,00 zł. 

Modernizacja budynku OSP w Romaszkach, która obejmowała wymianę okien i drzwi oraz 

większej części budynku. Koszt inwestycji to 77 823,70 zł., w tym 

ze środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego – 9 537,17 zł. 
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3.3  Inwestycje zrealizowane ze 

1) Wybudowana została Świetlic

153 027,29 zł,  a sumaryczny koszt inwestycji

 

 

2) Ukończono przebudowę placu przy dworcu autobusowym i banku. Zakres prac obejmował 

wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej powierzchni 1 425m² wraz ze zjazdami

z drogi wojewódzkiej Nr 812. 

na ten cel wydano 12 300 zł., a w roku 2018 r. 
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 środków własnych 

Świetlica Wiejska w Musiejówce. Wydatki poniesion

a sumaryczny koszt inwestycji za lata 2017 - 2018  zamknął się w kwocie 176 954,92 zł.

Ukończono przebudowę placu przy dworcu autobusowym i banku. Zakres prac obejmował 

wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej powierzchni 1 425m² wraz ze zjazdami

z drogi wojewódzkiej Nr 812. Całkowity koszt inwestycji to 162 890, 78 zł., w tym w 

300 zł., a w roku 2018 r. - 150 590,78 zł.  

  

poniesione w 2018 roku to 

zamknął się w kwocie 176 954,92 zł. 

 

Ukończono przebudowę placu przy dworcu autobusowym i banku. Zakres prac obejmował 

wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej powierzchni 1 425m² wraz ze zjazdami 

890, 78 zł., w tym w 2017 r.  
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3.4  Inwestycje rozpoczęte 

Rozpoczęto realizację projektu „Dobry start 

i Gimnazjum w Gminie Rossosz” mającego na celu podniesienie kompetencji zarówno u uczniów 

jak i nauczycieli. Całkowita wartość projektu to 523

kwalifikowalnych, wkład własny Gminy Rossosz obejmuje koszty wynajmowa

projektowe. 

 

3.5  Decyzje inwestycyjne 

W 2018 r. wydano: 

 

1) 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

• budowy odcinka kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia na części 

terenu działek nr e

Polubickiej, 

• budowy odcinka linii elektroenergetycznej średniego napięcia na części terenu 

działek  

nr ewid. 604, 611/4, 713, 717, 718 położonych w miejscowości Bordziłówka.

 

2) 21 decyzji o warunkach zabudowy

• zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

• zabudowy zagrodowej,

• zabudowy infrastruktury technicznej.
 

 

4.  MIENIE KOMUNALNE  

 

Gmina Rossosz, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

gruntów o łącznej powierzchni 154,8264

W roku 2018 w zasoby Gminy przyjęto działki ewidencyjne o numerach 826/1, 827/1, 854/1

w miejscowości Romaszki. Przyjęcie do zasobu nastąpiło w wyniku za

własność gminy o numerach 884 i 886/1 w m. Romaszki. Zamiana miała na celu uregulowanie 

stanu prawnego do zgodności ze stanem faktycznym. 

 

Ponadto do zasobu przyjęto działkę nr 1521/1 w m. Musiejówka o powierzchni 2,1131 ha  

stanowiącą drogę gminną. 

W roku 2018 sprzedano następujące działki:  

287/4 (0,2500 ha) i 287/5 (0,1800 ha) w m. Musiejówka, za kwotę 11

92 (0,8600 ha) i 107/1 (1,1700 ha) w m. Musiejówka za kwotę 30

111/1, 111/3, 111/5 (odpowiednio 0,8100 ha,

47 470 zł, 
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ozpoczęto realizację projektu „Dobry start – lepsza przyszłość uczniów Szkoły Podstawowej

i Gimnazjum w Gminie Rossosz” mającego na celu podniesienie kompetencji zarówno u uczniów 

jak i nauczycieli. Całkowita wartość projektu to 523 652 zł. Dofinansowanie wynosi 95% wydatków 

kwalifikowalnych, wkład własny Gminy Rossosz obejmuje koszty wynajmowa

2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, które dotyczyły:

budowy odcinka kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia na części 

terenu działek nr ewid. 431/2 i 431/4 położonych w miejscowości Rossosz przy ul. 

budowy odcinka linii elektroenergetycznej średniego napięcia na części terenu 

nr ewid. 604, 611/4, 713, 717, 718 położonych w miejscowości Bordziłówka.

ach zabudowy dotyczących: 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

zabudowy zagrodowej, 

zabudowy infrastruktury technicznej. 

Gmina Rossosz, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku, dysponowała prawem własności 

154,8264 ha (drogi gminne, działki rolne). 

W roku 2018 w zasoby Gminy przyjęto działki ewidencyjne o numerach 826/1, 827/1, 854/1

w miejscowości Romaszki. Przyjęcie do zasobu nastąpiło w wyniku zamiany działek stanowiących 

własność gminy o numerach 884 i 886/1 w m. Romaszki. Zamiana miała na celu uregulowanie 

stanu prawnego do zgodności ze stanem faktycznym.  

Ponadto do zasobu przyjęto działkę nr 1521/1 w m. Musiejówka o powierzchni 2,1131 ha  

W roku 2018 sprzedano następujące działki:   

(0,1800 ha) w m. Musiejówka, za kwotę 11 720 zł,

(1,1700 ha) w m. Musiejówka za kwotę 30 300 zł, 

(odpowiednio 0,8100 ha, 1,035 ha, 0,7100 ha) w m. Musiejówka za kwotę 

  

lepsza przyszłość uczniów Szkoły Podstawowej 

i Gimnazjum w Gminie Rossosz” mającego na celu podniesienie kompetencji zarówno u uczniów 

652 zł. Dofinansowanie wynosi 95% wydatków 

kwalifikowalnych, wkład własny Gminy Rossosz obejmuje koszty wynajmowania sal na zajęcia 

otyczyły: 

budowy odcinka kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia na części 

wid. 431/2 i 431/4 położonych w miejscowości Rossosz przy ul. 

budowy odcinka linii elektroenergetycznej średniego napięcia na części terenu 

nr ewid. 604, 611/4, 713, 717, 718 położonych w miejscowości Bordziłówka. 

dysponowała prawem własności 

W roku 2018 w zasoby Gminy przyjęto działki ewidencyjne o numerach 826/1, 827/1, 854/1 

miany działek stanowiących 

własność gminy o numerach 884 i 886/1 w m. Romaszki. Zamiana miała na celu uregulowanie 

Ponadto do zasobu przyjęto działkę nr 1521/1 w m. Musiejówka o powierzchni 2,1131 ha  

720 zł, 

1,035 ha, 0,7100 ha) w m. Musiejówka za kwotę 
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238/2 o pow. 1,8700 ha w m. Mokre za kwotę 31

94 o pow. 0,2100 ha w m. Romaszki za kwotę 2

249 o pow 0,5300 ha w m. Romaszki za kwotę 11

W Rossoszu na działkach gminnych znajd

znajdują się pomieszczenia użytkowane przez Pocztę Polską) oraz GOPS i budynek gospodarczy, 

remiza OSP, Biblioteka Gminna, Przedszkole, budynek ośrodka zdrowia i poradni stomatologicznej 

oraz budynek mieszkalny. 

Działka nr 428 położona w Rossoszu przy ul. Lubelskiej, na której znajdują się szkoła podstawowa, 

budynek gimnazjum i hala sportowa oraz boiska

dyrektorom szkół.  

Działka nr 743/2 położona w Rossoszu przy

autobusowy, na którym znajduje się budynek poczekalni.

Działka nr 665/2 położona w Rossoszu wykorzystywana jako plac targowy.

Działka  nr 703/1 w Rossoszu zabudowana budynkiem i urządzeniami stacji uzdatniania 

Na działkach stanowiących mienie Gminy Rossosz znajdują się: w miejscowości Musiejówka 

świetlica wiejska, w miejscowości Bordziłówka świetlica wiejska, w miejscowości Kożanówka 

świetlica wiejska oraz remiza OSP, w miejscowości Mokre remiza OSP wraz z

w miejscowości Romaszki remiza OSP wraz z świetlicą wiejską i filią biblioteki, a także budynek 

szkoły podstawowej z budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym.

Wykaz mieszkań komunalnych oddanych w najem.

 

L.p. 

1 Rossosz, ul. Batalionów Chłopskich 51

2 Rossosz, ul. Batalionów Chłopskich 51

3 Rossosz, ul. Batalionów Chłopskich 57

4 Rossosz, ul. Batalionów Lubelska 37

5 Rossosz, ul. Batalionów 

6 Rossosz, ul. Batalionów Lubelska 37

7 Rossosz, ul. Batalionów Lubelska 37

8 Romaszki 25

 

 

 

5.  GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA ŚRODOWISKA

 

5.1  Gospodarka odpadami  

System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rossosz funkcjonuje od 

1 lipca 2013 r. i obejmuje zamieszkałe 
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o pow. 1,8700 ha w m. Mokre za kwotę 31 850 zł, 

o pow. 0,2100 ha w m. Romaszki za kwotę 2 230 zł, 

o pow 0,5300 ha w m. Romaszki za kwotę 11 500 zł 

W Rossoszu na działkach gminnych znajduje się budynek Urzędu Gminy (w budynku Urzędu Gminy 

znajdują się pomieszczenia użytkowane przez Pocztę Polską) oraz GOPS i budynek gospodarczy, 

remiza OSP, Biblioteka Gminna, Przedszkole, budynek ośrodka zdrowia i poradni stomatologicznej 

Działka nr 428 położona w Rossoszu przy ul. Lubelskiej, na której znajdują się szkoła podstawowa, 

budynek gimnazjum i hala sportowa oraz boiska - nieruchomość jest oddana w trwały zarząd 

Działka nr 743/2 położona w Rossoszu przy ul. Batalionów Chłopskich stanowi przystanek 

autobusowy, na którym znajduje się budynek poczekalni. 

Działka nr 665/2 położona w Rossoszu wykorzystywana jako plac targowy. 

Działka  nr 703/1 w Rossoszu zabudowana budynkiem i urządzeniami stacji uzdatniania 

Na działkach stanowiących mienie Gminy Rossosz znajdują się: w miejscowości Musiejówka 

świetlica wiejska, w miejscowości Bordziłówka świetlica wiejska, w miejscowości Kożanówka 

świetlica wiejska oraz remiza OSP, w miejscowości Mokre remiza OSP wraz z

w miejscowości Romaszki remiza OSP wraz z świetlicą wiejską i filią biblioteki, a także budynek 

szkoły podstawowej z budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym. 

mieszkań komunalnych oddanych w najem. 

Adres mieszkania 
Powierzchnia 

mieszkania

Rossosz, ul. Batalionów Chłopskich 51 77,12 m

Rossosz, ul. Batalionów Chłopskich 51 64,99 m

Rossosz, ul. Batalionów Chłopskich 57 44,75 m

Rossosz, ul. Batalionów Lubelska 37 47,32 m

Rossosz, ul. Batalionów Lubelska 37 58,06 m

Rossosz, ul. Batalionów Lubelska 37 47,39 m

Rossosz, ul. Batalionów Lubelska 37 45,02 m

Romaszki 25 70,87 m

ŁĄCZNIE 413,30 m

GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA ŚRODOWISKA 

System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rossosz funkcjonuje od 

i obejmuje zamieszkałe oraz niezamieszkałe nieruchomości. Zgodnie z U

  

uje się budynek Urzędu Gminy (w budynku Urzędu Gminy 

znajdują się pomieszczenia użytkowane przez Pocztę Polską) oraz GOPS i budynek gospodarczy, 

remiza OSP, Biblioteka Gminna, Przedszkole, budynek ośrodka zdrowia i poradni stomatologicznej 

Działka nr 428 położona w Rossoszu przy ul. Lubelskiej, na której znajdują się szkoła podstawowa, 

nieruchomość jest oddana w trwały zarząd 

ul. Batalionów Chłopskich stanowi przystanek 

Działka  nr 703/1 w Rossoszu zabudowana budynkiem i urządzeniami stacji uzdatniania wody. 

Na działkach stanowiących mienie Gminy Rossosz znajdują się: w miejscowości Musiejówka 

świetlica wiejska, w miejscowości Bordziłówka świetlica wiejska, w miejscowości Kożanówka 

świetlica wiejska oraz remiza OSP, w miejscowości Mokre remiza OSP wraz z świetlicą wiejską, 

w miejscowości Romaszki remiza OSP wraz z świetlicą wiejską i filią biblioteki, a także budynek 

 

Powierzchnia 
mieszkania 

77,12 m2 

64,99 m2 

44,75 m2 

47,32 m2 

58,06 m2 

47,39 m2 

45,02 m2 

70,87 m2 

413,30 m2 

System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rossosz funkcjonuje od  

niezamieszkałe nieruchomości. Zgodnie z Uchwałą 
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Rady Gminy Rossosz Nr XXIII/131/2017 Rady Gminy Rossosz  z dnia  24 listopada 20

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rossosz

obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.

Sposób, zakres usług odbierania oraz stawki za zagospodarowanie odpadów 

w 2018 r. regulują poniższe uchwały:

• Uchwała Nr XXIII/132/2017 r. Rady Gminy Rossosz z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

określa wysokość stawek na nieruchomościach

• Uchwała Nr XXIII/133/2017 Rady Gminy Rossosz z dni

określenia szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian        

za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunal

W stosunku do poprzednio obowiązujących przepisów zmianie uległy:

1) wysokość stawki – wzrost z 4,50 zł. do 5 zł. miesięcznie za osobę 

w sposób selektywny oraz z 9 zł do 10 zł. miesięcznie za osobę

w sposób nieselektywny, 

2) zasady segregacji odpadów 

Za odbiór odpadów komunalnych 

było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ KOMUNALNIK” Spółka z o.o. ul. Aleje Pawła II 33, 

21-500 Biała Podlaska.  

Ilość odpadów komunalnych odebranych w 2018 roku z terenu gminy z podziałem na kody 

Rodzaj odebranych odpadów 
komunalnych 

Niesegregowane, zmieszane 
odpady komunalne 

Opakowanie z papieru i tektury 

Opakowania ze szkła 

Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

Zmieszane odpady 
opakowaniowe 

Odpady komunalne 
niewymienione w innych 

podgrupach 

Leki i inne niż wymienione w 
200131 

Odpady wielkogabarytowe 

Zużyte opony 

Zmieszane odpady z betonu i 
gruzu ceglanego, ceramiki 

Odpady z betonu oraz gruz 
betonowy z rozbiórek i 

remontów 
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Nr XXIII/131/2017 Rady Gminy Rossosz  z dnia  24 listopada 20

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rossosz

obowiązuje od 1 stycznia 2018 r., była prowadzona selektywna zbiórka odpadów. 

Sposób, zakres usług odbierania oraz stawki za zagospodarowanie odpadów 

w 2018 r. regulują poniższe uchwały: 

Nr XXIII/132/2017 r. Rady Gminy Rossosz z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

określa wysokość stawek na nieruchomościach, 

Nr XXIII/133/2017 Rady Gminy Rossosz z dnia 24 listopada 2017 r.  w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian        

za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W stosunku do poprzednio obowiązujących przepisów zmianie uległy: 

wzrost z 4,50 zł. do 5 zł. miesięcznie za osobę przy 

w sposób selektywny oraz z 9 zł do 10 zł. miesięcznie za osobę przy odbiorze

 

zasady segregacji odpadów – z trzech do sześciu wzrosła liczba frakcji.

Za odbiór odpadów komunalnych w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ KOMUNALNIK” Spółka z o.o. ul. Aleje Pawła II 33, 

Ilość odpadów komunalnych odebranych w 2018 roku z terenu gminy z podziałem na kody 

(łącznie z PSZOK). 

Kod odpadu 2014 rok 2015 rok 2016 rok 

200301 63,7 72,0 114,04 

150101 4,9 3,4 11,68 

150107 41,9 33,10 39,63 

150102 0,4 0,60 1,06 

150106 33,1 38,90 19,08 

200399 5,5 - - 

200132 - - 0,051 

200307 0,20 3,5 3,3 

160103 - 0,10 12,5 

170107 2,6 1,7 3,0 

 
170101 

 
- - - 

  

Nr XXIII/131/2017 Rady Gminy Rossosz  z dnia  24 listopada 2017 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rossosz, który 

odpadów.  

Sposób, zakres usług odbierania oraz stawki za zagospodarowanie odpadów komunalnych 

Nr XXIII/132/2017 r. Rady Gminy Rossosz z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

a 24 listopada 2017 r.  w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian        

przy odbiorze odpadów 

przy odbiorze odpadów 

z trzech do sześciu wzrosła liczba frakcji. 

w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018 roku odpowiedzialne 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ KOMUNALNIK” Spółka z o.o. ul. Aleje Pawła II 33,  

Ilość odpadów komunalnych odebranych w 2018 roku z terenu gminy z podziałem na kody  

2017 rok 2018 rok 

100,98 20,32 

8,77 7,85 

39,26 40,92 

4,78 8,39 

27,29 112,97 

8,0 - 

0,057 0,14 

3,2 15,44 

1,95 1,11 

3,0 4,3 

       - 5,3 
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Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne 

Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne zawierające 
niebezpieczne składniki. 

Urządzenia zawierające freony 

W części zawierające papier, 
tekturę, drewno 

Odpady ulegające biodegradacji 

Papier i tektura – makulatura 
gazetowa 

Żużle i popioły z palenisk 
domowych 

 

Dane dot. zmiany liczby mieszkańców Gminy Rossosz  w latach 2014

zebranych odpadów komunalnych w poszczególnych latach (łącznie z PSZOK).

Rok 

Liczba mieszkańców wg. danych 
wynikających ze złożonych deklaracji i 

decyzji 

Łączna masa zebranych odpadów 
komunalnych od właścicieli 

nieruchomości [Mg] 

Rozporządzenie  Ministra  Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 

składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412) 

określa poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania, które gmina jest obowiązana osiągnąć w 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w %

Rok 

PR [%]  

Osiągnięty poziom przez Gminę Rossosz

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych odpadów 

komunalnych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2167) przedstawiają poniższe tabelki.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, 

Rok 

Określone poziomy recyklingu na kolejne lata ustalone 
rozporządzeniem Ministra Środowiska

Osiągnięty poziom przez Gminę Rossosz
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200136 0,9 1,7 - 

200135* - - - 

200123* - - - 

ex 150106 - - - 

200201 - - - 

191201 - - - 

ex 200199 - - - 

dot. zmiany liczby mieszkańców Gminy Rossosz  w latach 2014-2018 na tle łącznej ilości 

zebranych odpadów komunalnych w poszczególnych latach (łącznie z PSZOK).

2014 2015 2016 

Liczba mieszkańców wg. danych 
deklaracji i 

 
1862 

 

 
1817 

 
1815 

Łączna masa zebranych odpadów  
148,3 

 
151,6 

 
201,3 

Rozporządzenie  Ministra  Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów 

składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412) 

określa poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania, które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w %

2016 2017

45 45

Osiągnięty poziom przez Gminę Rossosz 4,41 6,73

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych odpadów 

komunalnych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2167) przedstawiają poniższe tabelki. 

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

szkła wyrażone w % 

2014 2015 2016

Określone poziomy recyklingu na kolejne lata ustalone 
rozporządzeniem Ministra Środowiska 

14 16 18 

Osiągnięty poziom przez Gminę Rossosz 33,0 28,8 44,60

  

0,5 0,35 

0,60 0,35 

0,05 - 

- 5,38 

- 4,28 

- 13,17 

- 17,60 

2018 na tle łącznej ilości 

zebranych odpadów komunalnych w poszczególnych latach (łącznie z PSZOK). 

2017 2018 

 
1783 

 
1752 

 
199,7 

 
257,8 

w sprawie poziomów ograniczenia 

składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412) 

określa poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

poszczególnych latach. 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w % 

2017 2018 

45 40 

6,73 1,24 

2016r. w sprawie poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych odpadów 

metalu, tworzyw sztucznych, 

2016 2017 2018 

 20 30 

44,60 56,28 61,08 



 Raport o stanie Gminy Rossosz za rok 2018

                                                                              

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych wyrażone w %

Rok 

Określone poziomy recyklingu na kolejne lata ustalone 
rozporządzeniem Ministra Środowiska

Osiągnięty przez Gminę Rossosz

  

W 2018 roku nie odnotowano przekroczenia w poziomie ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji oraz osiągnięto poziom recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła jest to zgodne z planem go

odpadami. Osiągnięte wskaźniki są obliczane na podstawie otrzymanych sprawozdań firm 

odbierających odpady od właścicieli nieruchomości. 

 

5.2  Ochrona zwierząt 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.

z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm. )  i   art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 

(Dz. U. z 2017r. poz. 1840), została podjęta Uchwała Nr XXV/143/2018 r. Rady Gminy Rossos

z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rossosz w 2018 r. Rada Gminy 

wypełniając obowiązek w drodze uchwały zapewniła

programu. Umowę na zapewnienie opieki oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie 

Gminy realizuje Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „ AZYL” w Białej Podlaskiej, oraz Gabinet 

Weterynaryjny „MAKROVET” Roman Makaruk. W 2018 roku nie zostało

żadne zwierzę z terenu gminy. 

 

5.3  Usuwanie azbestu  

W lutym 2018 roku Gmina Rossosz podpisała umowę o współpracy z Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Lubelskiego w Lublinie na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Rossosz. Umowa nie jest udzieleniem Gminie dofinansowania a działaniem związanym

z demontażem, odbiorem, transportem 

realizacji projektu pn. ”System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie 

województwa lubelskiego” Dzięki współfinansowaniu ze środków Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Lubelskiego w 2018 roku zdemontowano z dachów budynków 

mieszkalnych  i gospodarczych 2

na ziemi. 

 

 

 

Raport o stanie Gminy Rossosz za rok 2018 

                                                                              

18 
 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych wyrażone w % 

2014 2015 2016

Określone poziomy recyklingu na kolejne lata ustalone 
rozporządzeniem Ministra Środowiska 

38 40 42 

Osiągnięty przez Gminę Rossosz 100 100 100 

W 2018 roku nie odnotowano przekroczenia w poziomie ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji oraz osiągnięto poziom recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła jest to zgodne z planem go

odpadami. Osiągnięte wskaźniki są obliczane na podstawie otrzymanych sprawozdań firm 

odbierających odpady od właścicieli nieruchomości.  

15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.

z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm. )  i   art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 

(Dz. U. z 2017r. poz. 1840), została podjęta Uchwała Nr XXV/143/2018 r. Rady Gminy Rossos

z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rossosz w 2018 r. Rada Gminy 

wypełniając obowiązek w drodze uchwały zapewniła środki finansowe na realizację 

programu. Umowę na zapewnienie opieki oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie 

Gminy realizuje Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „ AZYL” w Białej Podlaskiej, oraz Gabinet 

„MAKROVET” Roman Makaruk. W 2018 roku nie zostało umieszczone

W lutym 2018 roku Gmina Rossosz podpisała umowę o współpracy z Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Lubelskiego w Lublinie na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

ossosz. Umowa nie jest udzieleniem Gminie dofinansowania a działaniem związanym

z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych w ramach 

”System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie 

Dzięki współfinansowaniu ze środków Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Lubelskiego w 2018 roku zdemontowano z dachów budynków 

mieszkalnych  i gospodarczych 2 723 m² wyrobów zawierających azbest oraz 4

  

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innych niż niebezpieczne odpadów 

2016 2017 2018 

 45 50 

 100 100 

W 2018 roku nie odnotowano przekroczenia w poziomie ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji oraz osiągnięto poziom recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła jest to zgodne z planem gospodarki 

odpadami. Osiągnięte wskaźniki są obliczane na podstawie otrzymanych sprawozdań firm 

15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm. )  i   art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 

(Dz. U. z 2017r. poz. 1840), została podjęta Uchwała Nr XXV/143/2018 r. Rady Gminy Rossosz 

z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rossosz w 2018 r. Rada Gminy 

środki finansowe na realizację zadania w/w 

programu. Umowę na zapewnienie opieki oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie 

Gminy realizuje Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „ AZYL” w Białej Podlaskiej, oraz Gabinet 

mieszczone w schronisku 

W lutym 2018 roku Gmina Rossosz podpisała umowę o współpracy z Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Lubelskiego w Lublinie na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

ossosz. Umowa nie jest udzieleniem Gminie dofinansowania a działaniem związanym 

raz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych w ramach 

”System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie 

Dzięki współfinansowaniu ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego w 2018 roku zdemontowano z dachów budynków 

723 m² wyrobów zawierających azbest oraz 4 316 m² złożonych 
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5.4  Wodociągi 

Na terenie Gminy Rossosz funkcjonują dwa wodociągi zbiorowego zaopatrywania tj. Rossosz

i Rudno, które  ujmują wodę z zasobów czwartorzędowych. Producentem wody jest Zakład Usług 

Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą

II stopniowy proces napowietrzania i filtracji. Zastosowanie metody uzdatniania nie wymaga 

dozowania środków chemicznych oraz nie jest konieczne prowadzenie dezynfekcji wody. Z wody

o kontrolowanej jakości korzysta tylko 3

W 2018 roku zużycie w Rossoszu wynosiło 29

Rossosz liczy ok. 17.5 km., zaopatruje 269 gospodarstw domowych oraz 17 obiektów pozostałych  

(instytucje, działalność gospodarcza). Pozostała ludność zaopatruje się w wodę z ujęć, nie objętych 

nadzorem. 

Wykaz wodociągów zaopatrujących ludność na terenie gminy Rossosz.

Producent 

Zakład Usług Wodnych 
Międzygminnego Związku 
Komunalnego z siedzibą w 

Parczewie 

 

Na obszarze zaopatrywanym przez wodociągi znajduje się 5 punktów wytypowanych d

pobierania próbek wody w ramach monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi. Punkty te są równomiernie rozłożone po całej sieci wodociągowej. 

Woda dostarczana z w/w wodociągów jest bezpieczna dla konsumenta, nie stwierdzono 

przekroczeń związków szkodliwych dla zdrowia.

 

5.5  Decyzje środowiskowe 

W 2018 roku wydano decyzje środowiskowe następującym podmiotom:

- Firma Wiatrel Sp. z o. o. Sp. k.,

realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa w obrębie Bordziłówka w gminie Rossosz elektrowni 

fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w tym przyłączem energetycznym i stacjami transformatorowymi” o mocy do 2 MW, 

przewidzianego na działce nr ewid. 624/1, obręb Bordziłówka, gmina Rossosz.

- Sklep Spożywczo – Przemysłowy ” Weronika” Krzysztof Parafiniuk, Romaszki 58, 21

z dnia 03.10.2018r. na realizację przedsięwzięcia pn.” Modernizacja i rozbudowa punktu skupu 

złomu i metali kolorowych w lokalizacji Romaszki 11, 21

i 214/4 w obrębie Romaszki, gmina Rossosz.
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Na terenie Gminy Rossosz funkcjonują dwa wodociągi zbiorowego zaopatrywania tj. Rossosz

i Rudno, które  ujmują wodę z zasobów czwartorzędowych. Producentem wody jest Zakład Usług 

Związku Komunalnego z siedzibą w Parczewie, która wykorzystuje 

II stopniowy proces napowietrzania i filtracji. Zastosowanie metody uzdatniania nie wymaga 

dozowania środków chemicznych oraz nie jest konieczne prowadzenie dezynfekcji wody. Z wody

o kontrolowanej jakości korzysta tylko 32 % mieszkańców (ok. 740 osób z dwóch miejscowości). 

W 2018 roku zużycie w Rossoszu wynosiło 29 451 m³. System wodociągowy na terenie gminy 

Rossosz liczy ok. 17.5 km., zaopatruje 269 gospodarstw domowych oraz 17 obiektów pozostałych  

ość gospodarcza). Pozostała ludność zaopatruje się w wodę z ujęć, nie objętych 

Wykaz wodociągów zaopatrujących ludność na terenie gminy Rossosz.

Nazwa  wodociągu 
Produkcja wody 

w m³/ dobę 

Rossosz 71,8 

Rudno 26,3 

Na obszarze zaopatrywanym przez wodociągi znajduje się 5 punktów wytypowanych d

pobierania próbek wody w ramach monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi. Punkty te są równomiernie rozłożone po całej sieci wodociągowej.  

Woda dostarczana z w/w wodociągów jest bezpieczna dla konsumenta, nie stwierdzono 

związków szkodliwych dla zdrowia. 

W 2018 roku wydano decyzje środowiskowe następującym podmiotom: 

, ul. Włodarzewska 4/9, 02-384 Warszawa, z dnia 03.11.2017 r. na 

realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa w obrębie Bordziłówka w gminie Rossosz elektrowni 

fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą 

szącą w tym przyłączem energetycznym i stacjami transformatorowymi” o mocy do 2 MW, 

przewidzianego na działce nr ewid. 624/1, obręb Bordziłówka, gmina Rossosz.

Przemysłowy ” Weronika” Krzysztof Parafiniuk, Romaszki 58, 21

dnia 03.10.2018r. na realizację przedsięwzięcia pn.” Modernizacja i rozbudowa punktu skupu 

złomu i metali kolorowych w lokalizacji Romaszki 11, 21-533 Rossosz”, na działce o nr ewid. 213/3

i 214/4 w obrębie Romaszki, gmina Rossosz. 

  

Na terenie Gminy Rossosz funkcjonują dwa wodociągi zbiorowego zaopatrywania tj. Rossosz 

i Rudno, które  ujmują wodę z zasobów czwartorzędowych. Producentem wody jest Zakład Usług 

w Parczewie, która wykorzystuje  

II stopniowy proces napowietrzania i filtracji. Zastosowanie metody uzdatniania nie wymaga 

dozowania środków chemicznych oraz nie jest konieczne prowadzenie dezynfekcji wody. Z wody 

2 % mieszkańców (ok. 740 osób z dwóch miejscowości).  

451 m³. System wodociągowy na terenie gminy 

Rossosz liczy ok. 17.5 km., zaopatruje 269 gospodarstw domowych oraz 17 obiektów pozostałych  

ość gospodarcza). Pozostała ludność zaopatruje się w wodę z ujęć, nie objętych 

Wykaz wodociągów zaopatrujących ludność na terenie gminy Rossosz. 

Liczba ludności 
zaopatrywanej 

610 

130 

Na obszarze zaopatrywanym przez wodociągi znajduje się 5 punktów wytypowanych do 

pobierania próbek wody w ramach monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 

Woda dostarczana z w/w wodociągów jest bezpieczna dla konsumenta, nie stwierdzono 

384 Warszawa, z dnia 03.11.2017 r. na 

realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa w obrębie Bordziłówka w gminie Rossosz elektrowni 

fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą 

szącą w tym przyłączem energetycznym i stacjami transformatorowymi” o mocy do 2 MW, 

przewidzianego na działce nr ewid. 624/1, obręb Bordziłówka, gmina Rossosz. 

Przemysłowy ” Weronika” Krzysztof Parafiniuk, Romaszki 58, 21-533 Rossosz 

dnia 03.10.2018r. na realizację przedsięwzięcia pn.” Modernizacja i rozbudowa punktu skupu 

533 Rossosz”, na działce o nr ewid. 213/3 
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6. OŚWIATA 

 

Na terenie gminy Rossosz funkcjonują 2 szkoły podstawowe, gimnazjum, przedszkole i punkt 

przedszkolny: 

•  Szkoła Podstawowa im. ppłk Stefana Skoczylasa w Rossoszu prowadzona przez gminę

• Publiczne Gimnazjum im. Powstańców Styczniowych w Rossoszu prowadzone przez 

gminę, 

• Przedszkole Publiczne w Rossoszu prowadzone przez gminę

• Publiczna Szkoła Podstawowa w Romaszkach wraz z oddziałem przedszkolnym, 

prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Romaszki

• Punkt Przedszkolny w Romaszkach, prowadzony przez Stowarzysz

i Promocji Wsi Romaszki.

 

6.1  Szkoła Podstawowa 

Do szkoły Podstawowej w Rossoszu 

w których zatrudnionych było 24 nauczycieli co stanowi 17,33 etatu. W tym nauczycieli 

dyplomowanych 10,  tj. 6,57 etatu, nauczycieli mianowanych 9, tj. 6,85 etatu, nauczycieli 

kontraktowych 1, tj. 0,57 etatu, nauczycieli stażystów 4, tj. 3,34 etatu. Liczba pracowników 

niepedagogicznych wynosiła 10, tj. 9,25 etatu, sekretarz szkoły 1 etat, woźny 3 etaty, robotnik 

gospodarczy 3 osoby tj. 2,75 etatu, kucharz 2 osoby tj. 1,5 etatu, kucharz intendent  1 etat. 

Przy szkole podstawowej funkcjonuje stołówka szkolna z której korzystają dzieci ze szkoły 

podstawowej i gimnazjum łącznie  

oraz pracownie informatyczne z dostępem do internetu. W szkole funkcjonuj

z której korzystają dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum. 

Wydatki na szkołę w 2018 r. wyniosły  

 

6.2  Publiczne Gimnazjum 

Do Publicznego Gimnazjum w Rossoszu na dzień 

1 oddział. Zatrudnionych było 10 nauczycieli tj. 7,28 etatu, w tym nauczycieli dyplomowanych

4 tj. 2,17 etatu, nauczycieli mianowanych 6, tj. 5,11 etatu. W gimnazjum znajduje się pracownia 

informatyczna z dostępem do Internetu.

Wydatki na gimnazjum w 2018 r. wynosiły  

 

6.3  Przedszkole Publiczne 

Do Przedszkola Publicznego w Rossoszu 

Zatrudnionych było 10 nauczycieli tj. 6,34 etatu, w tym nauczycieli dyplomowanych 2 tj. 0,20 

etatu, nauczycieli mianowanych 4, tj.2,14 etatu, nauczycieli kontraktowych 3 etaty, nauczycieli 
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gminy Rossosz funkcjonują 2 szkoły podstawowe, gimnazjum, przedszkole i punkt 

Szkoła Podstawowa im. ppłk Stefana Skoczylasa w Rossoszu prowadzona przez gminę

Publiczne Gimnazjum im. Powstańców Styczniowych w Rossoszu prowadzone przez 

Przedszkole Publiczne w Rossoszu prowadzone przez gminę, 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Romaszkach wraz z oddziałem przedszkolnym, 

prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Romaszki

Punkt Przedszkolny w Romaszkach, prowadzony przez Stowarzysz

i Promocji Wsi Romaszki. 

Do szkoły Podstawowej w Rossoszu w 2018 r. uczęszczało 168 uczniów, szkoła liczyła 9 oddziałów, 

w których zatrudnionych było 24 nauczycieli co stanowi 17,33 etatu. W tym nauczycieli 

dyplomowanych 10,  tj. 6,57 etatu, nauczycieli mianowanych 9, tj. 6,85 etatu, nauczycieli 

tatu, nauczycieli stażystów 4, tj. 3,34 etatu. Liczba pracowników 

niepedagogicznych wynosiła 10, tj. 9,25 etatu, sekretarz szkoły 1 etat, woźny 3 etaty, robotnik 

gospodarczy 3 osoby tj. 2,75 etatu, kucharz 2 osoby tj. 1,5 etatu, kucharz intendent  1 etat. 

Przy szkole podstawowej funkcjonuje stołówka szkolna z której korzystają dzieci ze szkoły 

podstawowej i gimnazjum łącznie  -  123 dzieci. Szkoła jest wyposażona w sprzęt komputerowy 

oraz pracownie informatyczne z dostępem do internetu. W szkole funkcjonuj

z której korzystają dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum.  

Wydatki na szkołę w 2018 r. wyniosły  -  1 498 391,83 zł. 

Do Publicznego Gimnazjum w Rossoszu na dzień w 2018 r. uczęszczało 25 uczniów, szkoła l

1 oddział. Zatrudnionych było 10 nauczycieli tj. 7,28 etatu, w tym nauczycieli dyplomowanych

4 tj. 2,17 etatu, nauczycieli mianowanych 6, tj. 5,11 etatu. W gimnazjum znajduje się pracownia 

informatyczna z dostępem do Internetu. 

w 2018 r. wynosiły  -  672 391,16 zł. 

Do Przedszkola Publicznego w Rossoszu w 2018 r. uczęszczało 59 dzieci, do 3 oddziałów. 

Zatrudnionych było 10 nauczycieli tj. 6,34 etatu, w tym nauczycieli dyplomowanych 2 tj. 0,20 

czycieli mianowanych 4, tj.2,14 etatu, nauczycieli kontraktowych 3 etaty, nauczycieli 

  

gminy Rossosz funkcjonują 2 szkoły podstawowe, gimnazjum, przedszkole i punkt 

Szkoła Podstawowa im. ppłk Stefana Skoczylasa w Rossoszu prowadzona przez gminę, 

Publiczne Gimnazjum im. Powstańców Styczniowych w Rossoszu prowadzone przez 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Romaszkach wraz z oddziałem przedszkolnym, 

prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Romaszki, 

Punkt Przedszkolny w Romaszkach, prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju 

uczęszczało 168 uczniów, szkoła liczyła 9 oddziałów, 

w których zatrudnionych było 24 nauczycieli co stanowi 17,33 etatu. W tym nauczycieli 

dyplomowanych 10,  tj. 6,57 etatu, nauczycieli mianowanych 9, tj. 6,85 etatu, nauczycieli 

tatu, nauczycieli stażystów 4, tj. 3,34 etatu. Liczba pracowników 

niepedagogicznych wynosiła 10, tj. 9,25 etatu, sekretarz szkoły 1 etat, woźny 3 etaty, robotnik 

gospodarczy 3 osoby tj. 2,75 etatu, kucharz 2 osoby tj. 1,5 etatu, kucharz intendent  1 etat.  

Przy szkole podstawowej funkcjonuje stołówka szkolna z której korzystają dzieci ze szkoły 

123 dzieci. Szkoła jest wyposażona w sprzęt komputerowy 

oraz pracownie informatyczne z dostępem do internetu. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, 

2018 r. uczęszczało 25 uczniów, szkoła liczyła 

1 oddział. Zatrudnionych było 10 nauczycieli tj. 7,28 etatu, w tym nauczycieli dyplomowanych 

4 tj. 2,17 etatu, nauczycieli mianowanych 6, tj. 5,11 etatu. W gimnazjum znajduje się pracownia 

2018 r. uczęszczało 59 dzieci, do 3 oddziałów. 

Zatrudnionych było 10 nauczycieli tj. 6,34 etatu, w tym nauczycieli dyplomowanych 2 tj. 0,20 

czycieli mianowanych 4, tj.2,14 etatu, nauczycieli kontraktowych 3 etaty, nauczycieli 
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stażystów 1 etat. Liczba pracowników niepedagogicznych 3 osoby tj. 2,25 etatu (intendent, 

kucharz, sprzątaczka po 0,75 etatu).Przedszkole posiada wyposażony plac zabaw. P

robocze od 730 – 1530. 

Z opieki przedszkolnej mogą korzystać wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy 

Rossosz. Wydatki na przedszkole w 2018 roku wyniosły  

 

6.4  Szkoła Podstawowa i Punkt Przedszkolny w Romaszkach 

Do Szkoły Podstawowej wraz z oddziałem przedszkolnym w Romaszkach 

12 dzieci, szkoła liczyła  2 oddziały  (6 dzieci i 1,5 oddziału w szkole podstawowej, 6 dzieci

i 0,5 oddziału w oddziale  przedszkolny).

uczęszczało 10 dzieci. 

Gmina zapewnia uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum dowóz do szkół z którego skorzystało

w 2018 r.  -  109 dzieci. Wydatki na dowóz w 2018 roku wyniosły  

 

6.5  Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwotę 71 437 zł. w formie stypendi

własny wyniósł 14 697 zł., a dofinansowane 

kwocie 660 zł.  

 

7.  POMOC PUBLICZNA 

 

7.1  Pomoc publiczna dla rolników

Pomoc publiczna dla rolników z zastosowaniem przepisów o 

wszystkich zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów w celu powiększenia 

istniejącego gospodarstwa rolnego. 

W 2018 roku wydano trzy decyzje przyznające zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia 

gruntów w celu powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego udzielając w ten sposób pomocy 

de minimis na kwotę 1 346,00 zł (

Pomoc publiczna w rolnictwie z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

gospodarstwo rolne na terenie Gminy Rossosz w ramach notyfikowanego do Komisji Europejskiej 

programu pomocowego nr SA.39937 (2014/X) w 2018 roku obejmowała 377 wniosków na łączną 

kwotę 221 612,59 zł. 
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stażystów 1 etat. Liczba pracowników niepedagogicznych 3 osoby tj. 2,25 etatu (intendent, 

kucharz, sprzątaczka po 0,75 etatu).Przedszkole posiada wyposażony plac zabaw. P

Z opieki przedszkolnej mogą korzystać wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy 

Rossosz. Wydatki na przedszkole w 2018 roku wyniosły  –  522 381,09 zł. 

Szkoła Podstawowa i Punkt Przedszkolny w Romaszkach  

Do Szkoły Podstawowej wraz z oddziałem przedszkolnym w Romaszkach w 

12 dzieci, szkoła liczyła  2 oddziały  (6 dzieci i 1,5 oddziału w szkole podstawowej, 6 dzieci

ddziale  przedszkolny). Do Punktu Przedszkolnego w Romaszkach 

Gmina zapewnia uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum dowóz do szkół z którego skorzystało

Wydatki na dowóz w 2018 roku wyniosły  -  79 831,40

6.5  Edukacyjna opieka wychowawcza 

typendium socjalnego przyznano 90 uczniom z terenu gminy. Wkład 

a dofinansowane – 56 740 zł. Wypłacony został jeden zasiłek szkolny

7.1  Pomoc publiczna dla rolników 

Pomoc publiczna dla rolników z zastosowaniem przepisów o pomocy de minimis

wszystkich zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów w celu powiększenia 

istniejącego gospodarstwa rolnego.  

W 2018 roku wydano trzy decyzje przyznające zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia 

zenia istniejącego gospodarstwa rolnego udzielając w ten sposób pomocy 

zł (323,19 EUR).    

Pomoc publiczna w rolnictwie z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla producentów rolnych posiadających 

gospodarstwo rolne na terenie Gminy Rossosz w ramach notyfikowanego do Komisji Europejskiej 

programu pomocowego nr SA.39937 (2014/X) w 2018 roku obejmowała 377 wniosków na łączną 

  

stażystów 1 etat. Liczba pracowników niepedagogicznych 3 osoby tj. 2,25 etatu (intendent, 

kucharz, sprzątaczka po 0,75 etatu).Przedszkole posiada wyposażony plac zabaw. Pracuje w dni 

Z opieki przedszkolnej mogą korzystać wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy 

w 2018 r. uczęszczało  

12 dzieci, szkoła liczyła  2 oddziały  (6 dzieci i 1,5 oddziału w szkole podstawowej, 6 dzieci 

Do Punktu Przedszkolnego w Romaszkach w 2018 r. 

Gmina zapewnia uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum dowóz do szkół z którego skorzystało 

831,40 zł. 

90 uczniom z terenu gminy. Wkład 

Wypłacony został jeden zasiłek szkolny 

pomocy de minimis to przede 

wszystkich zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów w celu powiększenia 

W 2018 roku wydano trzy decyzje przyznające zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia 

zenia istniejącego gospodarstwa rolnego udzielając w ten sposób pomocy 

Pomoc publiczna w rolnictwie z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

dla producentów rolnych posiadających 

gospodarstwo rolne na terenie Gminy Rossosz w ramach notyfikowanego do Komisji Europejskiej 

programu pomocowego nr SA.39937 (2014/X) w 2018 roku obejmowała 377 wniosków na łączną 



 Raport o stanie Gminy Rossosz za rok 2018

                                                                              
 

7.2  Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych

pracowników zamieszkałych na terenie Gminy 

o zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczni

i zdali egzamin czeladniczy, lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych

zgodnie z dyspozycją art. 121 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

powyższego zadania pozyskano dot

ukończyli naukę u pracodawców zdobyli wykształcenie w różnych zawodach. Poniższa tabela

pokazuje liczbę złożonych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków, oraz poniesione wydatki

tytułu. 

Rok  

Pracownicy zatrudniający młodocianych

Młodociani mieszkańcy gminy

Kwota dofinansowania

 

 

8.  POMOC SPOŁECZNA 

 

8.1  Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej

Główny cel pomocy społecznej to umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia 

sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby

i możliwości. Pomoc społeczna wkracza więc w sytuacje osób i rodzin wtedy, gdy nie są one

w stanie pokonać trudności życiowych własnym działaniem.

i rodziny w wysiłkach zaspokojenia niezbędnych  potrzeb i umożliwia im życie w warunkach 

odpowiadających godności człowieka, a także zapobiega tym sytuacjom poprzez podejmowanie 

działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia ora

korzystających z pomocy są uwzględniane, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się

w możliwościach pomocy społecznej.

współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej 

socjalnego. 

Główne zadania pomocy społecznej to: przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą 

świadczeń, praca socjalna, prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej, analiza

i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na

wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, rozwijanie nowych form pomocy i samopomocy 

w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej miały osoby i 

kryterium ustalonego kwotowo w zależności od struktury rodziny, tj . dla osoby samotnie 
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nie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych

pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Rossosz rozpatrywano wnioski pracodawców

o zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe

i zdali egzamin czeladniczy, lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych

zgodnie z dyspozycją art. 121 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. Na realizację

no dotację od Wojewody Lubelskiego. Młodociani, którzy

ukończyli naukę u pracodawców zdobyli wykształcenie w różnych zawodach. Poniższa tabela

pokazuje liczbę złożonych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków, oraz poniesione wydatki

2018 

Pracownicy zatrudniający młodocianych 3 

Młodociani mieszkańcy gminy 3 

Kwota dofinansowania 21 100,39 zł

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej 

Główny cel pomocy społecznej to umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia 

sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby

eczna wkracza więc w sytuacje osób i rodzin wtedy, gdy nie są one

w stanie pokonać trudności życiowych własnym działaniem. Pomoc społ

i rodziny w wysiłkach zaspokojenia niezbędnych  potrzeb i umożliwia im życie w warunkach 

odpowiadających godności człowieka, a także zapobiega tym sytuacjom poprzez podejmowanie 

działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem.

korzystających z pomocy są uwzględniane, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się

w możliwościach pomocy społecznej. Ustawa o pomocy społecznej zobowiązuje osoby i rodziny do 

współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej poprzez wprowadzenie kontraktu 

Główne zadania pomocy społecznej to: przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą 

świadczeń, praca socjalna, prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej, analiza

odzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, realizacja zadań 

wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, rozwijanie nowych form pomocy i samopomocy 

w ramach zidentyfikowanych potrzeb. 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej miały osoby i rodziny gdy dochód nie przekraczał 

kryterium ustalonego kwotowo w zależności od struktury rodziny, tj . dla osoby samotnie 

  

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych 

rozpatrywano wnioski pracodawców 

ów, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe 

i zdali egzamin czeladniczy, lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych 

Prawo oświatowe. Na realizację 

. Młodociani, którzy 

ukończyli naukę u pracodawców zdobyli wykształcenie w różnych zawodach. Poniższa tabela 

pokazuje liczbę złożonych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków, oraz poniesione wydatki z tego 

 

100,39 zł 

Główny cel pomocy społecznej to umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych 

sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby 

eczna wkracza więc w sytuacje osób i rodzin wtedy, gdy nie są one 

łeczna wspiera osoby 

i rodziny w wysiłkach zaspokojenia niezbędnych  potrzeb i umożliwia im życie w warunkach 

odpowiadających godności człowieka, a także zapobiega tym sytuacjom poprzez podejmowanie 

z integracji ze środowiskiem. Potrzeby 

korzystających z pomocy są uwzględniane, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się 

Ustawa o pomocy społecznej zobowiązuje osoby i rodziny do 

sytuacji życiowej poprzez wprowadzenie kontraktu 

Główne zadania pomocy społecznej to: przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą 

świadczeń, praca socjalna, prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej, analiza 

świadczenia pomocy społecznej, realizacja zadań 

wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, rozwijanie nowych form pomocy i samopomocy 

rodziny gdy dochód nie przekraczał 

kryterium ustalonego kwotowo w zależności od struktury rodziny, tj . dla osoby samotnie 



 Raport o stanie Gminy Rossosz za rok 2018

                                                                              

gospodarującej 701 zł, dla osoby w rodzinie 528 zł przy wystąpieniu co najmniej jednej z niżej 

wymienionych okoliczności: 

• Sieroctwo, 

• Bezdomność, 

• Bezrobocie, 

• Niepełnosprawność, 

• Długotrwała choroba, 

• Przemoc w rodzinie, 

• Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi,

• Bezradność w sprawach opiekuńczo

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnyc

• Trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 

uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy,

• Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

• Alkoholizm lub narkomania,

• Zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa,

• Klęska żywiołowa lub ekologiczna.

 

Przyznawanie świadczenia z pomocy społecznej było poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu 

środowiskowego w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby czy rodziny ubiegającej się o pomoc. 

Wywiad ma na celu ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej, majątkowej osób i rodzin 

ubiegających się  o świadczenia.

tajemnicą służbową i mogą być wykorzystane jedynie dla celów 

społecznej. W postępowaniu o przyznanie świadczeń pracownik socjalny kieruje się przede 

wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy i ochroną ich dóbr osobistych.

GOPS w Rossoszu realizował zadania określone ustawą o pomocy

z innych ustaw, w tym: 

• O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

• O świadczeniach rodzinnych

• O pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( 500+)

• O dodatkach mieszkaniowych

• Prawo energetyczne 

• O przeciwdziałaniu przemocy w rodzi

• O Karcie dużej rodziny 

• Program rządowy „Dobry Start” (300+)

• Program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
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gospodarującej 701 zł, dla osoby w rodzinie 528 zł przy wystąpieniu co najmniej jednej z niżej 

Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,  

Trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 

uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy,

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

Alkoholizm lub narkomania, 

Zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna. 

Przyznawanie świadczenia z pomocy społecznej było poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu 

środowiskowego w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby czy rodziny ubiegającej się o pomoc. 

Wywiad ma na celu ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej, majątkowej osób i rodzin 

ubiegających się  o świadczenia. Wszelkie informacje, jakie uzyskał pracownik socjalny objęte są 

tajemnicą służbową i mogą być wykorzystane jedynie dla celów przyznania świad

powaniu o przyznanie świadczeń pracownik socjalny kieruje się przede 

wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy i ochroną ich dóbr osobistych.

GOPS w Rossoszu realizował zadania określone ustawą o pomocy społecznej oraz wynikające

O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

O świadczeniach rodzinnych 

O pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( 500+) 

O dodatkach mieszkaniowych 

O przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

Program rządowy „Dobry Start” (300+) 

Program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

  

gospodarującej 701 zł, dla osoby w rodzinie 528 zł przy wystąpieniu co najmniej jednej z niżej 

wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 

Trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 

uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 

Przyznawanie świadczenia z pomocy społecznej było poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu 

środowiskowego w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby czy rodziny ubiegającej się o pomoc. 

Wywiad ma na celu ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej, majątkowej osób i rodzin 

Wszelkie informacje, jakie uzyskał pracownik socjalny objęte są 

przyznania świadczeń  z pomocy 

powaniu o przyznanie świadczeń pracownik socjalny kieruje się przede 

wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy i ochroną ich dóbr osobistych. 

społecznej oraz wynikające 
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8.2  Formy pomocy 

 

Forma pomocy

Zasiłki stałe 

Zasiłki okresowe

Zasiłki celowe 

Dożywianie 

Usługi opiekuńcze

Opłata za pobyt w DPS

Składka na ubezp.

 

Pomoc i wsparcie w gminie z pomocy społecznej w 2018r uzyskało  133 osoby , co stanowiło 

ok. 6% wszystkich mieszkańców gminy.

życiowej osób i rodzin a jednocześnie powodami  ubiegania się o pomoc było

długotrwała lub ciężka choroba, bezrobocie, wielodzietność.

 

8.3  Praca socjalna 

Wykonywanie pracy pracownika socjalnego wymaga odpowiedniego wykształcenia, 

przygotowania praktycznego oraz teoretycznego z zakresu wielu dziedzin m.in.

pedagogiki, socjologii oraz przepisów prawa. Zawód ten wymaga również odporności psychicznej, 

umiejętności działania w sytuacjach trudnych. Osoby, do których dociera pracownik socjalny 

często są sfrustrowane, bezradne i rozgoryczone lub prezentu

Podstawowym zadaniem pracownika socjalnego jest rozpoznanie potrzeb osób i rodzin poprzez 

wywiad środowiskowy .Praca socjalna  polega tez na doradztwie, rozmowach wspierających

i motywujących klienta do działań zmierzając

 

8.4  Asystent rodziny 

Podobnie jak w latach ubiegłych w 2018 r. 

zatrudniał na umowę zlecenie jednego

Praca asystenta polegała głównie na pomocy w budowaniu prawidłowego wzorca rodzica,

w budowaniu prawidłowych relacji między członkami rodziny, pomocy w załatwianiu spraw 

w urzędach i instytucjach, doradztwie w prowadzeniu gospodarstwa domowego, planowania 

budżetu rodzinnego. 
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Forma pomocy Liczba osób Kwota w zł.

6    44 226,00

Zasiłki okresowe 25    41 917,00

 28    12 670,00

87    31 170,00

ńcze 2    27 930,00

Opłata za pobyt w DPS 9 182 277,00

Składka na ubezp. zdrowotne 6      3 980,00

Pomoc i wsparcie w gminie z pomocy społecznej w 2018r uzyskało  133 osoby , co stanowiło 

6% wszystkich mieszkańców gminy. Najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji 

życiowej osób i rodzin a jednocześnie powodami  ubiegania się o pomoc było

długotrwała lub ciężka choroba, bezrobocie, wielodzietność. 

Wykonywanie pracy pracownika socjalnego wymaga odpowiedniego wykształcenia, 

przygotowania praktycznego oraz teoretycznego z zakresu wielu dziedzin m.in.

pedagogiki, socjologii oraz przepisów prawa. Zawód ten wymaga również odporności psychicznej, 

umiejętności działania w sytuacjach trudnych. Osoby, do których dociera pracownik socjalny 

często są sfrustrowane, bezradne i rozgoryczone lub prezentują wyłącznie postawę roszczeniową. 

Podstawowym zadaniem pracownika socjalnego jest rozpoznanie potrzeb osób i rodzin poprzez 

wywiad środowiskowy .Praca socjalna  polega tez na doradztwie, rozmowach wspierających

i motywujących klienta do działań zmierzających do poprawy swojej sytuacji. 

Podobnie jak w latach ubiegłych w 2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

jednego asystenta, który pracował z 4 rodzinami z terenu gminy.

polegała głównie na pomocy w budowaniu prawidłowego wzorca rodzica,

w budowaniu prawidłowych relacji między członkami rodziny, pomocy w załatwianiu spraw 

w urzędach i instytucjach, doradztwie w prowadzeniu gospodarstwa domowego, planowania 

  

w zł. 

44 226,00 

917,00 

670,00 

170,00 

930,00 

277,00 

980,00 

Pomoc i wsparcie w gminie z pomocy społecznej w 2018r uzyskało  133 osoby , co stanowiło  

Najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji 

życiowej osób i rodzin a jednocześnie powodami  ubiegania się o pomoc było niepełnosprawność, 

Wykonywanie pracy pracownika socjalnego wymaga odpowiedniego wykształcenia, 

przygotowania praktycznego oraz teoretycznego z zakresu wielu dziedzin m.in. psychologii, 

pedagogiki, socjologii oraz przepisów prawa. Zawód ten wymaga również odporności psychicznej, 

umiejętności działania w sytuacjach trudnych. Osoby, do których dociera pracownik socjalny 

ją wyłącznie postawę roszczeniową. 

Podstawowym zadaniem pracownika socjalnego jest rozpoznanie potrzeb osób i rodzin poprzez 

wywiad środowiskowy .Praca socjalna  polega tez na doradztwie, rozmowach wspierających 

 

omocy Społecznej w Rossoszu 

asystenta, który pracował z 4 rodzinami z terenu gminy. 

polegała głównie na pomocy w budowaniu prawidłowego wzorca rodzica, 

w budowaniu prawidłowych relacji między członkami rodziny, pomocy w załatwianiu spraw  

w urzędach i instytucjach, doradztwie w prowadzeniu gospodarstwa domowego, planowania 



 Raport o stanie Gminy Rossosz za rok 2018

                                                                              
 

8.5  Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rossoszu realizuje zadania zlecone w zakresie :

• Ustawa o świadczeniach rodzinnych

• Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

• Ustawa o pomocy państwa w wyc

• Ustawa o Karcie Dużej Rodziny

• Program „Dobry Start” (300+).

W 2018 roku ze świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne z dodatkami) skorzystało 137 rodzin,

zasiłek pielęgnacyjny pobierało 41 osób, świadczenie pielęgnacyjne  8 osób, świ

z funduszu alimentacyjnego  3 rodziny.

Łączna kwota wydatkowana na w/w świadczenia wyniosła 904

Świadczenie wychowawcze pobierało 173 rodziny na 335 dzieci  na kwotę 1

Kartę Dużej Rodziny w 2018r otrzymało 31 osób z 10 ro

 Z programu  „Dobry start” skorzystało 276 dzieci.

 

8.6  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018

Z podprogramu 2018 w formie paczek żywnościowych 

wydano 14 160,39 kg żywności o łącznej wartości 71

 
 

9.  KOMUNIKACJA  

 

Głównym ciągiem komunikacyjnym Gminy Rossosz jest Droga Wojewódzka nr 812

Podlaska - Krasnystaw. System komunikacji 

 

Tabela: Drogi przebiegające przez teren Gminy Rossosz

Wyszczególnienie 

Droga wojewódzka 812 

Drogi Powiatowe 

Drogi Gminne 

Razem 

 

Raport o stanie Gminy Rossosz za rok 2018 

                                                                              

25 
 

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rossoszu realizuje zadania zlecone w zakresie :

Ustawa o świadczeniach rodzinnych, 

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+), 

Ustawa o Karcie Dużej Rodziny, 

Program „Dobry Start” (300+). 

W 2018 roku ze świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne z dodatkami) skorzystało 137 rodzin,

cyjny pobierało 41 osób, świadczenie pielęgnacyjne  8 osób, świ

z funduszu alimentacyjnego  3 rodziny. 

Łączna kwota wydatkowana na w/w świadczenia wyniosła 904 812,00 zł. 

Świadczenie wychowawcze pobierało 173 rodziny na 335 dzieci  na kwotę 1 790

Kartę Dużej Rodziny w 2018r otrzymało 31 osób z 10 rodzin. 

Z programu  „Dobry start” skorzystało 276 dzieci. 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego 

Potrzebującym Podprogram 2018 

Z podprogramu 2018 w formie paczek żywnościowych skorzystało 317 osób z 126 rodzin, którym 

160,39 kg żywności o łącznej wartości 71 382,40 zł. 

Głównym ciągiem komunikacyjnym Gminy Rossosz jest Droga Wojewódzka nr 812

. System komunikacji uzupełniają drogi powiatowe oraz gminne.

Tabela: Drogi przebiegające przez teren Gminy Rossosz 

Łączna długość dróg w kilometrach

5,825 

33,921 

109,200 

148,946 

  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rossoszu realizuje zadania zlecone w zakresie : 

W 2018 roku ze świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne z dodatkami) skorzystało 137 rodzin, 

cyjny pobierało 41 osób, świadczenie pielęgnacyjne  8 osób, świadczenia 

790 262,00 zł. 

2020 współfinansowany z Europejskiego 

skorzystało 317 osób z 126 rodzin, którym 

Głównym ciągiem komunikacyjnym Gminy Rossosz jest Droga Wojewódzka nr 812 Biała  

uzupełniają drogi powiatowe oraz gminne. 

w kilometrach 
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Drogi powiatowe stanowią podstawową sieć dla ruchu lokalnego. Sieć 6 dróg powiatowych

o nawierzchni asfaltowej oraz żużlowej zap

jej obszarem: Są to drogi: 

Droga powiatowa relacji 

1083 L –  Rossosz dr. woj. 812 – Rowiny 

1102 L – Rossosz  dr. woj. 812 – Dubica Dolna 

1103 L – Rossosz dr. woj. 812 – Brzozowy Kąt 

1104 L – Mokre dr. pow. 1103 L –

1105 L – Rossosz dr. pow. 1103 L 

1106 L – Mokre dr. pow. 1105L –

 

 

10.  PROLIKTYKA PRZECIWALKOHOLOWA

 

10.1 Program działania i założenia 

i Przeciwdziałania Narkomanii 

 

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 

w Rossoszu działa na podstawie ustawy o wychowaniu w

alkoholizmowi. Zajmuje się ona realizacją zadań określonych w w/w ustawie, a także w ustawie

o przeciwdziałaniu narkomanii. W szczególności jest to prowadzenie działań związanych 

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alk

uzależnionych od alkoholu. 

Realizacja powyższych zadań prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, uchwalanego 

corocznie przez Radę Gminy.  

Program został uchwalony uchwał

Program oprócz ogólnych celów, zadań i realizatorów określa szczegółowe rodzaje działań oraz 

kwoty przeznaczone do realizacji każdego rodzaju 

z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach zlokalizowanych 

na terenie Gminy Rossosz. Jest to jedyne źródło finansowania realizacji gminnego programu 

profilaktycznego, które nie jest wspomagane środkami finansowymi z budżetu gminnego. Roczna 

suma w/w opłat w 2018 r. wyniosła 17 089 zł.

W ramach realizacji działań wymienionych w Programie, w roku 2018 odbyło się sześć posiedzeń 

Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoh

Komisji wpłynęło 6 wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe, w związku z czym wezwano 

i przeprowadzono rozmowy z 5 osobami podejrzanymi o nadużywanie alkoholu  oraz rozmowy 

z 6 osobami będącymi wnioskodawcami 

Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej. Pięć osób zostało 

przebadanych przez lekarzy biegłych.
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stanowią podstawową sieć dla ruchu lokalnego. Sieć 6 dróg powiatowych

o nawierzchni asfaltowej oraz żużlowej zapewnia połączenie pomiędzy wioskami

Rowiny  

Dubica Dolna  

Brzozowy Kąt  

– Podbrewy  

Rossosz dr. pow. 1103 L – Kozły  

– Kolembrody 

PROLIKTYKA PRZECIWALKOHOLOWA 

i założenia Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 

w Rossoszu działa na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. Zajmuje się ona realizacją zadań określonych w w/w ustawie, a także w ustawie

o przeciwdziałaniu narkomanii. W szczególności jest to prowadzenie działań związanych 

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób 

Realizacja powyższych zadań prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, uchwalanego 

rogram został uchwalony uchwałą  Nr XXV/141/2018 Rady Gminy Rossosz z dnia 22 marca 2018 r. 

Program oprócz ogólnych celów, zadań i realizatorów określa szczegółowe rodzaje działań oraz 

kwoty przeznaczone do realizacji każdego rodzaju działania. Środki na realizacje działań pochodzą

z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach zlokalizowanych 

na terenie Gminy Rossosz. Jest to jedyne źródło finansowania realizacji gminnego programu 

nie jest wspomagane środkami finansowymi z budżetu gminnego. Roczna 

suma w/w opłat w 2018 r. wyniosła 17 089 zł. 

W ramach realizacji działań wymienionych w Programie, w roku 2018 odbyło się sześć posiedzeń 

Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii; do 

Komisji wpłynęło 6 wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe, w związku z czym wezwano 

i przeprowadzono rozmowy z 5 osobami podejrzanymi o nadużywanie alkoholu  oraz rozmowy 

z 6 osobami będącymi wnioskodawcami bądź świadkami. 6 wniosków zostało skierowanych do 

Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej. Pięć osób zostało 

przebadanych przez lekarzy biegłych. 

  

stanowią podstawową sieć dla ruchu lokalnego. Sieć 6 dróg powiatowych 

ewnia połączenie pomiędzy wioskami w gminie i poza 

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii  

trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. Zajmuje się ona realizacją zadań określonych w w/w ustawie, a także w ustawie 

o przeciwdziałaniu narkomanii. W szczególności jest to prowadzenie działań związanych  

oholowych oraz integracją społeczną osób 

Realizacja powyższych zadań prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, uchwalanego 

XXV/141/2018 Rady Gminy Rossosz z dnia 22 marca 2018 r. 

Program oprócz ogólnych celów, zadań i realizatorów określa szczegółowe rodzaje działań oraz 

działania. Środki na realizacje działań pochodzą 

z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach zlokalizowanych 

na terenie Gminy Rossosz. Jest to jedyne źródło finansowania realizacji gminnego programu 

nie jest wspomagane środkami finansowymi z budżetu gminnego. Roczna 

W ramach realizacji działań wymienionych w Programie, w roku 2018 odbyło się sześć posiedzeń 

olowych i Przeciwdziałania Narkomanii; do 

Komisji wpłynęło 6 wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe, w związku z czym wezwano  

i przeprowadzono rozmowy z 5 osobami podejrzanymi o nadużywanie alkoholu  oraz rozmowy  

bądź świadkami. 6 wniosków zostało skierowanych do 

Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej. Pięć osób zostało 
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10.2  Realizacja zadań 

 

W ramach zadań wpisujących się w gminny program profi

działania:  

1) dofinansowano częściowo wyjazd młodzieży gimnazjalnej do Częstochowy; dofinansowanie 

obejmowało dopłatę do kosztów wyjazdu osób z rodzin, w których występuje problem 

alkoholowy,  

2) dofinansowano koszty dojazd

piłkarskie rozgrywane w ramach Bialskiej Ligi Szóstek Piłkarskich jako forma rozwoju 

młodych osób i spędzania czasu w sposób prozdrowotny i protrzeźwościowy, 

3) sfinansowano warsztaty profilaktyczno

wynajem hali sportowej dla młodzieży szkolnej w miesiącach zimowych, w celach 

promowania prozdrowotnego trybu życia, 

4) dofinansowano zakup gier do klubu gier planszowych działającym przy Gminnej Bibliotece 

w Rossoszu,  

5) sfinansowano zakup dwóch stołów do tenisa stołowego oraz rakiet w celu organizowania 

zawodów sportowych, zorganizowano turniej tenisa stołowego połączony z obchodami 

100-lecia odzyskania niepodległoś

6) prowadzono współpracę z Ośrodkiem Terapeutycznym Funda

Uzależnionym i ich Rodzinom w 

dwa razy w miesiącu funkcjonował dyżur terapeuty z ośrodka, a także ośrodek mógł przyjąć 

na leczenie osoby z terenu Gminy Rossosz,  

7) uczestnictwo Komisji w szkoleni

profilaktyki uzależnień, 

postępowań dotyczących osób uzależnionych. 

  

11.  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

 

11.1  Straż pożarna 

Władze Gminy Rossosz w każdej dziedzinie swojego funkcjonowania 

mające na celu poprawę bezpieczeństwa, ochron

priorytetowe zadanie samorządu

zapewnienia odpowiedniego, specjalistycznego sprzętu, wyszkolenia i utrzymania w gotowości 

jednostek OSP nie jest to możliwe

W 2018 r. w ramach dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości,

przeznaczone na zakup defibrylator
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wpisujących się w gminny program profilaktyki sfinansowano niżej wymienione 

dofinansowano częściowo wyjazd młodzieży gimnazjalnej do Częstochowy; dofinansowanie 

obejmowało dopłatę do kosztów wyjazdu osób z rodzin, w których występuje problem 

dofinansowano koszty dojazdów drużyny ponadgimnazjalnej „Orlik” Rossosz na mecze 

piłkarskie rozgrywane w ramach Bialskiej Ligi Szóstek Piłkarskich jako forma rozwoju 

młodych osób i spędzania czasu w sposób prozdrowotny i protrzeźwościowy, 

sfinansowano warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne w gimnazjum, sfinansowano 

wynajem hali sportowej dla młodzieży szkolnej w miesiącach zimowych, w celach 

promowania prozdrowotnego trybu życia,  

dofinansowano zakup gier do klubu gier planszowych działającym przy Gminnej Bibliotece 

nansowano zakup dwóch stołów do tenisa stołowego oraz rakiet w celu organizowania 

zawodów sportowych, zorganizowano turniej tenisa stołowego połączony z obchodami 

lecia odzyskania niepodległości,  

prowadzono współpracę z Ośrodkiem Terapeutycznym Fundacji Pomocy Osobom 

Uzależnionym i ich Rodzinom w miejscowości Dołha, w ramach której przez cały 2018 rok 

w miesiącu funkcjonował dyżur terapeuty z ośrodka, a także ośrodek mógł przyjąć 

na leczenie osoby z terenu Gminy Rossosz,   

szkoleniu podnoszącym kwalifikacje i zwiększające wiedzę na temat 

 jak również procedur oraz metod działania w przypadkach 

postępowań dotyczących osób uzależnionych.  

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

adze Gminy Rossosz w każdej dziedzinie swojego funkcjonowania 

poprawę bezpieczeństwa, ochronę życia, zdrowia i mienia mieszkańców

samorządu jest dużym wyzwaniem dla budżetu gminy, ponieważ bez 

zapewnienia odpowiedniego, specjalistycznego sprzętu, wyszkolenia i utrzymania w gotowości 

jest to możliwe do wykonania. 

w ramach dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości, pozyskano śr

defibrylatora AED. Wartość sprzętu to 6 500 zł., z czego dofinansowana

  

laktyki sfinansowano niżej wymienione 

dofinansowano częściowo wyjazd młodzieży gimnazjalnej do Częstochowy; dofinansowanie 

obejmowało dopłatę do kosztów wyjazdu osób z rodzin, w których występuje problem 

ów drużyny ponadgimnazjalnej „Orlik” Rossosz na mecze 

piłkarskie rozgrywane w ramach Bialskiej Ligi Szóstek Piłkarskich jako forma rozwoju 

młodych osób i spędzania czasu w sposób prozdrowotny i protrzeźwościowy,  

eutyczne w gimnazjum, sfinansowano 

wynajem hali sportowej dla młodzieży szkolnej w miesiącach zimowych, w celach 

dofinansowano zakup gier do klubu gier planszowych działającym przy Gminnej Bibliotece 

nansowano zakup dwóch stołów do tenisa stołowego oraz rakiet w celu organizowania 

zawodów sportowych, zorganizowano turniej tenisa stołowego połączony z obchodami  

cji Pomocy Osobom 

, w ramach której przez cały 2018 rok 

w miesiącu funkcjonował dyżur terapeuty z ośrodka, a także ośrodek mógł przyjąć 

kwalifikacje i zwiększające wiedzę na temat 

jak również procedur oraz metod działania w przypadkach 

adze Gminy Rossosz w każdej dziedzinie swojego funkcjonowania podejmują starania 

życia, zdrowia i mienia mieszkańców. To 

wyzwaniem dla budżetu gminy, ponieważ bez 

zapewnienia odpowiedniego, specjalistycznego sprzętu, wyszkolenia i utrzymania w gotowości 

pozyskano środki, które zostały 

500 zł., z czego dofinansowana 
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kwota to 6 435 zł. Defibrylator AED umożliwi strażakom z OSP Rossosz

pierwszej pomocy poszkodowanym bezpośrednio na mie

 

Statystyki działań podjętych przez jednostki OSP z terenu Gminy Rossosz w 2018 r.

OSP Pożary

Rossosz (KSRG) 18 

Romaszki 4 

Mokre  1 

Kożanówka 2 

Razem: 25 

 

12.   DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO 

 

12.1  Gminny Ośrodek Kultury 

Zadanie animacji kultury na terenie Gminy Rossosz pełni Gminny Ośrodek Kultury. W ramach 

działalności w 2018 roku prowadzono następujące formy: 

• koło plastyczne, 

• zajęcia tańca towarzyskiego,

• koło seniora ,,Marzenie”, 

• zajęcia taneczno – rytmiczne ,,Zumba”,

• siłownia, fitness, aerobik, 

• zajęcia nauki gry na instrumentach dętych

• zajęcia nauki gry na instrumentach

 

GOK zatrudniał dwóch pracown

instruktorów na umowy – zlecenie. 

konkursów, przeglądów i festynów. 
 

12.2  Gminna Biblioteka Publiczna

W Gminie Rossosz funkcjonuje Gminna Biblio

informacje – stan na koniec 2018 roku:

• stan księgozbioru liczył 16

• w ciągu omawianego roku

• zostało wypożyczonych łącznie 9

• liczba wykorzystywanych komputerów 

• obie placówki korzystają z nowoczesnego systemu 

• liczba osób zatrudnionych wynosiła 3.

W 2018 roku na prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa wyda
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efibrylator AED umożliwi strażakom z OSP Rossosz sprawniejsze

pierwszej pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia 

Statystyki działań podjętych przez jednostki OSP z terenu Gminy Rossosz w 2018 r.

Pożary 
Miejscowe 
Zagrożenia 

Fałszywe Alarmy 

 11 1 

0 0 

0 0 

0 0 

 11 1 

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – SPORTOWA 

Zadanie animacji kultury na terenie Gminy Rossosz pełni Gminny Ośrodek Kultury. W ramach 

w 2018 roku prowadzono następujące formy:  

towarzyskiego, 

 

rytmiczne ,,Zumba”, 

siłownia, fitness, aerobik,  

zajęcia nauki gry na instrumentach dętych przy Orkiestrze Dętej OSP, 

zajęcia nauki gry na instrumentach klawiszowych. 

pracowników na stałe, a prowadzenia poszczególnych sekcji zatrudnia

zlecenie.  Ośrodek był organizatorem lub współorganizatorem 

konkursów, przeglądów i festynów.  Na działalność  wydatkowano kwotę 130

Biblioteka Publiczna 

funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna z filią w Romaszkach. 

stan na koniec 2018 roku: 

liczył 16 343 woluminów, w tym nowo zakupionych 343 pozycji,

omawianego roku odnotowano 8 599 odwiedzin czytelników,

łącznie 9 677 woluminów. 

liczba wykorzystywanych komputerów – 6 zestawów, w tym 3 z dostępem do i

ją z nowoczesnego systemu bibliotecznego MATEUSZ

zatrudnionych wynosiła 3. 

W 2018 roku na prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa wyda

  

sprawniejsze udzielanie 

Statystyki działań podjętych przez jednostki OSP z terenu Gminy Rossosz w 2018 r. 

 
Razem 

wyjazdów 

30 

4 

1 

2 

37 

Zadanie animacji kultury na terenie Gminy Rossosz pełni Gminny Ośrodek Kultury. W ramach tej 

 

prowadzenia poszczególnych sekcji zatrudniał   

Ośrodek był organizatorem lub współorganizatorem 

130 795,24 zł. 

w Romaszkach. Najważniejsze 

woluminów, w tym nowo zakupionych 343 pozycji, 

czytelników, 

6 zestawów, w tym 3 z dostępem do internetu,   

bibliotecznego MATEUSZ, 

W 2018 roku na prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa wydano 132 297,60 zł. 



 Raport o stanie Gminy Rossosz za rok 2018

                                                                              

12.3  Działalność sportowa i rekreacyjna

Obiekty sportowe: 
 

• Orlik Rossosz, 

• hala sportowa, 

• boisko przy Publicznym Gimnazjum w Rossoszu,

• boisko przy Publicznej Szkole Podstawowej w Romaszkach.

 

Obiekty rekreacyjne: 
 

• plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Rossoszu,

• plac zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Rossoszu,

• plac przy świetlicy wiejskiej w Bordziłówce,

• plac przy świetlicy wiejskiej w 

 

12.4  Zabytki 

Na terenie Gminy Rossosz zlokalizowane są obiekty znajdujące się w rejestrze ochrony zabytków, 

który funkcjonuje w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Lublinie.

 

Do obiektów tych należą: 

- Kościół Parafialny p.w. Św. Stanisław

kościelnego,  

- Cmentarz Prawosławny z XIX w. wraz z nagrobkiem Anny Onufriewny Maksymowiczowej.

 

 

13.   UCHWAŁY RADY GMINY 

 

W 2018 roku Rada Gminy Rossosz podjęła 47 uchwał, które zostały przekazane do

Obrachunkowej oraz do Wojewody Lubelskiego.

Lp. Numer uchwały 

1 Uchwała Nr XXV/141/18 
Rady Gminy Rossosz  
z dnia 22 marca 2018 r.  

2 Uchwała Nr XXV/142/18 
Rady Gminy Rossosz  
z dnia 22 marca 2018 r. 
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i rekreacyjna 

boisko przy Publicznym Gimnazjum w Rossoszu, 

boisko przy Publicznej Szkole Podstawowej w Romaszkach. 

przy Szkole Podstawowej w Rossoszu, 

plac zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Rossoszu, 

plac przy świetlicy wiejskiej w Bordziłówce, 

plac przy świetlicy wiejskiej w Kożanówce. 

Na terenie Gminy Rossosz zlokalizowane są obiekty znajdujące się w rejestrze ochrony zabytków, 

który funkcjonuje w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Lublinie. 

Kościół Parafialny p.w. Św. Stanisława BM z 1908 r. z otaczającym drzewostanem w 

Cmentarz Prawosławny z XIX w. wraz z nagrobkiem Anny Onufriewny Maksymowiczowej.

 

W 2018 roku Rada Gminy Rossosz podjęła 47 uchwał, które zostały przekazane do

Obrachunkowej oraz do Wojewody Lubelskiego. 

Uchwała w sprawie Omówienie realizacji

sprawie przyjęcia programu 
profilaktyki  i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii  w 
gminie Rossosz na rok 2018 

Uchwała w trakcie realizacji, 
podjęta ze względu na utratę 
ważności poprzednio 
obowiązującej uchwały

wyrażenia zgody na 
ustanowienie służebności 
przejazdu na nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 

Ustanowienie służebności 
zostało poparte aktem 
notarialnym 

  

Na terenie Gminy Rossosz zlokalizowane są obiekty znajdujące się w rejestrze ochrony zabytków, 

a BM z 1908 r. z otaczającym drzewostanem w obrębie placu 

Cmentarz Prawosławny z XIX w. wraz z nagrobkiem Anny Onufriewny Maksymowiczowej. 

W 2018 roku Rada Gminy Rossosz podjęła 47 uchwał, które zostały przekazane do Regionalnej Izby 

Omówienie realizacji 

Uchwała w trakcie realizacji, 
podjęta ze względu na utratę 
ważności poprzednio 
obowiązującej uchwały 

Ustanowienie służebności 
zostało poparte aktem 
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3 Uchwała Nr XXV/143/18 
Rady Gminy Rossosz  
z dnia 22 marca 2018 r. 

4 Uchwała Nr XXV/144/18 
Rady Gminy Rossosz  
z dnia 22 marca 2018 r. 

5 Uchwała Nr XXV/145/18 
Rady Gminy Rossosz  
z dnia 22 marca 2018 r.   

6 Uchwała Nr XXV/146/18 
Rady Gminy Rossosz  
z dnia 22 marca 2018 r. 

7 Uchwała Nr XXV/147/18 
Rady Gminy Rossosz  
z dnia 22 marca 2018 r. 
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Rossosz 

przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy 
Rossosz w 2018 roku 

Uchwała zrealizowana, 
podjęta w celu zmniejszenia 
ilości bezdomnych psów i 
kotów na terenie gminy 
Rossosz, a tym samym 
zwiększenia bezpieczeństwa 
mieszkańców.
(Ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

2018, 

 pozycja 2167, 

ogł. dnia 02.05.2018r.)

określenia wysokości opłat za 
korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w Przedszkolu 
Publicznym w   Rossoszu 

Uchwała zrealizowana, 
dostosowanie prawa 
lokalnego do aktualnie 
obowiązujących przepisów 
prawa  
o finansowaniu zadań 
oświatowych.
(Ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

2018, pozycja 2168, ogł. dnia 

02.05.2018r.)

podziału Gminy Rossosz na 
okręgi wyborcze    oraz 
ustalenia ich granic i numerów 

Uchwała zrealizowana,
przekazana do Komisarza 
Wyborczego w Białej 
Podlaskiej 
(Ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

2018, pozycja 1529, ogł. dnia 

09.04.2018r.)

podziału Gminy Rossosz na stałe 
obwody głosowania 
 

Uchwała zrealizowana, 
przekazana do Komisarza 
Wyborczego w Białej 
Podlaskiej 
(Ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

2018, pozycja 1530, ogł. dnia 

09.04.2018r.)

ustalenia trybu udzielenia i 
rozliczenia  dotacji dla 
publicznych i niepublicznych 
jednostek oświatowych oraz 
zakresu  i trybu 
przeprowadzenia kontroli 
prawidłowości ich pobrania i 
wykorzystania 

Uchwała zrealizowana, 
dostosowanie prawa 
lokalnego do aktualnie 
obowiązujących przepisów 
prawa  
o finansowaniu zadań 
oświatowych.
(Ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

2018, pozycja 1878, ogł. dnia 

19.04.2018r.)

  

Uchwała zrealizowana, 
podjęta w celu zmniejszenia 

omnych psów i 
kotów na terenie gminy 
Rossosz, a tym samym 
zwiększenia bezpieczeństwa 
mieszkańców. 
Ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

pozycja 2167,  

ogł. dnia 02.05.2018r.) 

Uchwała zrealizowana, 
dostosowanie prawa 
lokalnego do aktualnie 
obowiązujących przepisów 

o finansowaniu zadań 
oświatowych. 

w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

2018, pozycja 2168, ogł. dnia 

02.05.2018r.) 

Uchwała zrealizowana, 
przekazana do Komisarza 
Wyborczego w Białej 

(Ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

2018, pozycja 1529, ogł. dnia 

09.04.2018r.) 

Uchwała zrealizowana, 
przekazana do Komisarza 
Wyborczego w Białej 

(Ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

2018, pozycja 1530, ogł. dnia 

09.04.2018r.) 

Uchwała zrealizowana, 
dostosowanie prawa 
lokalnego do aktualnie 
obowiązujących przepisów 

o finansowaniu zadań 
oświatowych. 
(Ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

2018, pozycja 1878, ogł. dnia 

19.04.2018r.) 
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8 Uchwała Nr XXV/148/18 
Rady Gminy Rossosz  
z dnia 22 marca 2018 r. 

9 Uchwała Nr XXV/149/18 
Rady Gminy Rossosz  
z dnia 22 marca 2018 r. 
 

10 Uchwała Nr 
XXVI/150/2018 Rady 
Gminy Rossosz 
z dnia 17 maja 2018 r.  

11 Uchwała Nr 
XXVI/151/2018 Rady 
Gminy Rossosz 
z dnia 17 maja 2018 r. 

12 Uchwała Nr 
XXVI/152/2018 Rady 
Gminy Rossosz 
z dnia 17 maja 2018 r. 

13 Uchwała Nr 
XXVI/153/2018 Rady 
Gminy Rossosz 
z dnia 17 maja 2018 r. 

14 Uchwała Nr 
XXVI/154/2018 Rady 
Gminy Rossosz 
z dnia 17 maja 2018 r. 

15 Uchwała Nr 
XXVI/155/2018 Rady 
Gminy Rossosz 
z dnia 17 maja 2018 r. 
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zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej  

Realizacja Wieloletniej 
Prognozy Finansowej gminy 
Rossosz przebiegała zgodnie z 
planem. 

zmian w budżecie gminy 
Rossosz na 2018r.  

Uchwała zrealizowana, 
zmiana dotyczyła 
dostosowania zapisów 
budżetu do realizacji 
przyjętych przez Radę Gminy 
zadań. 

rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem Wójta 
Gminy Rossosz z wykonania 
budżetu za 2017r. 

Zatwierdza sprawozdanie 
finansowe jednostki 
samorządu terytorialnego 
wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu.

  udzielenia  
absolutorium Wójtowi Gminy z 
tytułu wykonania budżetu za 
2017 rok 

Zgodnie z ustawa o 
samorządzie gminnym i 
ustawy o finansach 
publicznych udziela się 
Wójtowi Gminy Rossosz 
absolutorium za

maksymalnej liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych 
na terenie gminy 

Uchwała weszła w życie miała 
za zadanie dostosowanie  
uchwały do aktualnego stanu 
prawnego. 
(Ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskieg

2018, pozycja 2860, ogł. dnia 

11.06.2018r.)

zasad usytuowania na terenie 
gminy miejsc sprzedaży i 
podawania napojów 
alkoholowych 

Uchwała weszła w życie miała 
za zadanie dostosowanie  
uchwały do aktualnego stanu 
prawnego. 
(Ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

2018, pozycja 2861, ogł. dnia 

11.06.2018r.)

odstępstwa od zakazu 
spożywania napojów 
alkoholowych w miejscach 
publicznych 

Uchwała weszła w życie miała 
za zadanie dostosowanie  
uchwały do aktualnego stanu 
prawnego. 
(Ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

2018, pozycja 2862, ogł. dnia 

11.06.2018r.)

wyrażenia zgody na sprzedaż     
nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Rossosz 

Uchwała w trakcie realizacji

  

Realizacja Wieloletniej 
Prognozy Finansowej gminy 
Rossosz przebiegała zgodnie z 

Uchwała zrealizowana, 
zmiana dotyczyła 
dostosowania zapisów 
budżetu do realizacji 
przyjętych przez Radę Gminy 

Zatwierdza sprawozdanie 
finansowe jednostki 
samorządu terytorialnego 
wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu. 

Zgodnie z ustawa o 
samorządzie gminnym i 
ustawy o finansach 
publicznych udziela się 
Wójtowi Gminy Rossosz 
absolutorium za  2017 rok 

Uchwała weszła w życie miała 
za zadanie dostosowanie  
uchwały do aktualnego stanu 

(Ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

2018, pozycja 2860, ogł. dnia 

11.06.2018r.) 

Uchwała weszła w życie miała 
za zadanie dostosowanie  
uchwały do aktualnego stanu 

(Ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

2018, pozycja 2861, ogł. dnia 

11.06.2018r.) 

Uchwała weszła w życie miała 
za zadanie dostosowanie  
uchwały do aktualnego stanu 

(Ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

2018, pozycja 2862, ogł. dnia 

11.06.2018r.) 

Uchwała w trakcie realizacji 
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16 Uchwała Nr 
XXVI/156/2018 Rady 
Gminy Rossosz  
z dnia 17 maja 2018 r. 

17 Uchwała Nr 
XXVI/157/2018 Rady 
Gminy Rossosz  

z dnia 17 maja 2018 r. 

18 Uchwała Nr 
XXVII/158/2018 Rady 
Gminy Rossosz  
z dnia 28 czerwca 2018 r. 

19  Uchwała Nr 
XXVII/159/2018 Rady 
Gminy Rossosz  
z dnia 28 czerwca 2018r. 

20 Uchwała Nr 
XXVII/160/2018 Rady 
Gminy Rossosz  
z dnia 28 czerwca 2018r. 

21 Uchwała Nr 
XXVIII/161/2018 Rady 
Gminy Rossosz  
z dnia 28 września2018 

 

22 Uchwała Nr 
XXVIII/162/2018 Rady 
Gminy Rossosz  
z dnia 28 września 2018  

23 Uchwała Nr 
XXVIII/163/2018 Rady 
Gminy Rossosz  
z dnia 28 września 2018  

24 Uchwała Nr XXIX/164/2018 
Rady Gminy Rossosz  

Raport o stanie Gminy Rossosz za rok 2018 

                                                                              

32 
 

zmiany wieloletniej prognozy   
finansowej 
 

Realizacja Wieloletniej 
Prognozy Finansowej gminy 
Rossosz za 2018 przebiegała 
zgodnie z planem.

zmian w budżecie Gminy 
Rossosz na 2018 rok 

Uchwała zrealizowana, 
zmiana dotyczyła 
dostosowania zapisów 
budżetu do realizacji 
przyjętych przez Radę Gminy 
zadań. 

ustalenia wynagrodzenia     
 Wójta Gminy Rossosz 
 

Uchwała zrealizowana, 
realizacja ustawy 
o  wynagradzaniu 
pracowników 
samorządowych.

zmiany wieloletniej prognozy     
 finansowej 

Realizacja Wieloletniej 
Prognozy Finansowej gminy 
Rossosz za 2018 przebiegała 
zgodnie  
z planem. 

zmian w budżecie Gminy 
Rossosz na 2018 rok 

Uchwała zrealizowana, 
zmiana dotyczyła 
dostosowania zapisów 
budżetu do realizacji 
przyjętych przez Radę Gminy 
zadań. 

zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Regulaminu 
udzielenia pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na 
terenie Gminy Rossosz. 
 

 Uchwała zrealizowana, 
realizacja ustawy 
o  systemie oświaty 
(Ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

2018, pozycja 4510, ogł. dnia 

16.10.2018r.)

zmiany wieloletniej prognozy    
 finansowej, 
 

Realizacja Wieloletniej 
Prognozy Finansowej gminy 
Rossosz za 2018 przebiegała 
zgodnie  
z planem 

zmian w budżecie Gminy  
Rossosz na 2018 rok, 
 

Uchwała zrealizowana, 
zmiana dotyczyła
dostosowania zapisów 
budżetu do realizacji 
przyjętych przez Radę Gminy 
zadań. 

obniżenia średniej ceny skupu 
żyta przyjmowanej do 

Uchwała w trakcie realizacji.
(Ogłoszona w Dzienniku 

  

Realizacja Wieloletniej 
Prognozy Finansowej gminy 
Rossosz za 2018 przebiegała 
zgodnie z planem. 

Uchwała zrealizowana, 
zmiana dotyczyła 
dostosowania zapisów 
budżetu do realizacji 
przyjętych przez Radę Gminy 

Uchwała zrealizowana, 
realizacja ustawy  

wynagradzaniu 
pracowników 
samorządowych. 

Realizacja Wieloletniej 
Prognozy Finansowej gminy 
Rossosz za 2018 przebiegała 

Uchwała zrealizowana, 
zmiana dotyczyła 
dostosowania zapisów 
budżetu do realizacji 
przyjętych przez Radę Gminy 

Uchwała zrealizowana, 
alizacja ustawy  

o  systemie oświaty  
(Ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

2018, pozycja 4510, ogł. dnia 

16.10.2018r.) 

Realizacja Wieloletniej 
Prognozy Finansowej gminy 
Rossosz za 2018 przebiegała 

Uchwała zrealizowana, 
zmiana dotyczyła 
dostosowania zapisów 
budżetu do realizacji 
przyjętych przez Radę Gminy 

trakcie realizacji. 
(Ogłoszona w Dzienniku 
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z dnia 6 listopada 2018 r. 

25 Uchwała Nr XXIX/165/2018 
Rady Gminy Rossosz  
z dnia 6 listopada 2018 

26 Uchwała Nr XXIX/166/2018 
Rady Gminy Rossosz  
z dnia 6 listopada 2018 

27 Uchwała Nr XXIX/167/2018 
Rady Gminy Rossosz  
z dnia 6 listopada 2018  

28 Uchwała Nr XXIX/168/2018 
Rady Gminy Rossosz  
z dnia 6 listopada 2018 

  

29 Uchwała Nr I/1/2018 Rady 
Gminy Rossosz  
z dnia 23 listopada 2018 

30 Uchwała Nr I/2/2018 Rady 
Gminy Rossosz  
z dnia 23 listopada 2018 

31 Uchwała Nr I/3/2018 Rady 
Gminy Rossosz  
z dnia 23 listopada 2018 
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obliczenia podatku rolnego na 
2018 r.: 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

2018, pozycja 5031, ogł. dnia 

08.11.2018r.)

sprawie  obniżenia średniej ceny 
sprzedaży drewna 
przyjmowanej do obliczenia 
podatku leśnego na 2018 r.: 

Uchwała w trakcie realizacji, 
stawki podatku od leśnego na 
2019 rok pozostawia się na 
poziomie roku 2018
(Ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

2018, pozycja 5032, ogł. dnia 

08.11.2018r.)

trybu prac nad projektem 
uchwały budżetowej 

Uchwała zrealizowana, 
zmiana dotyczyła określenia 
terminów prac nad uchwała 
budżetową  

uchwalenia statutu Gminy 
Rossosz 

 (Ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

2018, pozycja 5067, ogł. dnia 

13.11.2018r.)

Nadzór Wojewody rozpoczą 
postępowanie stwierdzające 
nieważność uchwały w części 
obejmującej §23 ust.2, §32 
ust.5, §33 ust.2, §3
§46 ust.2, w brzmieniu: ,,w 
przypadku, gdy 
przeprowadzenie głosowania 
w sposób określony w ust.1 
nie jest możliwe” i ust.4 zd. 
drugie, §50 ust.2, §61 
ust.2§95 ust.4 Statutu.

zmian w budżecie gminy 
Rossosz na 2018 r. 

Uchwała zrealizowana, 
zmiana dotyczyła 
dostosowania zapisów 
budżetu do realizacji 
przyjętych przez Radę Gminy 
zadań. 

KADENCJA VIII RADY GMINY 
ROSSOSZ 

 

wyboru Przewodniczącego Rady 
Gminy Rossosz. 

Uchwała zrealizowana dotyczy 
realizacji ustawy 
o samorządzie gminnym.

wyboru Wiceprzewodniczącego 
Rady Gminy Rossosz. 

Uchwała zrealizowana dotyczy 
realizacji ustawy 
o samorządzie gminnym.

powołania Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Rossosz 

Uchwała zrealizowana dotyczy 
realizacji ustawy 
o samorządzie gminny

  

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

2018, pozycja 5031, ogł. dnia 

08.11.2018r.) 

Uchwała w trakcie realizacji, 
stawki podatku od leśnego na 
2019 rok pozostawia się na 
poziomie roku 2018 
(Ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

2018, pozycja 5032, ogł. dnia 

08.11.2018r.) 

Uchwała zrealizowana, 
zmiana dotyczyła określenia 
terminów prac nad uchwała 

 

(Ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

2018, pozycja 5067, ogł. dnia 

13.11.2018r.) 

Nadzór Wojewody rozpoczą 
postępowanie stwierdzające 
nieważność uchwały w części 
obejmującej §23 ust.2, §32 
ust.5, §33 ust.2, §39 ust.3, 
§46 ust.2, w brzmieniu: ,,w 
przypadku, gdy 
przeprowadzenie głosowania 
w sposób określony w ust.1 
nie jest możliwe” i ust.4 zd. 
drugie, §50 ust.2, §61 
ust.2§95 ust.4 Statutu. 

Uchwała zrealizowana, 
zmiana dotyczyła 
dostosowania zapisów 
budżetu do realizacji 
przyjętych przez Radę Gminy 

Uchwała zrealizowana dotyczy 
realizacji ustawy  
o samorządzie gminnym. 

Uchwała zrealizowana dotyczy 
realizacji ustawy  
o samorządzie gminnym. 

Uchwała zrealizowana dotyczy 
realizacji ustawy  
o samorządzie gminnym. 
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32 Uchwała Nr I/4/2018 Rady 
Gminy Rossosz  
z dnia 23 listopada 2018 

33 Uchwała Nr I/5/2018 Rady 
Gminy Rossosz  
z dnia 23 listopada 2018 

34 Uchwała Nr I/6/2018 Rady 
Gminy Rossosz  
z dnia 23 listopada 2018 

35 Uchwała Nr II/7/2018 Rady 
Gminy Rossosz  
z dnia 20 grudnia 2018 

36  Uchwała Nr II/8/2018 
Rady Gminy Rossosz  
z dnia 20 grudnia 2018 

37 Uchwała Nr II/9/2018 Rady 
Gminy Rossosz  
z dnia 20 grudnia 2018 

38 Uchwała Nr II/10/2018 
Rady Gminy Rossosz  
z dnia 20 grudnia 2018 

39 Uchwała Nr II/11/2018 
Rady Gminy Rossosz  
z dnia 20 grudnia 2018 
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powołania Komisji skarg, 
wniosków i petycji Rady Gminy 
Rossosz 

Uchwała zrealizowana dotyczy 
realizacji ustawy 
o samorządzie gminnym.

powołania Komisji Oświaty, 
Kultury i Spraw Socjalnych Rady 
Gminy Rossosz 

Uchwała zrealizowana dotyczy 
realizacji ustawy 
o samorządzie gminnym.

powołania Komisji Rozwoju 
Gospodarczego Rady Gminy 
Rossosz 

Uchwała zrealizowana dotyczy 
realizacji ustawy 
o samorządzie gminnym.

wieloletniej prognozy 
finansowej 

Uchwała realizowana, zmiana 
dotyczyła dosto
zapisów prognozy do realizacji 
przyjętych przez Radę Gminy 
zadań.  

uchwalenia budżetu na rok 
2018 

Uchwała w trakcie realizacji, 
podjęta w celu przyjęcia 
budżetu gminy Rossosz

określenia zasad zwrotu  
 zadatków na świadczenia z 
pomocy społecznej będących w 
zakresie zadań własnych gminy. 
 

Uchwała zrealizowana, 
reguluje zasady udzielania 
zwrotu zadatków.
(Ogłoszona w 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

2019, pozycja 259, ogł. dnia 

11.01.2019r.)

określenia zasad zwrotu  
 wydatków w zakresie 
dożywiania w formie posiłku 
albo świadczenia rzeczowego w 
postaci produktów 
żywnościowych dla osób 
objętych wieloletnim rządowym 
programem „Posiłek w szkole i 
w domu” na lata 2019 – 2023. 
 

Uchwała w trakcie realizacji 
podjęta  
w związku ze zmianą 
kryterium  od dnia 
1 października 2018 r. 
Podjęcie uchwały umożliwi 
otrzymania przez gminę 
dotacji  
z programu rządowego na 
dofinansowanie pomocy w 
formie posiłku albo 
świadczenia rzeczowego w 
postaci produktów 
żywnościowych dla osób 
przekraczających kryterium 
dochodowe 
(Ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

2019, pozycja 260, ogł. dnia 

11.01.2019r.)

podwyższenia kryterium  
 dochodowego uprawniającego 
do świadczenia pieniężnego z 
pomocy społecznej w formie 

Uchwała w trakcie realizacji 
podjęta  
w związku ze zmianą 
kryterium  od dnia 

  

Uchwała zrealizowana dotyczy 
realizacji ustawy  
o samorządzie gminnym. 

Uchwała zrealizowana dotyczy 
realizacji ustawy  
o samorządzie gminnym. 

Uchwała zrealizowana dotyczy 
realizacji ustawy  
o samorządzie gminnym. 

Uchwała realizowana, zmiana 
dotyczyła dostosowania 
zapisów prognozy do realizacji 
przyjętych przez Radę Gminy 

Uchwała w trakcie realizacji, 
podjęta w celu przyjęcia 
budżetu gminy Rossosz 

Uchwała zrealizowana, 
reguluje zasady udzielania 
zwrotu zadatków. 
(Ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

2019, pozycja 259, ogł. dnia 

11.01.2019r.) 

Uchwała w trakcie realizacji 

u ze zmianą 
kryterium  od dnia  
1 października 2018 r.  
Podjęcie uchwały umożliwi 
otrzymania przez gminę 

z programu rządowego na 
dofinansowanie pomocy w 
formie posiłku albo 
świadczenia rzeczowego w 
postaci produktów 
żywnościowych dla osób 
przekraczających kryterium 

 
(Ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

2019, pozycja 260, ogł. dnia 

11.01.2019r.) 

Uchwała w trakcie realizacji 

w związku ze zmianą 
terium  od dnia  
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40 Uchwała Nr II/12/2018 
Rady Gminy Rossosz  
z dnia 20 grudnia 2018 

41 Uchwała Nr II/13/2018 
Rady Gminy Rossosz  
z dnia 20 grudnia 2018 

42 Uchwała Nr II/14/2018 
Rady Gminy Rossosz  
z dnia 20 grudnia 2018 

43 Uchwała Nr II/15/2018 
Rady Gminy Rossosz  
z dnia 20 grudnia 2018 

44 Uchwała Nr II/16/2018 
Rady Gminy Rossosz  
z dnia 20 grudnia 2018 

45 Uchwała Nr II/17/2018 
Rady Gminy Rossosz  
z dnia 20 grudnia 2018 

46 Uchwała Nr II/18/2018 
Rady Gminy Rossosz  
z dnia 20 grudnia 2018 

47 Uchwała Nr II/19/2018 
Rady Gminy Rossosz  
z dnia 20 grudnia 2018 
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zasiłku celowego na zakup 
posiłku i żywności dla  
osób objętych wieloletnim 
rządowym programem „Posiłek 
w szkole i w  
domu” na lata 2019 – 2023 

1 października 2018 r. 
Podjęcie uchwały jest 
warunkiem otrzymania przez 
gminę dotacji 
z programu „Posiłek w szkole i 
w domu” na lata 2019
(Ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

2019, pozycja 261, ogł. dnia 

11.01.2019r.)

uchwalenia Statutu Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Rossoszu 
 

(Ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

2019, pozycja 262, ogł. dnia 

11.01.2019r.)

upoważnienia Kierownika  
  Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Rossoszu do 
załatwiania indywidualnych 
spraw z zakresu administracji 
publicznej dotyczących 
przyznawania dodatku 
energetycznego 

Uchwała zrealizowana, 
(Ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

2019, pozycja 263, ogł. dnia 

11.01.2019r.)

 

wyrażenia zgody na  
najem pomieszczeń w budynku 
ośrodka zdrowia w Rossoszu, 
stanowiącym własność Gminy 
Rossosz 

Uchwała zrealizowana

uchwalenia Statutu Gminy 
Rossosz 

 (Ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

2019, pozycja 410, ogł. dnia 

16.01.2019r.)

ustalenia wynagrodzenia Wójta 
Gminy Rossosz 
 

Uchwała zrealizowana, 
realizacja ustawy 
o  wynagradzaniu 
pracowników samorządowych

ustalenia diety Radnym  
 Gminy Rossosz 

Uchwała zrealizowana

zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej 

Realizacja Wieloletniej 
Prognozy Finansowej gminy 
Rossosz za 2018 przebiegała 
zgodnie z planem

zmian w budżecie Gminy 
Rossosz  na 2018 rok 

Uchwała zrealizowana, 
zmiana dotyczyła 
dostosowania zapisów
budżetu do realizacji 
przyjętych przez Radę Gminy 

  

1 października 2018 r.  
Podjęcie uchwały jest 
warunkiem otrzymania przez 
gminę dotacji  
z programu „Posiłek w szkole i 
w domu” na lata 2019-2023. 
(Ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

2019, pozycja 261, ogł. dnia 

11.01.2019r.) 

(Ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

2019, pozycja 262, ogł. dnia 

11.01.2019r.) 

Uchwała zrealizowana,  
(Ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

2019, pozycja 263, ogł. dnia 

11.01.2019r.) 

Uchwała zrealizowana 

(Ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Lubelskiego 

2019, pozycja 410, ogł. dnia 

16.01.2019r.) 

Uchwała zrealizowana, 
realizacja ustawy  
o  wynagradzaniu 
pracowników samorządowych 

Uchwała zrealizowana 

Wieloletniej 
Prognozy Finansowej gminy 
Rossosz za 2018 przebiegała 
zgodnie z planem 

Uchwała zrealizowana, 
zmiana dotyczyła 
dostosowania zapisów 
budżetu do realizacji 
przyjętych przez Radę Gminy 
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zadań. 

 

  


