
RAPORT
GMINY ROSSOSZ

ZA ROK 2021
 
 
 
 
 
 
 

Rossosz, maj 20

 

 
RAPORT O STANIE 
GMINY ROSSOSZ

ZA ROK 2021 

 
 

Rossosz, maj 2022 r.  
 
 

O STANIE  
GMINY ROSSOSZ 

 

 



 Raport o 
                                                                              

1 
 

        SPIS TREŚCI:    

Wstęp………………………………………………………………………………………………………………………
 
1. INFORMACJE OGÓLNE

 
1.1. Ogólna charakterystyka Gminy Rossosz……………

 
1.2. Władze Gminy Rossosz……………………..

 
1.3. Struktura organizacyjna Urzędu Gminy

 
1.4. 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. Fundusz sołecki…..………………………………

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

3.1. Inwestycje i projekty z udziałem funduszy europejskich

3.2. Wnioski o dofinansowanie inwestycji złożone w 2021 roku..

3.3. Inwestycje współfinansowane
 

3.4. Decyzje inwestycyjne………………

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

5. GOSPODARKA ODPADAMI

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

5.2. Ochrona zwierząt…………………

5.3. Usuwanie azbestu…………………………………………………………………………………………

Raport o stanie Gminy Rossosz za rok 2021 
                                       

                                

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

NFORMACJE OGÓLNE……………………………….…………………………………………….

Ogólna charakterystyka Gminy Rossosz……………..…………………………………………

Gminy Rossosz……………………..….………………………………………………………

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

Jednostki Organizacyjne Gminy Rossosz…………………………………………………

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

Ludność…………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

………………………………….……..……………………………………………..

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

Inwestycje i projekty z udziałem funduszy europejskich………………..

Wnioski o dofinansowanie inwestycji złożone w 2021 roku..………………………..

Inwestycje współfinansowane z innych źródeł…………………………………

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

MIENIE KOMUNALNE………………………………………………………………………………

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

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

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

Usuwanie azbestu…………………………………………………………………………………………

  

                              STRONA 

……………………………………………………………………………………………………………………. 4 

…………………………………………….. 5 

………………………………………… 5 

……………………………………………………… 6 

…………………………………………… 7 

………………………….… 8 

…………………………………………………………………………. 9 

Ludność………………………………………………………………………………………………………… 10 

……………………. 12 

SYTUACJA FINANSOWA GMINY………………………………………………………….…….. 13 

Wysokość dochodów Gminy Rossosz……………………………………………………………. 13 

Wykonanie dochodów i wydatków Gminy……………………………………………………. 14 

…………………………………………….. 14 

………………… 15 

………………..…….….…… 15 

……………………….. 17 

innych źródeł……………………………………………… 18 

………………………………………………. 18 

MIENIE KOMUNALNE………………………………………………………………………………… 19 

……………………………… 21 

Gospodarka odpadami…………………………………………………………………………………. 21 

…………………………. 23 

Usuwanie azbestu………………………………………………………………………………………… 23 



 Raport o 
                                                                              

2 
 

5.4. Wodociągi…………………………………………………………………………………………………….

5.5. Program „Czyste Powietrze”…..

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

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

6.2. Przedszkole Publiczne…………………………………………………

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

6.4. Dowóz…………………………………………………………………………………………

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

8.5. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardzi
2021……………………………………..………………………………………………………………………
 

8.6. Ocena zasobów pomocy społecznej

9. KOMUNIKACJA……………………

10. PROFILAKTYKA PRZECIWALKOHOLOWA……

10.1. Program działania i założenia Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii………
 

10.2. Realizacja zadań………………………………

11. BEZPIECZEŃSTWO…………………………………………………………………………………….

11.1. Straż pożarna………………………………

Raport o stanie Gminy Rossosz za rok 2021 
                                       

Wodociągi…………………………………………………………………………………………………….

Program „Czyste Powietrze”…..….…………..…………………………………………………….

OŚWIATA…………………………………………………………………………………………………

Szkoła Podstawowa………………………………………………………………………………………

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

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

Dowóz…………………………………………………………………………………………

PUBLICZNA………………………………………………………………………………….

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

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników……

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

alność Ośrodka Pomocy Społecznej……………………………………………………….

Formy pomocy………………………………………………………………………………………………

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

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

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany 
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 

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

Ocena zasobów pomocy społecznej 

KOMUNIKACJA…………………….………………………..…………………………………………

PROFILAKTYKA PRZECIWALKOHOLOWA………….…………………………………………

Program działania i założenia Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii………….…………………………………….

…………………………………………………………………………………………

BEZPIECZEŃSTWO…………………………………………………………………………………….

Straż pożarna………………………………………………………………………………………………..

  

Wodociągi……………………………………………………………………………………………………. 24 

……………………………………………………. 25 

OŚWIATA………………………………………………………………………………………………….. 26 

Szkoła Podstawowa……………………………………………………………………………………… 26 

…………………………… 27 

Edukacyjna opieka wychowawcza………………………………………………………………… 27 

Dowóz………………………………………………………………………………………….………………. 28 

PUBLICZNA………………………………………………………………………………….. 28 

Pomoc publiczna dla rolników……………………………………………………………………… 28 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników……..…….…. 28 

……………………………………………………………………. 29 

alność Ośrodka Pomocy Społecznej………………………………………………………. 29 

……………………………………………… 30 

……………………………………………………………. 31 

…………………… 31 

2020 współfinansowany  
ej Potrzebującym Podprogram 

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

31 

32 

…………………………………………. 32 

………………………………………… 33 

Program działania i założenia Komisji ds. Rozwiązywania Problemów  
……………………………………. 33 

……………………………………………… 34 

BEZPIECZEŃSTWO…………………………………………………………………………………….. 34 

…………………………………………………………….. 34 



 Raport o 
                                                                              

3 
 

12. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO 

12.1. Gminny Ośrodek Kultury…………………

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

12.3. Zabytki……………………………………

13. UCHWAŁY RADY GMINY………………………………

 

 

 

 

 

Raport o stanie Gminy Rossosz za rok 2021 
                                       

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – SPORTOWA……………………………………………….

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

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

Zabytki………………………………………………………………………………………………………….

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

…………………………..  35 

………………………………………………………. 35 

…………………………………………………… 36 

…………………………………………………………………. 37 

…………………………………………… 37 



 Raport o 
                                                                              

4 
 

Szanowni Państwo, 

przedkładam Państwu ,,Raport o Stanie Gminy Rossosz”. W niniejszym opracowaniu znajdziecie 

Państwo szczegółowe dane związane z funkcjonowaniem instytucji gminnych, dowiecie się 

o prowadzonych inwestycjach w 2021

Wartym podkreślenia jest fakt, 

kredytów ani zobowiązań. Pozwala to z optymizmem patrzeć 

zapewnienia wkładu własnego do inwestycji realizowanych z dofinansowaniem zewnętrznym.
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rzedkładam Państwu ,,Raport o Stanie Gminy Rossosz”. W niniejszym opracowaniu znajdziecie 

Państwo szczegółowe dane związane z funkcjonowaniem instytucji gminnych, dowiecie się 

o prowadzonych inwestycjach w 2021 r.  

 że po raz pierwszy od wielu lat gmina Rossosz nie 

kredytów ani zobowiązań. Pozwala to z optymizmem patrzeć w przyszłość, szczególnie pod ką

zapewnienia wkładu własnego do inwestycji realizowanych z dofinansowaniem zewnętrznym.

 
 
 
 

    W ó j t   G m i 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

rzedkładam Państwu ,,Raport o Stanie Gminy Rossosz”. W niniejszym opracowaniu znajdziecie 

Państwo szczegółowe dane związane z funkcjonowaniem instytucji gminnych, dowiecie się  

że po raz pierwszy od wielu lat gmina Rossosz nie ma żadnych 

w przyszłość, szczególnie pod kątem 

zapewnienia wkładu własnego do inwestycji realizowanych z dofinansowaniem zewnętrznym. 

 n y  
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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 1

 

 

 

 

Większość użytków stanowią grunty orne 

sady – 51 ha gruntów. Wskazuje to na

Raport o stanie Gminy Rossosz za rok 2021 
                                       

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 

gruntów. Wskazuje to na rolniczy charakter Gminy pomimo faktu,

  

odstawowym źródłem utrzymania mieszkańców 

% powierzchni Gminy.  

 

 

i pastwiska zajmują 1 696 ha, natomiast 

pomimo faktu, że gleby są słabe 
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i mało urodzajne. Grunty zaliczane są

powierzchni użytków rolnych. 

Rodzaje gruntów na terenie gminy Rossosz

Rodzaje gruntów

Użytki rolne: 

Grunty orne 

Sady 

Łąki trwałe 

Pastwiska trwał

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 nastę

• Komisja Rewizyjna w składzie 3 radnych

• Komisja Rozwoju Gospodarczego

• Komisja Oświaty, Kultury, 

• Komisja skarg, wniosków i p

Komisje Rady Gminy w Rossoszu od początku VIII kadencji pracują w niezmienionym składzie.

Szeroki zakres spraw i zadań, jakie należą do obowiązków komisji, stwarzają duże możliwości 

wykazania się członkom własnymi inicjatywami służącymi mieszkańcom Gminy Rossosz.

 

W 2021 roku odbyło się 7 sesji 

posiedzeniach komisje rozpatrywały

• zalęgłości podatkowe za 2020 rok,

Raport o stanie Gminy Rossosz za rok 2021 
                                       

zaliczane są do V i VI klasy bonitacyjnej stanowią 70% ogólnej 

Rodzaje gruntów na terenie gminy Rossosz 

Rodzaje gruntów 
Powierzchnia 

(ha) 
 5 148

 3 165

51

1 103

Pastwiska trwałe 593

Grunty po zabudową 153

Grunty pod rowami 69

14

Użytki leśne oraz grunty zadrzewione: 2 308

Grunty zurbanizowane i zabudowane: 172

Tereny mieszkaniowe 

Tereny przemysłowe 

Inne tereny zabudowane 

Użytki kopalne  

159

ekologiczne 

19

7 648
 

Władze Gminy Rossosz reprezentują: 

Kazimierz Weremkowicz, 

Przewodniczący Rady Gminy: Jan Marcinkiewicz. 

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

misja Rewizyjna w składzie 3 radnych, 

Rozwoju Gospodarczego w składzie 4 radnych, 

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

wniosków i petycji w składzie 3 radnych. 

w Rossoszu od początku VIII kadencji pracują w niezmienionym składzie.

Szeroki zakres spraw i zadań, jakie należą do obowiązków komisji, stwarzają duże możliwości 

wykazania się członkom własnymi inicjatywami służącymi mieszkańcom Gminy Rossosz.

 Rady Gminy kadencji VIII oraz 12 posiedzeń komisji stałych.

posiedzeniach komisje rozpatrywały i analizowały następujące sprawy: 

za 2020 rok, 

  

stanowią 70% ogólnej 

Powierzchnia 

148 

165 

51 

103 

593 

153 

69 

14 

308 

172 

1 

6 

5 

1 

159 

1 

19 

648 

pujące stałe komisje: 

w Rossoszu od początku VIII kadencji pracują w niezmienionym składzie. 

Szeroki zakres spraw i zadań, jakie należą do obowiązków komisji, stwarzają duże możliwości 

wykazania się członkom własnymi inicjatywami służącymi mieszkańcom Gminy Rossosz.  

posiedzeń komisji stałych. Na 
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• wydatki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Prob

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok,

• sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok,

• opinię RIO o sprawozdaniu 

• funkcjonowanie jednostek organizacyjnych G

• utrzymanie świetlic wiejskich i mieszkań 

• projekty stawek podatkowych na rok 2022

• propozycje opłaty oraz stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

• projekt uchwały budżetowej Gminy Rossosz na rok 2022,

• utworzenie Zespołu Placówek Oświatowych

• arkusze organizacyjne na rok szkolny 2021/2022 p

Rossosz, 

• sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rossoszu i filii w Romaszkach

• petycję dotyczącą wydania opinii w sprawie przeprowadzenia bezpośre

Ludowego, 

• petycję dotyczącą wydania opinii w sprawie Międzynarodowej Ko

Wsi, 

• petycję dotyczącą podjęcia uchwały „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka”

• propozycję osób do nadania odznaki ,,Zasłużony dla rolnictwa”

 

1.3.  Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Rossosz
 
Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Rossosz 

Raport o stanie Gminy Rossosz za rok 2021 
                                       

w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Prob

ziałania Narkomanii za 2020 rok, 

z wykonania budżetu za 2020 rok, 

RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok, 

jednostek organizacyjnych Gminy, 

iejskich i mieszkań komunalnych, 

stawek podatkowych na rok 2022 r., 

opłaty oraz stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

owej Gminy Rossosz na rok 2022, 

Zespołu Placówek Oświatowych w Rossoszu, 

a rok szkolny 2021/2022 placówek oświatowych na terenie G

z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rossoszu i filii w Romaszkach

wydania opinii w sprawie przeprowadzenia bezpośre

wydania opinii w sprawie Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej 

podjęcia uchwały „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka”

osób do nadania odznaki ,,Zasłużony dla rolnictwa”. 

tura organizacyjna Urzędu Gminy Rossosz 

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Rossosz z początku 2021 roku. 

  

w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

opłaty oraz stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

lacówek oświatowych na terenie Gminy 

z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rossoszu i filii w Romaszkach, 

wydania opinii w sprawie przeprowadzenia bezpośredniego Referendum 

alicji dla Ochrony Polskiej 

podjęcia uchwały „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka”, 
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Urząd Gminy jest jednostką organizacyjną Gminy, przy pomocy której Wójt wykonuje zadania 

Gminy. W Urzędzie Gminy zatrudnieni są pracownicy na stan

kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz pomocniczych i obsługi. Na dzień 1 stycznia 2021 

w Urzędzie było zatrudnionych 21 osób, w tym 10 mężczyzn i 11 kobiet. Z kolei na koniec roku 

również było zatrudnionych 21 osób, l

W ciągu 2021 roku miały miejsce następujące zmiany kadrowe:

• rozwiązanie stosunku pracy z 2 osobami: 1 osoba z powodu przejścia na emeryturę, 

1 osoba  - wypowiedzenie umowy przez pracownika

• konkurs na stanowisko urzędnicze 

• konkurs na stanowisko Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych 

• nawiązanie stosunku pracy z 3 osobami: 1 osoba na stanowisko urzędnicze, 1 osoba na 

stanowisko pomocnicze i 1 osoba na stanowisko kierownicze

• zmiana stanowiska pracy –

 

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Rossosz 

1.4.  Jednostki Organizacyjne Gminy Rossosz

W dniu 9 marca 2021 roku Rada Gminy Rossosz podjęła uchwałę Nr XIV/100/2021 w sprawie 

utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych, w skład którego weszły:

• Szkoła Podstawa im. ppłk Stefana Skoczylasa w Rossoszu z siedzibą przy ul. Lubelskiej 37 

w Rossoszu, 

• Przedszkole Publiczne w Rossoszu z siedzibą przy ul. Lubelskiej 37 w Rossoszu.

Raport o stanie Gminy Rossosz za rok 2021 
                                       

Urząd Gminy jest jednostką organizacyjną Gminy, przy pomocy której Wójt wykonuje zadania 

Gminy. W Urzędzie Gminy zatrudnieni są pracownicy na stanowiskach urzędniczych, w tym 

kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz pomocniczych i obsługi. Na dzień 1 stycznia 2021 

w Urzędzie było zatrudnionych 21 osób, w tym 10 mężczyzn i 11 kobiet. Z kolei na koniec roku 

również było zatrudnionych 21 osób, lecz 9 mężczyzn i  12 kobiet. 

W ciągu 2021 roku miały miejsce następujące zmiany kadrowe: 

rozwiązanie stosunku pracy z 2 osobami: 1 osoba z powodu przejścia na emeryturę, 

wypowiedzenie umowy przez pracownika, 

kurs na stanowisko urzędnicze – 1, 

kurs na stanowisko Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych – 1, 

nie stosunku pracy z 3 osobami: 1 osoba na stanowisko urzędnicze, 1 osoba na 

stanowisko pomocnicze i 1 osoba na stanowisko kierownicze, 

 3 osoby. 

nizacyjna Urzędu Gminy Rossosz na koniec 2021 roku. 

Gminy Rossosz 

W dniu 9 marca 2021 roku Rada Gminy Rossosz podjęła uchwałę Nr XIV/100/2021 w sprawie 

utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych, w skład którego weszły: 

Podstawa im. ppłk Stefana Skoczylasa w Rossoszu z siedzibą przy ul. Lubelskiej 37 

Przedszkole Publiczne w Rossoszu z siedzibą przy ul. Lubelskiej 37 w Rossoszu.

  

Urząd Gminy jest jednostką organizacyjną Gminy, przy pomocy której Wójt wykonuje zadania 

owiskach urzędniczych, w tym 

kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz pomocniczych i obsługi. Na dzień 1 stycznia 2021 r. 

w Urzędzie było zatrudnionych 21 osób, w tym 10 mężczyzn i 11 kobiet. Z kolei na koniec roku 

rozwiązanie stosunku pracy z 2 osobami: 1 osoba z powodu przejścia na emeryturę,  

nie stosunku pracy z 3 osobami: 1 osoba na stanowisko urzędnicze, 1 osoba na 

 

W dniu 9 marca 2021 roku Rada Gminy Rossosz podjęła uchwałę Nr XIV/100/2021 w sprawie 

Podstawa im. ppłk Stefana Skoczylasa w Rossoszu z siedzibą przy ul. Lubelskiej 37  

Przedszkole Publiczne w Rossoszu z siedzibą przy ul. Lubelskiej 37 w Rossoszu. 
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Zgodnie w wyżej wymienioną uchwałą Zespół Placówek Oświatowych przejął w całości n

i zobowiązania wchodzących w jego skład jednostek, a pracownicy tych jednostek stali się 

pracownikami Zespołu. 

 

Jednostki organizacyjne Gminy Rossosz
  

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

• Biblioteka Publiczna w Rossoszu

• Gminny Ośrodek Kultury w Rossoszu,

• Zespół Placówek Oświatowych.

 

1.5.  Sołectwa 

 

 W skład Gminy Rossosz wchodzi 

1. Bordziłówka, 
2. Kożanówka, 
3. Mokre I, 
4. Mokre II, 
5. Musiejówka, 
6. Romaszki, 
7. Rossosz I, 
8. Rossosz II 

 

Raport o stanie Gminy Rossosz za rok 2021 
                                       

Zgodnie w wyżej wymienioną uchwałą Zespół Placówek Oświatowych przejął w całości n

i zobowiązania wchodzących w jego skład jednostek, a pracownicy tych jednostek stali się 

Gminy Rossosz – stan na koniec 2021 roku: 

Ośrodek Pomocy Społecznej, 

w Rossoszu wraz z filią w Romaszkach, 

inny Ośrodek Kultury w Rossoszu, 

espół Placówek Oświatowych. 

wchodzi 8 sołectw: 

  

Zgodnie w wyżej wymienioną uchwałą Zespół Placówek Oświatowych przejął w całości należności  

i zobowiązania wchodzących w jego skład jednostek, a pracownicy tych jednostek stali się 
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1.6.  Ludność 
 

Zgodnie z danymi Ewidencji Ludności według stanu na dzień 31.12.2021

zamieszkiwało 2 251 osób, w tym 2

zameldowane na pobyt czasowy.

Wykaz liczby ludności w poszczególnych miejscowościach 

Miejscowość 
Ogólna liczba 
mieszkańców

Bordziłówka 20

Kożanówka 3

Mokre  

Musiejówka    

Romaszki  

Rossosz 1

Razem 2 251

 

Na terenie gminy Rossosz w 2021 r. zameldowało się na pobyt stały 24 osoby, na pobyt czasowy 

31 osób, wymeldowało się 7 osób, natomiast jedna osoba zgłosiła wyjazd za granicę.

W ostatnich latach odnotowano spadek liczby ludności

przyrost naturalny. 

Liczba ludności na przestrzeni ostatnich lat

 2015 2016

Kobiety 1 181 1 171

Mężczyźni 1 232 1 209

Razem 2 413 2 380

 

 2015 2016

Urodzenia 23 11

Zgony 34 23

 

W 2021 r. urodziło się 18 dzieci

21 kobiet i 22 mężczyzn. 

Statystyka ludności wg płci w przedziale wiekowym

Przedział wiekowy 
(lata) 

0 - 6  

7 - 18  

19 - 59  

60 i więcej 

 

Raport o stanie Gminy Rossosz za rok 2021 
                                       

Zgodnie z danymi Ewidencji Ludności według stanu na dzień 31.12.2021

251 osób, w tym 2 209 osoby zameldowane na pobyt stały oraz 4

zameldowane na pobyt czasowy. 

Wykaz liczby ludności w poszczególnych miejscowościach Gminy Rossosz w 2021 roku

Ogólna liczba  
mieszkańców 

Kobiety 

200 100 

321 152 

 248 118 

   95  46 

 380 189 

1 007 513 

2 251                 1 118                 

Na terenie gminy Rossosz w 2021 r. zameldowało się na pobyt stały 24 osoby, na pobyt czasowy 

31 osób, wymeldowało się 7 osób, natomiast jedna osoba zgłosiła wyjazd za granicę.

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

Liczba ludności na przestrzeni ostatnich lat 

2016 2017 2018 2019 

171 1 165 1 164 1 150 

209 1 195 1 179 1 161 

2 380 2 360 2 343 2 311 

Przyrost naturalny 

2016 2017 2018 2019 

11 18 24 19 

23 35 27 33 

W 2021 r. urodziło się 18 dzieci, w tym 4 dziewczynki i 14 chłopców. Zmarły 43 osoby

Statystyka ludności wg płci w przedziale wiekowym 

Kobiety Mężczyźni 

  53   59 

142 159 

618 680                

305 235 

  

Zgodnie z danymi Ewidencji Ludności według stanu na dzień 31.12.2021 r. Gminę Rossosz 

osoby zameldowane na pobyt stały oraz 42 osoby 

Gminy Rossosz w 2021 roku 

Mężczyźni 

100 

169 

130 

 49 

191 

494 

                1 133 

Na terenie gminy Rossosz w 2021 r. zameldowało się na pobyt stały 24 osoby, na pobyt czasowy  

31 osób, wymeldowało się 7 osób, natomiast jedna osoba zgłosiła wyjazd za granicę. 

. Zaobserwowano utrzymujący się ujemny 

2020 2021 

1 136 1 118 

1 149 1 133 

2 285 2 251 

2020 2021 

18 18 

29 43 

w tym 4 dziewczynki i 14 chłopców. Zmarły 43 osoby, w tym  

Razem 

112 

301 

               1 298 

540 
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W 2021 roku w ramach działań ewidencji ludności i dowodów osobistych wykonano następujące 

czynności: 

• zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu 

• usuwanie niezgodności – 

• decyzje w sprawach meldunkowych 

• nadanie numeru PESEL i zmiana numeru PESEL 

• udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i Rejestru Dowodów Osobistych 

• wydawanie zaświadczeń –

• wydawanie dowodów osobistych 

• przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego 

• unieważnianie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Os

 

W zakresie działań Urzędu Stanu Cywilnego dokonano poniższych czynności:

• sporządzenie aktów stanu cywilnego 

aktu małżeństwa oraz 3 transkrypcje zagranicznych aktów urodzeń),

• czynności materialno – techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie skutkujące 

sporządzeniem aktu stanu cywilnego 

• wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych, na drukach  

wielojęzycznych) – 269, 

• wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmo

• sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego 

• sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego 

• migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego 

• wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk 

 

W raportowanym okresie na terenie G

• śluby konkordatowe – 10

• śluby cywilne – 3. 

 

Od 3 par przyjęto zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, gdzie 

śluby konkordatowe odbyły się w parafiach poza Gminą R

11 lipca 2021 r. w Gminie Rossosz odbyła się uroczystość Jubileuszu Wieloletniego Pożycia 

Małżeńskiego. Złote Gody, czyli okrągły Jubileusz 50 lat pożycia małżeńskiego obchodziło 11 par, 

natomiast jedna para świętowała 70 rocznicę ślubu. 

Były to pary, które zawierały związki małżeńskie w 1968 i 1969 roku i zgodnie z procedurą 

wystąpiły do Wójta Gminy z wnioskiem

Raport o stanie Gminy Rossosz za rok 2021 
                                       

ń ewidencji ludności i dowodów osobistych wykonano następujące 

zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu – 63, 

 446, 

decyzje w sprawach meldunkowych – 1, 

nadanie numeru PESEL i zmiana numeru PESEL – 20, 

danych z rejestru mieszkańców i Rejestru Dowodów Osobistych 

– 90, 

wydawanie dowodów osobistych – 122, 

przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego 

unieważnianie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych 

Urzędu Stanu Cywilnego dokonano poniższych czynności: 

sporządzenie aktów stanu cywilnego – 40 (w tym dokonano 1 transkrypcji zagranicznego 

aktu małżeństwa oraz 3 transkrypcje zagranicznych aktów urodzeń), 

techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie skutkujące 

sporządzeniem aktu stanu cywilnego – 14,  

wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych, na drukach  

wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń – 20,

sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego – 63 

sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego – 153, 

migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego – 147, 

wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk – 2.  

okresie na terenie Gminy Rossosz zawarto 13 małżeństw, w tym:

10, 

Od 3 par przyjęto zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, gdzie 

śluby konkordatowe odbyły się w parafiach poza Gminą Rossosz. 

11 lipca 2021 r. w Gminie Rossosz odbyła się uroczystość Jubileuszu Wieloletniego Pożycia 

Małżeńskiego. Złote Gody, czyli okrągły Jubileusz 50 lat pożycia małżeńskiego obchodziło 11 par, 

natomiast jedna para świętowała 70 rocznicę ślubu.  

ary, które zawierały związki małżeńskie w 1968 i 1969 roku i zgodnie z procedurą 

wystąpiły do Wójta Gminy z wnioskiem o wszczęcie procedury zmierzającej do nadania medali za 

  

ń ewidencji ludności i dowodów osobistych wykonano następujące 

danych z rejestru mieszkańców i Rejestru Dowodów Osobistych – 16, 

przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego – 20, 

obistych – 1. 

 

40 (w tym dokonano 1 transkrypcji zagranicznego 

 

techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie skutkujące 

wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych, na drukach  

20, 

 

w tym: 

Od 3 par przyjęto zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, gdzie 

11 lipca 2021 r. w Gminie Rossosz odbyła się uroczystość Jubileuszu Wieloletniego Pożycia 

Małżeńskiego. Złote Gody, czyli okrągły Jubileusz 50 lat pożycia małżeńskiego obchodziło 11 par, 

ary, które zawierały związki małżeńskie w 1968 i 1969 roku i zgodnie z procedurą 

o wszczęcie procedury zmierzającej do nadania medali za 
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długoletnie pożycie małżeńskie. Prezydent Rzeczpospolitej na wniosek Wójta przyzna

zaszczytne odznaczenia. 

 

1.7.  Podmioty gospodarcze 
 

W raportowanym roku na terenie Gminy 

w tym 63 o statusie działalności AKTYWNY

ROZPOCZĄŁ DZIAŁALNOŚCI, których 

Gminy. Do wiodących branż 

transportowe, konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, sprzedaż detaliczna.

 

W 2021 roku w Urzędzie Gminy Rossosz wykonano następujące czynności w rejestrze Centralnej 

Ewidencji Działalności Gospodarczej:
 

• 10 wpisów,  

• 6 wykreśleń, 

• 21 zmian we wpisie, 

• 7 zawieszeń działalności, 

• 4 wznowień działalności. 

 

 

 

 

Raport o stanie Gminy Rossosz za rok 2021 
                                       

długoletnie pożycie małżeńskie. Prezydent Rzeczpospolitej na wniosek Wójta przyzna

a terenie Gminy Rossosz było zarejestrowanych 88

o statusie działalności AKTYWNY oraz 24 o statusie ZAWIESZONY

których głównym miejscem prowadzenia działalności jest teren 

miny. Do wiodących branż działalności gospodarczej należały: roboty budowlane, usługi 

transportowe, konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, sprzedaż detaliczna.

ie Gminy Rossosz wykonano następujące czynności w rejestrze Centralnej 

Ewidencji Działalności Gospodarczej: 

 

 

  

długoletnie pożycie małżeńskie. Prezydent Rzeczpospolitej na wniosek Wójta przyznał owe 

 

zarejestrowanych 88 przedsiębiorców,  

ZAWIESZONY, 1 o statusie NIE 

działalności jest teren 

: roboty budowlane, usługi 

transportowe, konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, sprzedaż detaliczna. 

ie Gminy Rossosz wykonano następujące czynności w rejestrze Centralnej 
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2.  SYTUACJA FINANSOWA GMINY

 

2.1.  Wysokość dochodów Gminy Rossosz

Budżet Gminy Rossosz na 2021 

uchwałą Rady Gminy Rossosz Nr 

zrównoważony. Planowano dochody oraz wydatki kwotę

W ciągu roku zmiany dokonane były: 

1. Zarządzeniem Wójta Nr 2/2021 z dnia 25 stycznia 2021

2. Uchwałą  Nr XIV/102/2021  z dnia 9  marca 2021 r.,

3. Zarządzeniem Wójta Nr 10/2021 z dnia 31 marca 2021 r., 

4. Zarządzeniem Wójta Nr 11/2021 z dnia  9 kwie

5. Uchwałą  Nr XV/107/2021  z  dnia  29  kwietnia  2021.,

6. Zarządzeniem Wójta Nr 15/2021 z dnia  31  maja 2021

7. Uchwałą Nr XVI/113/2021 z dnia 29 czerwca 2021

8. Zarządzeniem Wójta Nr 24/2021 z dnia  30  lipca 2021 r.,

9. Uchwałą  Nr XVII/116/2021  z  dnia  17  sierpnia  2021

10. Uchwałą Nr XVIII/121/2021 z dnia 28 września 2021

11. Zarządzeniem Wójta Nr 32/2021 z dnia 27 października 2021

12. Uchwałą Nr XIX/133/2021 z dnia 24 listopada 2021

13. Uchwałą Nr XX/138/2021 z dnia 29 grudnia 2021

14. Zarządzeniem Wójta Nr 40/2021 z dnia 31 grudnia 2021

 

Dochody Gminy Rossosz na dzień 31 grudnia 2021 roku

– 13 608 787,52 zł, a w przeliczeniu na jednego mieszkańca Gminy 

Rodzaje i wysokość  dochodów wł

Podatki i opłaty lokalne 

Dochody z majątku Gminy

Subwencje 

Udziały w podatkach należnych budżetowi

Dotacje celowe (krajowe i ze źródeł zagranicznych)

Pozostałe dochody 

Dochody majątkowe 

Razem 

 

W 2021 roku do budżetu Gminy wpłynęły dotacje na zadania zlecone bieżące w kwocie 

3 392 820,59 zł oraz dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami 

samorządu terytorialnego w kwocie 

– 101 282,74 zł. 

Raport o stanie Gminy Rossosz za rok 2021 
                                       

SYTUACJA FINANSOWA GMINY 

chodów Gminy Rossosz 

 r., zgodnie z ustawą o finansach publicznych

y Gminy Rossosz Nr XIII/93/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r

ony. Planowano dochody oraz wydatki kwotę 11 423 550 zł. 

dokonane były:  

Zarządzeniem Wójta Nr 2/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r.,  

hwałą  Nr XIV/102/2021  z dnia 9  marca 2021 r., 

arządzeniem Wójta Nr 10/2021 z dnia 31 marca 2021 r.,  

arządzeniem Wójta Nr 11/2021 z dnia  9 kwietnia 2021 r., 

chwałą  Nr XV/107/2021  z  dnia  29  kwietnia  2021., 

arządzeniem Wójta Nr 15/2021 z dnia  31  maja 2021 r., 

ą Nr XVI/113/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r., 

arządzeniem Wójta Nr 24/2021 z dnia  30  lipca 2021 r., 

21  z  dnia  17  sierpnia  2021 r., 

chwałą Nr XVIII/121/2021 z dnia 28 września 2021 r., 

arządzeniem Wójta Nr 32/2021 z dnia 27 października 2021 r., 

chwałą Nr XIX/133/2021 z dnia 24 listopada 2021 r.,  

chwałą Nr XX/138/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.,  

Wójta Nr 40/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. 

na dzień 31 grudnia 2021 roku: plan – 13 741

, a w przeliczeniu na jednego mieszkańca Gminy – 6 045,66

Rodzaje i wysokość  dochodów własnych: 

Dochody z majątku Gminy 

Udziały w podatkach należnych budżetowi 1 

Dotacje celowe (krajowe i ze źródeł zagranicznych) 

2 

10 114

W 2021 roku do budżetu Gminy wpłynęły dotacje na zadania zlecone bieżące w kwocie 

oraz dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami 

ytorialnego w kwocie 101 468,29 zł, w tym bieżące – 185,55 zł

  

zgodnie z ustawą o finansach publicznych, został uchwalony 

r. Był to tzw. budżet 

741 000 zł, wykonanie  

66 zł.  

767 013,32 zł 

99 646,74 zł 

4 866 890 zł 

 109 092,44 zł 

455 880,03 zł 

377 393,46 zł 

 438 582,65 zł 

114 498,64 zł 

W 2021 roku do budżetu Gminy wpłynęły dotacje na zadania zlecone bieżące w kwocie  

oraz dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami 

185,55 zł i majątkowe 
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2.2. Wykonanie dochodów i wydatków Gminy 

 

Wykonanie planu dochodów
 wg stanu na 31.12.2021

13 608 787,52 zł 

 

W nadwyżce 2 485 640,96 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań wodno 

 

W 2021 roku pozyskano 404 924,51

– 256 073,61 zł. Największą kwotę 

Rossoszu. Zrealizowano zadania z udziałe

wkład własny Gminy – 135 245 zł

W ciągu roku nie zaciągano żadnych kredytów lub pożyczek.

Wpłatą 270 000 zł do Banku Spółdzielczym w Białej Podlaskiej 

zobowiązania.  

 

2.3.  Fundusz sołecki 

Fundusz sołecki to wyodrębnione w budżecie G

wydatkowano na ten cel kwotę 

sołectwach przedstawiało się następująco:

 

Sołectwo Kwota środków

Bordziłówka 

Kożanówka 

Mokre I 

Mokre II 

Musiejówka 

Romaszki 

Rossosz I 

Rossosz II 

Raport o stanie Gminy Rossosz za rok 2021 
                                       

Wykonanie dochodów i wydatków Gminy  

Wykonanie planu dochodów 
wg stanu na 31.12.2021 r. 

Wykonanie planu wydatków 
wg stanu na 31.12.2021 r. 

11 123 146,56 zł 2

640,96 zł zawiera się kwota 2 166 298 zł – 

z przeznaczeniem na realizację zadań wodno – kanalizacyjnych  otrzymana 28 grudnia 2021 r. 

924,51 zł środków unijnych, w tym na zadania inwestycyjne

. Największą kwotę 215 305 zł stanowiła refundacja kosztów modernizacji GOK  w 

Rossoszu. Zrealizowano zadania z udziałem środków unijnych na kwotę – 

zł. 

W ciągu roku nie zaciągano żadnych kredytów lub pożyczek. 

Banku Spółdzielczym w Białej Podlaskiej Odział Rossosz

to wyodrębnione w budżecie Gminy środki przeznaczone dla sołectw. 

kwotę 179 102,04 zł. Przeznaczenie środków w poszczególnych 

przedstawiało się następująco: 

Kwota środków Realizacja 

18 553,13 zł 
9 119,53 zł – remont dróg, 
9 433,60 zł – malowanie  dachu na budynku 
świetlicy, montaż rolet. 

24 339,51 zł 24 339,51 zł  – remont dróg 

15 797,72 zł 15 797,72 zł  – remont dróg 

14 098,55 zł   14 098,55 zł  – remont dróg     

13 823 zł 

984 zł – remont dróg     
11 303,25 zł  – zakup kostki przeznaczonej 
do utwardzenia placu przy świetlicy wiejskiej
1 535,75 zł – impreza integracyjna

26 635,69 zł 26 635,69 zł – budowa dróg 

28 610,40 zł 

875 zł – remont dróg     
9 838,90 zł – zakup kostki przeznaczonej 
do utwardzenia placu przy Urzędzie Gminy
17 896,50  zł – oświetlenie uliczne

37 244,04 zł 
19 347,54 zł – zakup kostki przeznaczonej 
do utwardzenia placu przy Urzędzie Gminy
17 896,50 zł – oświetlenie uliczne

  

Nadwyżka 

2 485 640,96 zł 

 rezerwa subwencji  

otrzymana 28 grudnia 2021 r.  

, w tym na zadania inwestycyjne 

stanowiła refundacja kosztów modernizacji GOK  w 

 427 492,44 zł, w tym 

Rossosz spłacono wszystkie 

znaczone dla sołectw. W sumie 

zł. Przeznaczenie środków w poszczególnych 

malowanie  dachu na budynku 

zakup kostki przeznaczonej  
do utwardzenia placu przy świetlicy wiejskiej 

impreza integracyjna 

rzeznaczonej  
do utwardzenia placu przy Urzędzie Gminy 

oświetlenie uliczne 

zakup kostki przeznaczonej  
do utwardzenia placu przy Urzędzie Gminy 

oświetlenie uliczne 
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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

Rady Gminy Rossosz Nr X/57/2015 z 29 grudnia 2015 r. w spraw

Gminy Rossosz na lata 2015 – 

Zielawy na lata 2015 – 2023”. 

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

(termomodernizacja budynku GOK)

 

3.1.  Inwestycje i projekty z udziałem

 

Inwestycje i projekty, jakie zostały sfinansowane z wykorzystaniem funduszy europejskich 

w raportowanym okresie: 

• kontynuowano realizację projektu 

Podstawowej i Gimnazjum w Gminie Rossosz”

zarówno u uczniów jak i nauczycieli. Całkowita wartość projektu to 

Dofinansowanie wynosło

obejmował koszty wynajmo

• zakończono rozliczenie końcowe projektu obejmującego prace termomodernizacyjne 

budynku mieszkalnego znajdującego się przy ul. Batalionów Chłopskich

jaki został wykonany to: w

stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont pomieszczeń w mieszkaniach 

komunalnych znajdujących się w budynku; c

417 966,63 zł, koszty kwali

352 540,35 zł, 

• w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie 

Rossosz” zrealizowano prace termomodernizacyjne budynku G

które objęły: ocieplenie dachu, wymianę wybranych drzwi i okien, wymianę armatury 

przy grzejnikach oraz modernizację kotłowni wraz z wymianą ko

pellet; koszt zrealizowanych prac to 

Raport o stanie Gminy Rossosz za rok 2021 
                                       

INWESTYCJI 

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

„Strategia Rozwoju Gmin Partnerskich Doliny Zielawy na lata 2015 – 2023”

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

 2023, zawartej w „Strategii Rozwoju Gmin Partnerskich Doliny 

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

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 środ

acja budynku GOK). 

udziałem funduszy europejskich 

Inwestycje i projekty, jakie zostały sfinansowane z wykorzystaniem funduszy europejskich 

kontynuowano realizację projektu „Dobry start – lepsza przys

Podstawowej i Gimnazjum w Gminie Rossosz” mającego na celu podniesienie kompetencji 

zarówno u uczniów jak i nauczycieli. Całkowita wartość projektu to 

Dofinansowanie wynosło 95% wydatków kwalifikowalnych, wkład własny Gminy

koszty wynajmowania sal na zajęcia projektowe, 

akończono rozliczenie końcowe projektu obejmującego prace termomodernizacyjne 

budynku mieszkalnego znajdującego się przy ul. Batalionów Chłopskich

jaki został wykonany to: wymiana źródła ciepła na kocioł na pelet, ocieplenie ścian oraz 

stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont pomieszczeń w mieszkaniach 

ch znajdujących się w budynku; całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 

, koszty kwalifikowane stanowiły 414 717,95 zł, a dofinansowanie wyniosło 

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie 

zrealizowano prace termomodernizacyjne budynku Gminnego Ośrodka Kultury, 

lenie dachu, wymianę wybranych drzwi i okien, wymianę armatury 

przy grzejnikach oraz modernizację kotłowni wraz z wymianą kotła oraz budowę silosa na 

koszt zrealizowanych prac to 350 550 zł. 

  

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

2023”, przyjęta uchwałą 

ie przyjęcia Strategii Rozwoju 

2023, zawartej w „Strategii Rozwoju Gmin Partnerskich Doliny 

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

m.in. poprawę wewnętrznej dostępności komunikacyjnej obszaru 

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

ściekowa), aktywną ochronę środowiska 

Inwestycje i projekty, jakie zostały sfinansowane z wykorzystaniem funduszy europejskich  

lepsza przyszłość uczniów Szkoły 

mającego na celu podniesienie kompetencji 

zarówno u uczniów jak i nauczycieli. Całkowita wartość projektu to 523 652 zł. 

ad własny Gminy Rossosz 

akończono rozliczenie końcowe projektu obejmującego prace termomodernizacyjne 

budynku mieszkalnego znajdującego się przy ul. Batalionów Chłopskich 51. Zakres prac 

ymiana źródła ciepła na kocioł na pelet, ocieplenie ścian oraz 

stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont pomieszczeń w mieszkaniach 

ałkowity koszt realizacji projektu wyniósł 

a dofinansowanie wyniosło 

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie 

minnego Ośrodka Kultury,  

lenie dachu, wymianę wybranych drzwi i okien, wymianę armatury 

tła oraz budowę silosa na 
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Wyżej wspomniany projekt obejmuje również wykonanie

Urzędu Gminy w Rossoszu

w roku 2021 dokonano wyboru wykonawcy wyżej wymienionej inwestycji

• w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem  lub rozbudową wszystkich 

rodzajów małej infrastruktury, w tym

i w oszczędzanie energii” został dokonany wybór wykonawców na prace obejmujące 

budowę sieci wodociągowej obejmującej fragmenty ulic: Szelest, Batalionów Chłopskich, 

Lubelskiej, Polubickiej oraz część

w wodę ponad 40 gospodarstw domowych oraz wykonawcę

wybudowanie 17 przydomowyc

roku, a całkowity, planowany koszt operacji wyniesie 

kwalifikowane (nie obejmujące podatku VAT oraz koszu przyłączy) 

Raport o stanie Gminy Rossosz za rok 2021 
                                       

wspomniany projekt obejmuje również wykonanie termomodernizacji

Gminy w Rossoszu – realizację tej inwestycji zaplanowano na 2022 rok, natomiast 

1 dokonano wyboru wykonawcy wyżej wymienionej inwestycji

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem  lub rozbudową wszystkich 

rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną

i w oszczędzanie energii” został dokonany wybór wykonawców na prace obejmujące 

iągowej obejmującej fragmenty ulic: Szelest, Batalionów Chłopskich, 

skiej, Polubickiej oraz część miejscowości Kożanówka, wodociąg ma

d 40 gospodarstw domowych oraz wykonawcę

ybudowanie 17 przydomowych oczyszczalni ścieków; rzeczowa realizacja nastąpi w 2022 

, a całkowity, planowany koszt operacji wyniesie 1 321 037,57 zł

kwalifikowane (nie obejmujące podatku VAT oraz koszu przyłączy) 

  

 

 

termomodernizacji budynku 

realizację tej inwestycji zaplanowano na 2022 rok, natomiast  

1 dokonano wyboru wykonawcy wyżej wymienionej inwestycji, 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie  

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem  lub rozbudową wszystkich 

inwestycji w energię odnawialną  

i w oszczędzanie energii” został dokonany wybór wykonawców na prace obejmujące 

iągowej obejmującej fragmenty ulic: Szelest, Batalionów Chłopskich, 

, wodociąg ma zaopatrzyć 

d 40 gospodarstw domowych oraz wykonawcę prac obejmujących 

a realizacja nastąpi w 2022 

037,57 zł, w tym koszty 

kwalifikowane (nie obejmujące podatku VAT oraz koszu przyłączy) - 1 069 930,12 zł, 
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a poziom dofinansowania wyniesie 

planowane kwoty inwestycji to:

o budowa sieci wodociągowej o długości 7

o budowa 45 przyłączy wodociągowych wyniesie 

o budowa 17 oczyszczalni przydomowych wyniesie 

o koszty ogólne związane z operacją tj. dokumentacja oraz inspektor nadzoru 

szacowane są na 97
 

3.2.  Wnioski o dofinansowanie inwestycji złożone w 2021 roku

 

1. W ramach Rządowego Fundusz

celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwe

realizowanych przez JST, realizowan

zostały złożone trzy wnioski o udzielenie dofinansowania:

 

1) budowa mieszkań komunalnych w 

komunalnych w zabudowie szeregowej na terenie gminy Rossosz. Planowane 

mieszkania będą miały metraż zróżnicowany w trzech kategoriach: 40 m2, 55 m2 oraz 

70 m2. W ramach każdej kategorii zostanie wybudowanych 5 mieszkań. 

dla osób młodych (ukończony 26 rok życia), pozostających we wspólnym 

gospodarstwach domowym z rodzicami, nieposiadających własnej nieruchomości, 

z niskimi dochodami; dla osób starszych, które samotnie utrzymują duże, 

wielorodzinne domy 

a wnioskowane dofinansowanie

        Wniosek został zaakceptowany oraz udzielona została wstępna promesa.

2) przebudowa mostu na rzece Zielawa w Rossoszu, ul. Szelest oraz przebudowa dr

gminnej nr 01235L w miejscowości Romaszki w systemie „zaprojektuj

- przebudowa drogi gminnej o długości 1

granicy z gminą Wisznice. Projekt obejmie wykonanie dokumentacji projektowo

technicznej, wyrównani

krzaków, oczyszczenie i odtworzenie rowów, wyrównanie pobocza, wykonanie zjazdów 

i oraz włączenia do drogi powiatowej. Z kolei przebudowa mostu o długości 22 metrów 

na rzece Zielawie obejmie wyko

przebudowę mostu o dźwigarach stalowych i nawierzchni drewnianej na most 

o konstrukcji stalowej lub żelbetowej i nawierzchni betonowo asfaltowej; 

przewidywana całkowita wartość inwestycji to 

dofinansowanie – 4 750 000 zł

Wniosek został zaakceptowany oraz udzielona została wstępna promesa.

3) kompleksowe zaplecze usług komunalnych i społecznych w Gminie Rossosz 

zakładał wykonanie termomodernizacji oraz remont budynku po byłym

z przystosowaniem go pod siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na

Raport o stanie Gminy Rossosz za rok 2021 
                                       

a poziom dofinansowania wyniesie 619 035 zł; w podziale na poszczególne zadania 

planowane kwoty inwestycji to: 

budowa sieci wodociągowej o długości 7 170 m - 775 391,82 zł

budowa 45 przyłączy wodociągowych wyniesie 165 513,04 zł, 

budowa 17 oczyszczalni przydomowych wyniesie 282 932,71 zł

ogólne związane z operacją tj. dokumentacja oraz inspektor nadzoru 

97 200 zł. 

Wnioski o dofinansowanie inwestycji złożone w 2021 roku 

Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych ma

szenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwe

realizowanego poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK 

zostały złożone trzy wnioski o udzielenie dofinansowania: 

udowa mieszkań komunalnych w Gminie Rossosz - budowa 15 mieszkań

komunalnych w zabudowie szeregowej na terenie gminy Rossosz. Planowane 

mieszkania będą miały metraż zróżnicowany w trzech kategoriach: 40 m2, 55 m2 oraz 

70 m2. W ramach każdej kategorii zostanie wybudowanych 5 mieszkań. 

dla osób młodych (ukończony 26 rok życia), pozostających we wspólnym 

gospodarstwach domowym z rodzicami, nieposiadających własnej nieruchomości, 

z niskimi dochodami; dla osób starszych, które samotnie utrzymują duże, 

wielorodzinne domy - przewidywana całkowita wartość inwestycji to 

wnioskowane dofinansowanie - 5 100 000 zł. 

Wniosek został zaakceptowany oraz udzielona została wstępna promesa.

budowa mostu na rzece Zielawa w Rossoszu, ul. Szelest oraz przebudowa dr

gminnej nr 01235L w miejscowości Romaszki w systemie „zaprojektuj

przebudowa drogi gminnej o długości 1 530 m od drogi powiatowej nr 1103L do 

granicy z gminą Wisznice. Projekt obejmie wykonanie dokumentacji projektowo

technicznej, wyrównanie i wzmocnienie drogi przy użyciu 2 warstw asfaltu, wycięcie 

krzaków, oczyszczenie i odtworzenie rowów, wyrównanie pobocza, wykonanie zjazdów 

i oraz włączenia do drogi powiatowej. Z kolei przebudowa mostu o długości 22 metrów 

na rzece Zielawie obejmie wykonanie dokumentacji projektowo

przebudowę mostu o dźwigarach stalowych i nawierzchni drewnianej na most 

o konstrukcji stalowej lub żelbetowej i nawierzchni betonowo asfaltowej; 

przewidywana całkowita wartość inwestycji to 5 000 000 zł

4 750 000 zł. 

Wniosek został zaakceptowany oraz udzielona została wstępna promesa.

ompleksowe zaplecze usług komunalnych i społecznych w Gminie Rossosz 

zakładał wykonanie termomodernizacji oraz remont budynku po byłym

z przystosowaniem go pod siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na

  

; w podziale na poszczególne zadania 

391,82 zł, 

 

932,71 zł, 

ogólne związane z operacją tj. dokumentacja oraz inspektor nadzoru 

Inwestycji Strategicznych mającego na 

szenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji 

nwestycyjne udzielane przez BGK 

budowa 15 mieszkań 

komunalnych w zabudowie szeregowej na terenie gminy Rossosz. Planowane 

mieszkania będą miały metraż zróżnicowany w trzech kategoriach: 40 m2, 55 m2 oraz 

70 m2. W ramach każdej kategorii zostanie wybudowanych 5 mieszkań. Przeznaczenie: 

dla osób młodych (ukończony 26 rok życia), pozostających we wspólnym 

gospodarstwach domowym z rodzicami, nieposiadających własnej nieruchomości,  

z niskimi dochodami; dla osób starszych, które samotnie utrzymują duże, 

zewidywana całkowita wartość inwestycji to 6 000 000 zł,  

Wniosek został zaakceptowany oraz udzielona została wstępna promesa. 

budowa mostu na rzece Zielawa w Rossoszu, ul. Szelest oraz przebudowa drogi 

gminnej nr 01235L w miejscowości Romaszki w systemie „zaprojektuj-wybuduj”  

530 m od drogi powiatowej nr 1103L do 

granicy z gminą Wisznice. Projekt obejmie wykonanie dokumentacji projektowo-

e i wzmocnienie drogi przy użyciu 2 warstw asfaltu, wycięcie 

krzaków, oczyszczenie i odtworzenie rowów, wyrównanie pobocza, wykonanie zjazdów 

i oraz włączenia do drogi powiatowej. Z kolei przebudowa mostu o długości 22 metrów 

nanie dokumentacji projektowo-technicznej oraz 

przebudowę mostu o dźwigarach stalowych i nawierzchni drewnianej na most  

o konstrukcji stalowej lub żelbetowej i nawierzchni betonowo asfaltowej; 

000 000 zł, a wnioskowane 

Wniosek został zaakceptowany oraz udzielona została wstępna promesa. 

ompleksowe zaplecze usług komunalnych i społecznych w Gminie Rossosz - wniosek 

zakładał wykonanie termomodernizacji oraz remont budynku po byłym przedszkolu  

z przystosowaniem go pod siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na 
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4 mieszkania komunalne. W ramach termomodernizacji miała być wykonana instalacja 

odnawialnych źródeł energii tj. montaż instalacji solarnej i fotowoltaicznej, dociep

elewacji i fundamentów, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wymianę starego 

kotła CO oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku. Ponadto projekt obejmował 

też zakup ciągnika z przyczepą oraz osprzętem z przeznaczeniem do wykonywania prac 

komunalnych na drogach i nieruchomościach gminnych 

wartość inwestycji została oszacowana na kwotę 

to 1 800 000 zł. 

Wniosek został odrzucony.

 

2. Gmina Rossosz ubiegała się o przyznanie grantu z Programu Oper

na lata 2014-2020 w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Złożono wniosek o przyznanie 

dofinansowania na zakup komputerowych stacji roboczych dla pracowników Urzędu Gminy 

oraz wykonanie audytu cyberbezpieczeństwa. Wnioskowana kwota to 

o rozstrzygnięciu grantu planowana jest na początek roku 2022. 

 

3. W ramach Programu Czuwamy! Pamiętamy! organizowanego przez Fundację ORLEN 

złożony został wniosek o grant na rewitalizację skweru przy kościele parafialnym 

w Rossoszu. Projekt obejmować miał głęboką rewitalizację i odnowienie pomników i krzyży 

oraz całości skweru. Całkowity planowany koszt to 

to 35 200 zł. Projekt nie został objęty dofinansowaniem.

 

4. W ramach wieloletniego programu Senior

Pracy i Polityki Społecznej został złożony wniosek o przyznanie dotacji na remont świetlicy 

w Kożanówce w celu adaptacji pomieszczeń na Klub Seniora. Całkowity planowany koszt to 

114 000 zł. Wnioskowana kwota dotac

dofinansowaniem.  

 

3.3.  Inwestycje współfinansowane z innych źródeł

 

W październiku 2021 roku zakończono remont drogi powiatowej Nr 1105L Rossosz 

Musiejówkę. Inwestycja była prowadzona przez Powiat 

z Funduszu Dróg Samorządowych. Przebudowano odcinek o długości 4,54 kilometra. Wkład Gminy 

Rossosz w 2021 roku wyniósł 435

 

3.4.  Decyzje inwestycyjne 

 

W 2021 r. wydano: 

• 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inw

o rozbiórki i budowy sieci elektroenergetycznych SN 15kV i nN 0,4kV w miejscow

Bordziłówka, budowa 
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4 mieszkania komunalne. W ramach termomodernizacji miała być wykonana instalacja 

odnawialnych źródeł energii tj. montaż instalacji solarnej i fotowoltaicznej, dociep

elewacji i fundamentów, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wymianę starego 

kotła CO oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku. Ponadto projekt obejmował 

też zakup ciągnika z przyczepą oraz osprzętem z przeznaczeniem do wykonywania prac 

ch na drogach i nieruchomościach gminnych - przewidywana całkowita 

wartość inwestycji została oszacowana na kwotę 2 000 000 zł, w tym dofinansowanie  

Wniosek został odrzucony. 

Gmina Rossosz ubiegała się o przyznanie grantu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

2020 w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Złożono wniosek o przyznanie 

dofinansowania na zakup komputerowych stacji roboczych dla pracowników Urzędu Gminy 

oraz wykonanie audytu cyberbezpieczeństwa. Wnioskowana kwota to 

planowana jest na początek roku 2022.  

W ramach Programu Czuwamy! Pamiętamy! organizowanego przez Fundację ORLEN 

złożony został wniosek o grant na rewitalizację skweru przy kościele parafialnym 

ekt obejmować miał głęboką rewitalizację i odnowienie pomników i krzyży 

oraz całości skweru. Całkowity planowany koszt to 40 700 zł. Wnioskowana kwota grantu 

Projekt nie został objęty dofinansowaniem. 

h wieloletniego programu Senior+ realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej został złożony wniosek o przyznanie dotacji na remont świetlicy 

w Kożanówce w celu adaptacji pomieszczeń na Klub Seniora. Całkowity planowany koszt to 

. Wnioskowana kwota dotacji to 90 200 zł. Wniosek nie został objęty 

Inwestycje współfinansowane z innych źródeł 

W październiku 2021 roku zakończono remont drogi powiatowej Nr 1105L Rossosz 

Musiejówkę. Inwestycja była prowadzona przez Powiat Bialski i objęta współfinansowaniem 

z Funduszu Dróg Samorządowych. Przebudowano odcinek o długości 4,54 kilometra. Wkład Gminy 

435 590,17 zł.  

decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, które dotyczył

i budowy sieci elektroenergetycznych SN 15kV i nN 0,4kV w miejscow

budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV wraz ze 

  

4 mieszkania komunalne. W ramach termomodernizacji miała być wykonana instalacja 

odnawialnych źródeł energii tj. montaż instalacji solarnej i fotowoltaicznej, docieplenie 

elewacji i fundamentów, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wymianę starego 

kotła CO oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku. Ponadto projekt obejmował 

też zakup ciągnika z przyczepą oraz osprzętem z przeznaczeniem do wykonywania prac 

przewidywana całkowita 

, w tym dofinansowanie  

acyjnego Polska Cyfrowa 

2020 w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Złożono wniosek o przyznanie 

dofinansowania na zakup komputerowych stacji roboczych dla pracowników Urzędu Gminy 

oraz wykonanie audytu cyberbezpieczeństwa. Wnioskowana kwota to 100 000 zł.  Decyzja 

W ramach Programu Czuwamy! Pamiętamy! organizowanego przez Fundację ORLEN 

złożony został wniosek o grant na rewitalizację skweru przy kościele parafialnym  

ekt obejmować miał głęboką rewitalizację i odnowienie pomników i krzyży 

. Wnioskowana kwota grantu 

realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej został złożony wniosek o przyznanie dotacji na remont świetlicy 

w Kożanówce w celu adaptacji pomieszczeń na Klub Seniora. Całkowity planowany koszt to 

Wniosek nie został objęty 

W październiku 2021 roku zakończono remont drogi powiatowej Nr 1105L Rossosz – Kozły przez 

Bialski i objęta współfinansowaniem  

z Funduszu Dróg Samorządowych. Przebudowano odcinek o długości 4,54 kilometra. Wkład Gminy 

dotyczyły: 

i budowy sieci elektroenergetycznych SN 15kV i nN 0,4kV w miejscowości 

elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV wraz ze 
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złączami kablowo-

mieszkalnych i przemysłowo

o przebudowy elektroenergetycznej linii napowietrznej nN wraz demontażem

w miejscowości Rossosz.

 

• 24 decyzji o warunkach zabudowy dotyczących:

o zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

o zabudowy zagrodowej,

o zabudowy usługowo 

o budowy stawu, 

o infrastruktury techniczno 

energii). 

 

4.  MIENIE KOMUNALNE  

 

Gmina Rossosz, według stanu na dzień 31 grudnia 2021

gruntów o łącznej powierzchni 155

W roku 2021 do zasobu nieruchomości przyjęto działkę nr ewidencyjny 676/2 o pow.  0,0173 ha 

w obrębie ewidencyjnym Rossosz, stanowiącą dojazd do działki gminnej 677.

W roku raportowanym okresie Gmina Rossosz nie dokonywała sprzedaży nieruchomości będących 

w jej zasobach. 

 

Gminne działki dzierżawione: 

• nr 677 o powierzchni 0,0616 ha w Rossoszu (osoba prywatna),

• nr 703/3 o powierzchni 0,2800 ha w Rossoszu (stacja ujęcia wody 

• część działki nr 953/16 o powierzchni 144m

Sp. z o.o.)  

 

W 2021 roku Gmina nie posiadała działek oddanych w użytkowanie wieczyste. Pozostałe działki 

będące w dyspozycji Gminy to działki rolne oraz drogi gminne.

 

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 p

oraz budynek mieszkalny. 

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

przedszkole i hala sportowa oraz boiska

szkoły.  
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-pomiarowymi i wlz dla zasilenia w energię elektryczną budynków 

mieszkalnych i przemysłowo-handlowych, 

elektroenergetycznej linii napowietrznej nN wraz demontażem

w miejscowości Rossosz. 

decyzji o warunkach zabudowy dotyczących: 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

owej, 

budowy usługowo – handlowej, 

nfrastruktury techniczno – elektroenergetycznej (instalacja odnawialnego źródła 

g stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, dysponowała prawem własności 

155,5567 ha (drogi gminne, działki rolne). 

do zasobu nieruchomości przyjęto działkę nr ewidencyjny 676/2 o pow.  0,0173 ha 

w obrębie ewidencyjnym Rossosz, stanowiącą dojazd do działki gminnej 677.

m okresie Gmina Rossosz nie dokonywała sprzedaży nieruchomości będących 

677 o powierzchni 0,0616 ha w Rossoszu (osoba prywatna), 

703/3 o powierzchni 0,2800 ha w Rossoszu (stacja ujęcia wody – ZUWMZK w Par

część działki nr 953/16 o powierzchni 144m2 w Kożanówce (stacja bazowa BTS Play

Gmina nie posiadała działek oddanych w użytkowanie wieczyste. Pozostałe działki 

będące w dyspozycji Gminy to działki rolne oraz drogi gminne. 

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 szko

i hala sportowa oraz boiska – nieruchomość jest oddana w trwały zarząd dyrekcji 

  

elektryczną budynków 

elektroenergetycznej linii napowietrznej nN wraz demontażem  

elektroenergetycznej (instalacja odnawialnego źródła 

dysponowała prawem własności 

do zasobu nieruchomości przyjęto działkę nr ewidencyjny 676/2 o pow.  0,0173 ha  

w obrębie ewidencyjnym Rossosz, stanowiącą dojazd do działki gminnej 677. 

m okresie Gmina Rossosz nie dokonywała sprzedaży nieruchomości będących 

ZUWMZK w Parczewie), 

w Kożanówce (stacja bazowa BTS Play 

Gmina nie posiadała działek oddanych w użytkowanie wieczyste. Pozostałe działki 

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, 

oradni stomatologicznej 

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

w trwały zarząd dyrekcji 
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Działka nr 743/2 położona w Rossoszu przy u

wraz budynkiem poczekalni. 

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

Działka nr 703/1 położona w Rossoszu zabudowana budynkiem i urządzeniami 

wody. 

Działka nr 682 położona w Rossoszu zabudowana budynkiem gospodarczym oraz budynkiem po 

przedszkolu (które przeniesiono do budynku szkolnego przy ul. Lubelskiej 37).

Na działkach stanowiących mienie Gminy Rossosz znajdują się: w mie

świetlica wiejska, w miejscowości Bordziłówka (dz. nr 880) świetlica wiejska, w miejscowości 

Kożanówka (dz. nr 875/3) świetlica wiejska oraz remiza OSP, w miejscowości Mokre (dz. nr 1148/1)  

remiza OSP wraz z świetlicą wiejską, budynek

Romaszki (dz. nr 65)  remiza OSP wraz z świetlicą wiejską i filią biblioteki, a także budynek szkoły 

podstawowej z budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym.

Gmina posiada dziewięć mieszkań komunalnych,

przeznaczone jest do remontu (w budynku po przedszkolu). W wyniku realizacji projektu 

termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Batalionów Chłopskich 51, dofinansowanego 

z Regionalnego Programu Operacyjnego

wyremontowany, przy czym przywrócono pierwotny rozkład pomieszczeń, obejmujący podział 

budynku na trzy mieszkania. 

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 51

4 Rossosz, ul. Batalionów Chłopskich 57

5 Rossosz, ul. Batalionów Lubelska 37

6 Rossosz, ul. Batalionów Lubelska 37

7 Rossosz, ul. Batalionów Lubelska 37

8 Rossosz, ul. Batalionów Lubelska 37

9 Romaszki 25

 

 

 

W roku 2021 przychód gminy wyniósł z tytułu:

a) najmu i dzierżawy – 76 415

b) zwrotu za usługi dostarczenia mediów (ogrzewanie, woda) 

c) odsetki za nieterminowe wpłaty 
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nr 743/2 położona w Rossoszu przy ul. Batalionów Chłopskich to przystanek autobusowy 

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

w Rossoszu zabudowana budynkiem i urządzeniami 

w Rossoszu zabudowana budynkiem gospodarczym oraz budynkiem po 

przedszkolu (które przeniesiono do budynku szkolnego przy ul. Lubelskiej 37).

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

świetlica wiejska, w miejscowości Bordziłówka (dz. nr 880) świetlica wiejska, w miejscowości 

Kożanówka (dz. nr 875/3) świetlica wiejska oraz remiza OSP, w miejscowości Mokre (dz. nr 1148/1)  

remiza OSP wraz z świetlicą wiejską, budynek bo dawnej szkole (dz. nr 1434),  w miejscowości 

Romaszki (dz. nr 65)  remiza OSP wraz z świetlicą wiejską i filią biblioteki, a także budynek szkoły 

podstawowej z budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym. 

Gmina posiada dziewięć mieszkań komunalnych, z których osiem oddanych w najem, a jedno 

przeznaczone jest do remontu (w budynku po przedszkolu). W wyniku realizacji projektu 

termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Batalionów Chłopskich 51, dofinansowanego 

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, obiekt został gruntownie 

wyremontowany, przy czym przywrócono pierwotny rozkład pomieszczeń, obejmujący podział 

mieszkań komunalnych oddanych w najem. 

Adres mieszkania 
Powierzchnia 

mieszkani

Rossosz, ul. Batalionów Chłopskich 51 48,90 m

Rossosz, ul. Batalionów Chłopskich 51 45,74 m

Rossosz, ul. Batalionów Chłopskich 51 48,59 m

Rossosz, ul. Batalionów Chłopskich 57 44,75 m

Rossosz, ul. Batalionów Lubelska 37 47,32 m

sosz, 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 459,64 m

W roku 2021 przychód gminy wyniósł z tytułu: 

415,60 zł, 

zwrotu za usługi dostarczenia mediów (ogrzewanie, woda) – 20 668,80 zł

odsetki za nieterminowe wpłaty – 29,80 zł. 

 

  

przystanek autobusowy 

w Rossoszu zabudowana budynkiem i urządzeniami stacji uzdatniania 

w Rossoszu zabudowana budynkiem gospodarczym oraz budynkiem po 

przedszkolu (które przeniesiono do budynku szkolnego przy ul. Lubelskiej 37). 

jscowości Musiejówka 

świetlica wiejska, w miejscowości Bordziłówka (dz. nr 880) świetlica wiejska, w miejscowości 

Kożanówka (dz. nr 875/3) świetlica wiejska oraz remiza OSP, w miejscowości Mokre (dz. nr 1148/1)  

bo dawnej szkole (dz. nr 1434),  w miejscowości 

Romaszki (dz. nr 65)  remiza OSP wraz z świetlicą wiejską i filią biblioteki, a także budynek szkoły 

z których osiem oddanych w najem, a jedno 

przeznaczone jest do remontu (w budynku po przedszkolu). W wyniku realizacji projektu 

termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Batalionów Chłopskich 51, dofinansowanego  

Województwa Lubelskiego, obiekt został gruntownie 

wyremontowany, przy czym przywrócono pierwotny rozkład pomieszczeń, obejmujący podział 

Powierzchnia 
mieszkania 

48,90 m2 

45,74 m2 

48,59 m2 

44,75 m2 

47,32 m2 

58,06 m2 

47,39 m2 

45,02 m2 

70,87 m2 

459,64 m2 

668,80 zł, 
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5.  GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA ŚRODOWISKA

 

5.1.  Gospodarka odpadami  

 

W 2021 roku system gospodarowania odpadami komunalnymi na

regulowały następujące uchwały:

• Uchwała Nr XI/86/2020 Rady Gminy Rossosz z dnia 27 listopada 2020

metody ustalenia opłaty, 

zwolnienia w części z tej opłaty

• Uchwała Nr XI/78/2020 Rady Gminy Rossosz z dnia 29 września 2020 r. z późniejszymi 

zmianami w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych

odpadami komunalnymi, 

• Uchwała Nr XI/77/2020 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rossosz. 

 

W stosunku do poprzednio obowiązujących przepisów zmianie uległy:

1) wysokość stawki na nieruchomościach zamieszkałych przez mieszkańców w ilości od 

1 do 5 – wzrost z 8 

w sposób selektywny oraz z 

w sposób nieselektywny, 

2) wysokość stawki na nieruchomościach 

z 48 zł do 96 zł miesięcznie 

oraz z 96 zł do 192 zł mie

nieselektywny, 

3) dla właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali posiadanie przydomowego 

kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów, wprowadzono częściowe zwolnienie 

z opłaty za gospodarowanie o

w sposób selektywny i nieselektywny

W 2021 roku 98% właścicieli nieruchomości zadeklarowało posiadanie kompostownika.

Za odbiór odpadów komunalnych 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOMUNALNIK” Spółka z o.o.

ul. Aleja Pawła II 33.  

Koszty poniesione w 2021 r. na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

na terenie Gminy Rossosz wyniosły 

gospodarowanie odpadami 217 707,10
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.  GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA ŚRODOWISKA  

gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rossosz  

regulowały następujące uchwały:  

86/2020 Rady Gminy Rossosz z dnia 27 listopada 2020

metody ustalenia opłaty, stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

zwolnienia w części z tej opłaty, 

Nr XI/78/2020 Rady Gminy Rossosz z dnia 29 września 2020 r. z późniejszymi 

zmianami w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie 

 

 Rady Gminy Rossosz z dnia 29 września 2020

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rossosz. 

zednio obowiązujących przepisów zmianie uległy: 

na nieruchomościach zamieszkałych przez mieszkańców w ilości od 

 zł do 16 zł miesięcznie za osobę, przy 

selektywny oraz z 16 zł do 32 zł miesięcznie za osobę przy odbiorze

 

sokość stawki na nieruchomościach zamieszkałych przez więcej niż 5 osób 

miesięcznie od gospodarstwa, przy odbiorze odpadów

miesięcznie od gospodarstwa przy odbiorze

właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali posiadanie przydomowego 

kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów, wprowadzono częściowe zwolnienie 

z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 37

w sposób selektywny i nieselektywny. 

% właścicieli nieruchomości zadeklarowało posiadanie kompostownika.

Za odbiór odpadów komunalnych w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOMUNALNIK” Spółka z o.o., z siedzibą w Białej Podlaskiej przy 

r. na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

wyniosły 333 554,74 zł, natomiast dochody z tytułu opłat za 

217 707,10 zł.  

  

terenie Gminy Rossosz  

86/2020 Rady Gminy Rossosz z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyboru 

odpadami komunalnymi oraz 

Nr XI/78/2020 Rady Gminy Rossosz z dnia 29 września 2020 r. z późniejszymi 

zmianami w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie 

września 2020 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rossosz.  

na nieruchomościach zamieszkałych przez mieszkańców w ilości od  

przy odbiorze odpadów 

przy odbiorze odpadów 

zamieszkałych przez więcej niż 5 osób – wzrost  

odpadów w sposób selektywny 

od gospodarstwa przy odbiorze odpadów w sposób 

właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali posiadanie przydomowego 

kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów, wprowadzono częściowe zwolnienie 

adami komunalnymi w wysokości 37,5%, zbieranych  

% właścicieli nieruchomości zadeklarowało posiadanie kompostownika.  

r. odpowiedzialne było 

, z siedzibą w Białej Podlaskiej przy 

r. na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

, natomiast dochody z tytułu opłat za 
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Jak wynika z przedstawionych danych

terenie Gminy Rossosz pomimo ich wzrostu 

na ten cel. 

 

Na terenie Gminy Rossosz nie funkcjonuje

odpadów komunalnych. Odpady komunalne z terenu Gminy unieszkodliwiane są w Zakładzie 

Zagospodarowania Odpadów, ul. Ekologiczna 1, 21

instalacji RIPOK dla regionu Biała Podlaska

Ilość odpadów komunalnych odebranych 

z podziałem na kody (łącznie z PSZOK).

Rodzaj odebranych 
odpadów komunalnych 

Kod 
odpadu

Niesegregowane, 
zmieszane odpady 
komunalne 

200301

Opakowanie z papieru 
i tektury 

150101

Opakowania ze szkła 150107

Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

150102

Zmieszane odpady 
opakowaniowe 

150106

Odpady komunalne 
niewymienione  
w innych podgrupach 

200399

Leki i inne niż wymienione 
w 200131 

200132

Odpady 
wielkogabarytowe 

200307

Zużyte opony 160103

Zmieszane odpady  
z betonu i gruzu 
ceglanego, ceramiki 

170107

Odpady z betonu  
oraz gruz betonowy  
z rozbiórek i remontów 

 
170101

 

Zmieszane odpady  
z budowy, remontu  
i demontażu 

170904

Zużyte urządzenia 
elektryczne i elektroniczne 

200136

Zużyte urządzenia 
elektryczne i elektroniczne 
zawierające niebezpieczne 
składniki. 

200135*
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Jak wynika z przedstawionych danych pobierane opłaty za odbiór odpadów komunalnych na 

pomimo ich wzrostu nie pokrywały kosztów wydatkowanych

enie Gminy Rossosz nie funkcjonuje żadna instalacja do przetwarzania lub składowania 

odpadów komunalnych. Odpady komunalne z terenu Gminy unieszkodliwiane są w Zakładzie 

Zagospodarowania Odpadów, ul. Ekologiczna 1, 21-500 Biała Podlaska, 

IPOK dla regionu Biała Podlaska. 

Ilość odpadów komunalnych odebranych i zebranych w latach 2014 – 2021 z terenu gminy łącznie 

z podziałem na kody (łącznie z PSZOK). 

Kod 
odpadu 

2014 
rok 
Mg 

2015 
rok 
Mg 

2016 
rok 
Mg 

2017 
rok 
Mg 

2018 
rok 
Mg 

200301 63,7 72,0 114,04 100,98 20,32 

150101 4,9 3,4 11,68 8,77 7,85 

150107 41,9 33,10 39,63 39,26 40,92 

150102 0,4 0,60 1,06 4,78 8,39 

150106 33,1 38,90 19,08 27,29 112,97 

200399 5,5 - - 8,0 - 

200132 - - 0,051 0,057 0,14 

200307 0,20 3,5 3,3 3,2 15,44 

160103 - 0,10 12,5 1,95 1,11 

170107 2,6 1,7 3,0 3,0 4,3 

 
170101 - - - - 5,3 

170904 - - - - - 

200136 0,9 1,7 - 0,5 0,35 

200135* - - - 0,60 0,35 

  

pobierane opłaty za odbiór odpadów komunalnych na 

kosztów wydatkowanych przez Gminę 

żadna instalacja do przetwarzania lub składowania 

odpadów komunalnych. Odpady komunalne z terenu Gminy unieszkodliwiane są w Zakładzie 

 posiadającym status 

z terenu gminy łącznie 

2019 
rok 
Mg 

2020 
rok 
Mg 

2021 
rok 
Mg 

9,08 - - 

0,35 8,08 9,18 

49,62 30,56 37,22 

5,03 - - 

106,56 77,68 74,16 

14,85 89,10 83,86 

- - - 

8,68 14,60 42,14 

- 3,90 8,59 

1,6 - - 

2,36 0,5 - 

- 11,68 14,02 

2,22 1,10 3,68 

- 1 4,72 
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Dane dotyczące zmiany liczby mieszkańców Gminy Rossosz 

właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w latach 2014 – 2021 na tle łącznej ilości 

w poszczególnych latach (łącznie z PSZOK).

 

 
 
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 2021 r. poz. 1372) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 20

poz. 638), została podjęta Uchwała Nr 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rossosz w 20

w drodze uchwały zapewniła środki finansowe na realizację

oddano na podstawie podpisanej umowy, do schroniska  Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Azyl” 

ul. Olszowa 4, 21-500 Biała Podlaska, bezdomnego psa.

 

5.3.  Usuwanie azbestu  
 

W lutym 2018 roku Gmina Rossosz podpisała umowę

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

Rossosz. Umowa nie jest udzieleniem Gminie dofinansowania

z demontażem, odbiorem, transportem oraz uni

realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie 

 

Urządzenia zawierające 
freony 

200123*

W części zawierające 
papier, tekturę, drewno 

ex 
150106

Odpady ulegające 
biodegradacji 

200201

Żużle i popioły z palenisk 
domowych 

ex 
200199

Rok 

Liczba ludności Gminy Rossosz 
wg zamieszkania (dane GUS) 
Liczba mieszkańców wg. danych 
wynikających ze złożonych 
deklaracji i decyzji 
Łączna masa odebranych  
i zebranych odpadów 
komunalnych od właścicieli 
nieruchomości [Mg] 
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zmiany liczby mieszkańców Gminy Rossosz wynikającej ze złożonych przez 

właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

tle łącznej ilości odebranych i zebranych odpadów komunaln

w poszczególnych latach (łącznie z PSZOK). 

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

) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 20

), została podjęta Uchwała Nr XIV/95/2021 r. Rady Gminy Rossosz z dnia 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rossosz w 2021 r. Rada Gminy wypełniając obowiązek 

w drodze uchwały zapewniła środki finansowe na realizację w/w programu. W  ramach progr

oddano na podstawie podpisanej umowy, do schroniska  Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Azyl” 

500 Biała Podlaska, bezdomnego psa. 

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 oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych w ramach 

System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie 

200123* - - - 0,05 - 

ex 
150106 

- - - - 5,38 

200201 - - - - 4,28 

ex 
200199 

- - - - 17,60 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

2 331 2 295 2 283 2 265 2 257 2 220

 
1 862 

 

 
1 817 

 
1 815 

 
1 783 

 
1 752 1

148,3 151,6 201,3 199,7 257,8 214,2

  

wynikającej ze złożonych przez 

właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

zebranych odpadów komunalnych  

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

) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. 

z dnia 9 czerwca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

Rada Gminy wypełniając obowiązek  

w/w programu. W  ramach programu 

oddano na podstawie podpisanej umowy, do schroniska  Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Azyl” 

o współpracy z Urzędem Marszałkowskim 

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

a działaniem związanym 

eszkodliwieniem odpadów azbestowych w ramach 

System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie  

- - - 

  - 

4,38 15,56 14,74 

2,34 18,42 24,88 

2019 2020 2021 

2 220 2 193 2 176 

1 749 1 670 1 725 

214,2 272,18 284,59 
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województwa lubelskiego”. Dzięki współfinansowaniu ze środków Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Lubelskiego w 20

mieszkalnych oraz gospodarczych

1 735 m2 już zdjętych wyrobów zawierających azbest.

 

5.4.  Wodociągi 

 

Na terenie Gminy Rossosz funkcjonują dwa 

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

Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą w Parczewie, który wykorzystuje 

II stopniowy proces napowietrzan

dozowania środków chemicznych oraz nie wymaga prowadzenie dezynfekcji wody.  

 

W 2021 roku zużycie wody  z ujęcia 

7 467 m³. System wodociągowy na terenie gminy Rossosz liczy ok. 

gospodarstw domowych oraz 17 obiektów pozostałych (instytucje, działalność gospodarcza).

Z wody o kontrolowanej jakości

zaopatruje się w wodę z własnych

 

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. 

Badania laboratoryjne w ramach kontroli wewnętrznej realizowano w laboratorium J. S

Poland S.A. w Gdyni oraz JARS Sp. Z o.o w Legionowie. 

w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno 

oraz w Oddziale Laboratoryjnym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno 

Przez większość roku woda dostarczana z w/w wodociągów

konsumentów. Przeprowadzone badania nie wykazały przekroczeń szkodliwych związków czy też 

poziomu promieniotwórczości. 
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Dzięki współfinansowaniu ze środków Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Lubelskiego w 2021 roku zgłoszono do zdjęcia

gospodarczych 410 m2 wyrobów zawierających azbest oraz 

już zdjętych wyrobów zawierających azbest. 

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 w Parczewie, który wykorzystuje 

II stopniowy proces napowietrzania i filtracji. Zastosowana metoda uzdatniania nie wymaga 

dozowania środków chemicznych oraz nie wymaga prowadzenie dezynfekcji wody.  

wody  z ujęcia w Rossoszu wyniosło 25 005 m³, a z ujęcia w Rudnie wyniosło

gowy na terenie gminy Rossosz liczy ok. 20.58

gospodarstw domowych oraz 17 obiektów pozostałych (instytucje, działalność gospodarcza).

Z wody o kontrolowanej jakości (wodociągu) korzysta ok. 34% mieszkańców. 

własnych ujęć nie objętych nadzorem. 

Wykaz wodociągów zaopatrujących ludność na terenie gminy Rossosz.

Nazwa  
wodociągu 

Produkcja wody 
w m³/dobę 

Zakład Usług Wodnych 
Międzygminnego Związku Komunalnego 

z siedzibą w Parczewie 

Rossosz 78,2 

Rudno 32,6 

Na obszarze zaopatrywanym przez wodociągi znajduje się 5 punktów wytypowanych d

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

iernie rozłożone po całej sieci wodociągowej.  

Badania laboratoryjne w ramach kontroli wewnętrznej realizowano w laboratorium J. S

Poland S.A. w Gdyni oraz JARS Sp. Z o.o w Legionowie. W ramach nadzoru badania wykonano 

Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Białej Podlaskiej

oraz w Oddziale Laboratoryjnym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej Lublinie

oda dostarczana z w/w wodociągów nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia 

mentów. Przeprowadzone badania nie wykazały przekroczeń szkodliwych związków czy też 

  

Dzięki współfinansowaniu ze środków Regionalnego Programu 

ku zgłoszono do zdjęcia z dachów budynków 

wyrobów zawierających azbest oraz do odebrania                  

wodociągi zbiorowego zaopatrywania tj. Rossosz 

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

Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą w Parczewie, który wykorzystuje  

ia i filtracji. Zastosowana metoda uzdatniania nie wymaga 

dozowania środków chemicznych oraz nie wymaga prowadzenie dezynfekcji wody.   

m³, a z ujęcia w Rudnie wyniosło 

8 km, zaopatruje 297 

gospodarstw domowych oraz 17 obiektów pozostałych (instytucje, działalność gospodarcza). 

% mieszkańców. Pozostała ludność 

Wykaz wodociągów zaopatrujących ludność na terenie gminy Rossosz. 

Produkcja wody  Liczba ludności 
zaopatrywanej 

650 

120 

Na obszarze zaopatrywanym przez wodociągi znajduje się 5 punktów wytypowanych do 

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

Badania laboratoryjne w ramach kontroli wewnętrznej realizowano w laboratorium J. S. Hamilton 

W ramach nadzoru badania wykonano  

Epidemiologicznej w Białej Podlaskiej 

Epidemiologicznej Lublinie. 

nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia 

mentów. Przeprowadzone badania nie wykazały przekroczeń szkodliwych związków czy też 
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5.5.  Program „Czyste Powietrze”

 

W dniu 15 lipca 2021 r. Gmina Rossosz

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, dzięki któremu 

dofinansowanie na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno

„Czyste Powietrze”. Do prowadzenia punktu została zatrudniona jedna osoba na umowę zlecenie. 

Realizacja programu przewidziana jest na lata 2018

 

Program „Czyste Powietrze” to kompleksowy program wymiany starego nieefektywnego źródła 

ciepła na źródło ciepła na paliwo stałe spełniające wymagania minimum 5 klasy według przyjętych 

norm europejskich EN 303-5. W ramach

dofinansowań na urządzenia, przyłącza, instalacje C.0 i C.W.U, wentylacje mechaniczną, 

przegród budowlanych czy wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

do osób fizycznych będących właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego 

z wyodrębnioną księgą wieczystą. 

 

Program podzielony jest na dwie

1. Dla beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania (dochód 

wnioskodawcy nie może przekroczyć 100 tys. zł dochodu rocznie)

2. Dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania 

miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa do

• 1 564 zł dla gospodarstwa wieloosobowego,

• 2 189 zł dla gospodarstwa jednoosobowego

Zadania realizowane przez punkt konsultacyjno

1) udzielanie informacji o Programie,

2) podejmowanie działań mający

mogliby być Wnioskodawcami i przedstawienie im korzyści płynących z udziału 

w Programie, 

3) wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowa

4) zapewnienie dostępności przynajmniej

materiałów informacyjnych i promocyjnych o Programie

5) rozsyłanie materiałów informacyjnych do potencjalnych wnioskodawców Programu 

zachęcających do złożenia wniosku

6) przekazywanie do WFOŚiGW 

Wnioskodawców w gminie, niezwłocznie, lecz nie później niż 5 dni roboczych od złożenia 

w Gminie, 
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Program „Czyste Powietrze” 

mina Rossosz podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem 

ospodarki Wodnej w Lublinie, dzięki któremu Gmina Rossosz otrzymała 

dofinansowanie na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego programu 

Do prowadzenia punktu została zatrudniona jedna osoba na umowę zlecenie. 

lizacja programu przewidziana jest na lata 2018 – 2029 r.  

Program „Czyste Powietrze” to kompleksowy program wymiany starego nieefektywnego źródła 

ciepła na źródło ciepła na paliwo stałe spełniające wymagania minimum 5 klasy według przyjętych 

5. W ramach programu możliwe jest uzyskanie

dofinansowań na urządzenia, przyłącza, instalacje C.0 i C.W.U, wentylacje mechaniczną, 

wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.  Program skierowany jest 

do osób fizycznych będących właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego 

ednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego 

z wyodrębnioną księgą wieczystą.  

dwie grupy: 

wnionych do podstawowego poziomu dofinansowania (dochód 

wnioskodawcy nie może przekroczyć 100 tys. zł dochodu rocznie), 

Dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania 

miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza:

564 zł dla gospodarstwa wieloosobowego, 

189 zł dla gospodarstwa jednoosobowego. 

Zadania realizowane przez punkt konsultacyjno- informacyjny programu Czyste Powietrze:

zielanie informacji o Programie, 

ejmowanie działań mających na celu identyfikację budynków, których właściciele 

mogliby być Wnioskodawcami i przedstawienie im korzyści płynących z udziału 

sparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowa

pewnienie dostępności przynajmniej w punkcie konsultacyjno

materiałów informacyjnych i promocyjnych o Programie, 

syłanie materiałów informacyjnych do potencjalnych wnioskodawców Programu 

zachęcających do złożenia wniosku, 

azywanie do WFOŚiGW wniosków o dofinansowanie, składanych przez 

minie, niezwłocznie, lecz nie później niż 5 dni roboczych od złożenia 

  

z Wojewódzkim Funduszem 

mina Rossosz otrzymała 

informacyjnego programu 

Do prowadzenia punktu została zatrudniona jedna osoba na umowę zlecenie. 

Program „Czyste Powietrze” to kompleksowy program wymiany starego nieefektywnego źródła 

ciepła na źródło ciepła na paliwo stałe spełniające wymagania minimum 5 klasy według przyjętych 

uzyskanie dodatkowych 

dofinansowań na urządzenia, przyłącza, instalacje C.0 i C.W.U, wentylacje mechaniczną, ocieplenie 

Program skierowany jest  

do osób fizycznych będących właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego 

ednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego  

wnionych do podstawowego poziomu dofinansowania (dochód 

Dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania - przeciętny 

mowego nie przekracza: 

informacyjny programu Czyste Powietrze: 

ch na celu identyfikację budynków, których właściciele 

mogliby być Wnioskodawcami i przedstawienie im korzyści płynących z udziału  

sparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie, 

w punkcie konsultacyjno – informacyjnym, 

syłanie materiałów informacyjnych do potencjalnych wnioskodawców Programu 

ie, składanych przez 

minie, niezwłocznie, lecz nie później niż 5 dni roboczych od złożenia  
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7) pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy 

poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu w

załączników. 

Łącznie w punkcie w 2021 r. zostało udzielonych 35 konsultacji

punktu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

zostały 2 wnioski. Zorganizowane były również 

„Czyste Powietrze”. 

W 2021 roku na funkcjonowanie punktu wydano 

 

 

6.  OŚWIATA 

 

Na początku 2021 roku na terenie G

Podstawowa im. ppłk Stefana Skoczylasa. Jak opisano punkcie 1.4 na mocy podjętej przez Radę 

Gminy Rossoszu uchwały z dniem 1 września 2021 roku

z siedzibą przy. ul. Lubelskiej 

Podstawowa im. ppłk Stefana Skoczylasa.

 

6.1.  Szkoła Podstawowa 

W roku szkolnym 2020/2021 do szkoły podstawowej uczęszczało 170 uczniów, którzy uczyli się

w 8 oddziałach. 7 uczniów z orzeczeniami 

zajęciami rewalidacyjnymi w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Poza tym uczestniczyli w zajęciach 

specjalistycznych, zaleconych przez Poradnię Psychologiczno

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, korzystali również uczniowie posiadający opinię poradni. 

Przy szkole funkcjonowała stołówka, z której korzystały zarówno dzieci ze szkoły podstawowej, 

jak i  przedszkolne.  W raportowanym okresie szkoła zapewniała opiekę świetlicową

W ramach projektu „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna szkoła+” szkole podstawowej został zapewniony 

niezbędny sprzęt do kontynuowania nauki w formie

epidemii COVID-19. Szkoła uczestniczy w programie O

realizowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji.

W okresie feryjnym i wakacyjnym odmalowano 5 sal lekcyjnych oraz wejście do budynku od stron

ulicy Topolowej. Rozbudowano, 

dzieci szkolne i przedszkolne.  
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Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy 

poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu w

zostało udzielonych 35 konsultacji. W tym okresie za 

ojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

2 wnioski. Zorganizowane były również dwa zebrania informujące i promujące program 

W 2021 roku na funkcjonowanie punktu wydano 13 296,96 zł. 

erenie Gminy Rossosz funkcjonowały Przedszkole Publiczne i Szkoła 

Skoczylasa. Jak opisano punkcie 1.4 na mocy podjętej przez Radę 

z dniem 1 września 2021 roku powstał Zespół Placówek 

z siedzibą przy. ul. Lubelskiej 37, w skład którego wchodzą Przedszkole Publiczne i Szkoła 

Podstawowa im. ppłk Stefana Skoczylasa. 

W roku szkolnym 2020/2021 do szkoły podstawowej uczęszczało 170 uczniów, którzy uczyli się

w 8 oddziałach. 7 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego objętych było 

zajęciami rewalidacyjnymi w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Poza tym uczestniczyli w zajęciach 

specjalistycznych, zaleconych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Z zajęć z zakresu 

pedagogicznej, korzystali również uczniowie posiadający opinię poradni. 

Przy szkole funkcjonowała stołówka, z której korzystały zarówno dzieci ze szkoły podstawowej, 

W raportowanym okresie szkoła zapewniała opiekę świetlicową

W ramach projektu „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna szkoła+” szkole podstawowej został zapewniony 

niezbędny sprzęt do kontynuowania nauki w formie zdalnej w związku z trwającym nadal stajen 

19. Szkoła uczestniczy w programie Ogólnopolskiej

ealizowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji. 

W okresie feryjnym i wakacyjnym odmalowano 5 sal lekcyjnych oraz wejście do budynku od stron

 zmodernizowano i ogrodzono plac zabaw wykorzystywany przez 

  

Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy 

poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych 

. W tym okresie za pośrednictwem 

ojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie złożone 

zebrania informujące i promujące program 

Przedszkole Publiczne i Szkoła 

Skoczylasa. Jak opisano punkcie 1.4 na mocy podjętej przez Radę 

Zespół Placówek  Oświatowych  

37, w skład którego wchodzą Przedszkole Publiczne i Szkoła 

W roku szkolnym 2020/2021 do szkoły podstawowej uczęszczało 170 uczniów, którzy uczyli się 

o potrzebie kształcenia specjalnego objętych było 

zajęciami rewalidacyjnymi w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Poza tym uczestniczyli w zajęciach 

Pedagogiczną. Z zajęć z zakresu 

pedagogicznej, korzystali również uczniowie posiadający opinię poradni.  

Przy szkole funkcjonowała stołówka, z której korzystały zarówno dzieci ze szkoły podstawowej,  

W raportowanym okresie szkoła zapewniała opiekę świetlicową 25 uczniom. 

W ramach projektu „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna szkoła+” szkole podstawowej został zapewniony 

zdalnej w związku z trwającym nadal stajen 

gólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, 

W okresie feryjnym i wakacyjnym odmalowano 5 sal lekcyjnych oraz wejście do budynku od strony 

wykorzystywany przez 
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6.2.  Przedszkole Publiczne 

 

W roku szkolnym 2020/2021 Przedszkole Publiczne zapewniało zajęcia opiekuńczo

dla 3 grup przedszkolnych: 

• starszakom (dzieci 5-6 letnie) 

• średniakom (dzieci 4-5 letnie) 

• maluchom (dzieci 3-4 letnie i młodsze) 

Pobyt dzieci w przedszkolu trwa

czasie dzieci mogły skorzystać z dwóch 

W okresie wakacyjnym zostały przeprowadz

• odmalowano korytarz placówki,

• wyposażono kolejną salę w meble, zabawki oraz pozostały sprzęt, tak aby mogła służyć od 

września 2021 jako czwarty oddział przedszkolny, 

• doposażono pozostałe grupy przedszkolne w zabawki, 

• zakupiono wyprawkę plastyczną.  

 

Ponadto Gmina Rossosz poniosła wydatki na czworo dzieci uczęszczających do przedszkoli 

prowadzonych przez inne podmioty w kwocie 

 

W Zespole Placówek Oświatowych w 2021 roku

pracowników niepedagogicznych.

 

Gmina Rossosz na 2021 rok otrzymała subwencję oświatową 

również dotację na kwotę 155

wyniosły 3 098 544,51 zł, z czego środki własne or

 

6.3.  Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie art. 90b ustawy o systemie oświaty Wójt Gminy Rossosz przyznaje pomoc 

materialną o charakterze socjalnym w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych. Pomoc jest  

skierowana do uczniów i przyznawana na podstawie kryteriów określonych w regulaminie  

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów  zamieszkałych na terenie 

Gminy Rossosz.  Otrzymują ją uczniowie w rodzinach których dochód na jedną osobę nie 

przekroczył  kwoty 528 zł.  W 2021 roku w okresie styczeń 

otrzymało 48 uczniów, natomiast w okresie wrzesień 

szkolnego  2020/2021 w czerwcu Wójt przyznał 9 uczniom stypendia o char

w formie jednorazowego stypendium za wyniki w nauce na kwotę 

stypendiów w 2021 r. wyniosła 63
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W roku szkolnym 2020/2021 Przedszkole Publiczne zapewniało zajęcia opiekuńczo

6 letnie) – 22 osoby,  

5 letnie) – 21 osób, 

4 letnie i młodsze) – 22 osoby.  

Pobyt dzieci w przedszkolu trwał od godz. 7:30 do godz. 15:30 czyli 8 godzin dziennie. W tym 

rzystać z dwóch posiłków: śniadania i obiadu. 

W okresie wakacyjnym zostały przeprowadzone następujące prace: 

odmalowano korytarz placówki, 

wyposażono kolejną salę w meble, zabawki oraz pozostały sprzęt, tak aby mogła służyć od 

września 2021 jako czwarty oddział przedszkolny,  

doposażono pozostałe grupy przedszkolne w zabawki,  

rawkę plastyczną.   

Ponadto Gmina Rossosz poniosła wydatki na czworo dzieci uczęszczających do przedszkoli 

prowadzonych przez inne podmioty w kwocie 9 937,20 zł. 

W Zespole Placówek Oświatowych w 2021 roku było zatrudnionych 25 nauczycieli oraz 10 

ików niepedagogicznych. 

Gmina Rossosz na 2021 rok otrzymała subwencję oświatową – 1 792 583 zł. W ciągu roku 

155 957,82 zł. Całościowe roczne wydatki na oświatę 2021 roku 

, z czego środki własne organu prowadzącego to 1 039

Edukacyjna opieka wychowawcza 

Na podstawie art. 90b ustawy o systemie oświaty Wójt Gminy Rossosz przyznaje pomoc 

materialną o charakterze socjalnym w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych. Pomoc jest  

na do uczniów i przyznawana na podstawie kryteriów określonych w regulaminie  

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów  zamieszkałych na terenie 

Gminy Rossosz.  Otrzymują ją uczniowie w rodzinach których dochód na jedną osobę nie 

W 2021 roku w okresie styczeń - czerwiec 2021 r. stypendium socjalne 

otrzymało 48 uczniów, natomiast w okresie wrzesień – grudzień 41 uczniów. Na koniec roku 

szkolnego  2020/2021 w czerwcu Wójt przyznał 9 uczniom stypendia o charakterze motywacyjnym 

w formie jednorazowego stypendium za wyniki w nauce na kwotę 3 100 zł

63 384 zł. Wkład własny to 15 846 zł, a dofinansowanie

  

W roku szkolnym 2020/2021 Przedszkole Publiczne zapewniało zajęcia opiekuńczo-wychowawcze 

8 godzin dziennie. W tym 

wyposażono kolejną salę w meble, zabawki oraz pozostały sprzęt, tak aby mogła służyć od 

Ponadto Gmina Rossosz poniosła wydatki na czworo dzieci uczęszczających do przedszkoli 

25 nauczycieli oraz 10 

zł. W ciągu roku wpłynęły 

zł. Całościowe roczne wydatki na oświatę 2021 roku 

039 265,69 zł. 

Na podstawie art. 90b ustawy o systemie oświaty Wójt Gminy Rossosz przyznaje pomoc 

materialną o charakterze socjalnym w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych. Pomoc jest  

na do uczniów i przyznawana na podstawie kryteriów określonych w regulaminie  

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów  zamieszkałych na terenie 

Gminy Rossosz.  Otrzymują ją uczniowie w rodzinach których dochód na jedną osobę nie 

r. stypendium socjalne 

grudzień 41 uczniów. Na koniec roku 

akterze motywacyjnym 

zł. Kwota wypłaconych 

, a dofinansowanie – 47 538 zł. 



 Raport o 
                                                                              

28 
 

Powyższa pomoc była finansowana w 80% ze środków

Gminy.   

 

6.4.  Dowóz 

Gmina zapewniła dowóz do szkoły 93

koszt wyniósł 85 744,70 zł. Ponadto dowożono

do szkół w Białej Podlaskiej. Na ten cel wydano 

 

7.  POMOC PUBLICZNA 

7.1.  Pomoc publiczna dla rolników

 

Pomoc publiczna dla rolników to przede wszystkim pomoc de minimis oraz pomoc publiczna 

udzielana w ramach wyłączeń grupowych. 

W 2021 roku wydano jedną decyzję w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, jedną decyzję 

w sprawie umorzenia podatku od środków transportu oraz jedną

i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego 

gospodarstwa rolnego, udzielając w ten sposób pomocy de minimis na kwotę 

(288,16 EUR). 

W 2021 roku wydano również trzy decyzje w sprawie przyznania ulgi inwestycyjnej w podatku 

rolnym udzielając w ten sposób pomocy publicznej w ramach wyłączeń grupowych na

18 514,83 zł. 

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 

kwotę 324 759,63 zł. 

 

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 uczniów, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe

i zdali egzamin czeladniczy lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych

zgodnie z dyspozycją art. 122 ustawy z dnia 14 grudni

powyższego zadania pozyskano dotację od Wojewody Lubelskiego. Młodociani, którzy

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

pokazuje liczbę złożonych i pozytywnie rozpa

tytułu. 
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Powyższa pomoc była finansowana w 80% ze środków budżetu państwa i 20% 

ina zapewniła dowóz do szkoły 93 uczniom w okresie stacjonarnego trybu nauczania, którego 

Ponadto dowożono dwójkę dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności

ałej Podlaskiej. Na ten cel wydano 2 903,58 zł. 

Pomoc publiczna dla rolników 

Pomoc publiczna dla rolników to przede wszystkim pomoc de minimis oraz pomoc publiczna 

udzielana w ramach wyłączeń grupowych.  

decyzję w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, jedną decyzję 

od środków transportu oraz jedną decyzję przyznającą zwolnienie 

i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego 

wa rolnego, udzielając w ten sposób pomocy de minimis na kwotę 

W 2021 roku wydano również trzy decyzje w sprawie przyznania ulgi inwestycyjnej w podatku 

rolnym udzielając w ten sposób pomocy publicznej w ramach wyłączeń grupowych na

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 2021 roku obejmowała 432

Dofinansowanie 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

lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Na realizację

powyższego zadania pozyskano dotację od Wojewody Lubelskiego. Młodociani, którzy

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

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

  

państwa i 20% ze środków budżetu 

e stacjonarnego trybu nauczania, którego 

dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności 

Pomoc publiczna dla rolników to przede wszystkim pomoc de minimis oraz pomoc publiczna 

decyzję w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, jedną decyzję  

decyzję przyznającą zwolnienie  

i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego 

wa rolnego, udzielając w ten sposób pomocy de minimis na kwotę 1.319 zł  

W 2021 roku wydano również trzy decyzje w sprawie przyznania ulgi inwestycyjnej w podatku 

rolnym udzielając w ten sposób pomocy publicznej w ramach wyłączeń grupowych na kwotę  

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

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla producentów rolnych posiadających 

32 wniosków na łączną 

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych 

ano wnioski pracodawców 

o zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe 

lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych 

oświatowe. Na realizację 

powyższego zadania pozyskano dotację od Wojewody Lubelskiego. Młodociani, którzy 

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

trzonych wniosków, oraz poniesione wydatki z tego 
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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 trudnych 

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 podejmo

działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem.

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

w możliwościach pomocy społecznej.

współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej poprzez wprowadzenie kontraktu 

socjalnego. 

Główne zadania pomocy społecznej to: przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą 

świadczeń, praca socjalna, prowadzenie i rozwój n

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 rodziny

kryterium ustalonego kwotowo w zależności o

gospodarującej 701 zł, dla osoby w rodzinie 

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 wielodzietnych, 
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Rok 2021 

Pracownicy zatrudniający młodocianych 3 

Młodociani mieszkańcy gminy 3 

Kwota dofinansowania 24 243 zł

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej 

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

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 podejmo

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 o

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

i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, realizacja zadań 

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

otrzeb. 

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 

, dla osoby w rodzinie 528 zł przy wystąpieniu co n

otrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, 

ezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,  

  

zł 

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 

działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem. Potrzeby 

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

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 

iezbędnej infrastruktury socjalnej, analiza 

świadczenia pomocy społecznej, realizacja zadań 

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

gdy dochód nie przekraczał 

. dla osoby samotnie 

przy wystąpieniu co najmniej jednej z niżej 

wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 
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• trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 

uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy,

• trudności w przystosowaniu do życia

• alkoholizm lub narkomania,

• zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa,

• klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Przyznawanie świadczenia z pomocy społecznej było poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu 

środowiskowego w miejscu zamieszka

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 przyznania świad

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 społecznej oraz wynikające

z innych ustaw, w tym: 

• o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

• o świadczeniach rodzinnych

• o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+)

• o dodatkach mieszkaniowy

• prawo energetyczne, 

• o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

• o Karcie dużej rodziny, 

• program rządowy „Posiłek w szkole i w domu

 

8.2.  Formy pomocy 
 

Forma pomocy 

Zasiłki stałe 

Zasiłki okresowe 

Zasiłki celowe 

Dożywianie 

Usługi opiekuńcze 

Opłata za pobyt w DPS 

Składka na ubez. zdrowotne 

Razem 

 

Pomoc i wsparcie w gminie z pomocy społecznej w 2021

ok. 7,41% wszystkich mieszkańców gminy.
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rudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 

uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy,

udności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

lkoholizm lub narkomania, 

darzenie losowe i sytuacja kryzysowa, 

lęska 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 

 Wszelkie informacje, jakie uzyskał pracownik socjalny objęte są 

icą 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.

w Rossoszu realizował zadania określone ustawą o pomocy społecznej oraz wynikające

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

świadczeniach rodzinnych, 

pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+), 

dodatkach mieszkaniowych, 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

rządowy „Posiłek w szkole i w domu”. 

2020 rok 

Liczba osób Kwota w zł Liczba osób

  5         37 296   5 

19         31 969 17 

23           8 950 35 

58         14 972 42 

  4         37 847   3 

  7       168 611   8 

   5           3 357   5 

        121       294 092         115 

minie z pomocy społecznej w 2021 r. uzyskało 168

% wszystkich mieszkańców gminy. Najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji 

  

rudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 

uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, 

po zwolnieniu z zakładu karnego,  

Przyznawanie świadczenia z pomocy społecznej było poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu 

nia 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 

icą służbową i mogą być wykorzystane jedynie dla celów przyznania świadczeń  z pomocy 

powaniu o przyznanie świadczeń pracownik socjalny kieruje się przede 

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

w Rossoszu realizował zadania określone ustawą o pomocy społecznej oraz wynikające 

2021 rok 

Liczba osób Kwota w zł 

         36 497 

         33 904 

         19 112 

         16 061 

           8 007 

       194 432 

           3 285 

     311 298 

. uzyskało 168 osób, co stanowiło  

Najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji 
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życiowej osób i rodzin, a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc był

ubiegłym: niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka chorob

 

8.3.  Praca socjalna 

 

Wykonywanie pracy pracownika socjalnego wymaga odpowiedniego wykształcenia, 

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

pedagogiki, socjologii oraz przepisó

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 poleg

i motywujących klienta do działań zmierzających do poprawy swojej sytuacji.

 

8.4.  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 (5

• Ustawa o Karcie Dużej Rodziny

W 2021 roku ze świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzi

(w roku 2020 – 103), zasiłek pielęgn

pielęgnacyjne 8 osób (w roku 2020 

2020 – 4). 

Łączna kwota wydatkowana na w/w świadczenia wyniosła 
 

Świadczenie wychowawcze pobierało 219
 

Kartę Dużej Rodziny w 2021 r. otrzymało 19
 

Z programu „Dobry start” skorzystało 257

 

8.5. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014

         Funduszu Pomocy Najbardziej

Z podprogramu 2021 skorzystało 240 osób

wydano 10 301,33 kg żywności o łącznej wartości 
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a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc były

niepełnosprawność, 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. 

zadaniem pracownika socjalnego jest rozpoznanie potrzeb osób i rodzin poprzez 

Praca socjalna polega też na doradztwie, rozmowach wspierających

i motywujących klienta do działań zmierzających do poprawy swojej sytuacji. 

lecone z zakresu administracji rządowej 

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

Ustawa o świadczeniach rodzinnych, 

stawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

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

stawa o Karcie Dużej Rodziny, 

roku ze świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne z dodatkami) skorzystało

zasiłek pielęgnacyjny pobierało 41 osób (w roku 2020 

(w roku 2020 – 8), świadczenia z funduszu alimentacyjnego 5 rodzin (w roku 

na w/w świadczenia wyniosła 818 840 zł. 

cze pobierało 219 rodziny na kwotę 2 175 715 zł. 

. otrzymało 19 osób z 7 rodzin. 

u „Dobry start” skorzystało 257 dzieci. 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021 

skorzystało 240 osób z 97 rodzin, którym w formie pacz

g żywności o łącznej wartości 41 428,94 zł. 

  

y podobnie jak w roku 

a, bezrobocie, wielodzietność. 

Wykonywanie pracy pracownika socjalnego wymaga odpowiedniego wykształcenia, 

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

w 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. 

zadaniem pracownika socjalnego jest rozpoznanie potrzeb osób i rodzin poprzez 

na doradztwie, rozmowach wspierających 

 

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

nne z dodatkami) skorzystało 87 rodzin   

(w roku 2020 – 43), świadczenie 

z funduszu alimentacyjnego 5 rodzin (w roku 

2020 współfinansowany z Europejskiego 

w formie paczek żywnościowych 
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8.6. Ocena zasobów pomocy społecznej

Od 2011 roku gminy, powiaty i samorząd województwa mają obowiązek przygotowywania 

corocznej oceny zasobów pomocy społecznej.

analizy lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

Ocena obejmowała infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania 

pomocy społecznej bez względu na podmiot

korzystające z pomocy, powody ich przyznawania oraz ich rozkład ilościowy. 

Formularz Oceny zasobów Pomocy Spo

a także wskaźników pozwalających na sformułowanie rekomendacji pod kątem budżetu 

dotyczącego pomocy społecznej.

Źródłem danych dla oceny zasobów były informacje zgromadzone w jednostkach pomocy 

społecznej: głównym źródłem jest Centralna Aplikacja Statystyczna oraz System Informaty

Helios. Uzupełnieniem są dane ze świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia 

wychowawczego (500+). W zakresie danych demograficznych korzystano z zasobów GUS.

Na koniec raportowanego okresu w 

5 pracowników na umowę o pracę oraz 1 osoba na umowę zlecenie. 

 

Wydatki tej jednostki na koniec roku 2021 zamknęły się kwotą 

zlecone przeznaczono 2 980 821,76

Gminy – 440 710,27 zł. 

 

9.  KOMUNIKACJA  

Głównym ciągiem komunikacyjnym Gminy Rossosz jest Droga Wojewódzka nr 812

Podlaska – Krasnystaw. System komunikacji uzupełniają drogi powiatowe oraz gminne.

Tabela: Drogi przebiegające przez tere

Wyszczególnienie 

Droga wojewódzka 812 

Drogi Powiatowe 

Drogi Gminne 

Razem 

 

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

o nawierzchni asfaltowej oraz żużlowej zap

jej obszarem: Są to drogi: 
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8.6. Ocena zasobów pomocy społecznej 

Od 2011 roku gminy, powiaty i samorząd województwa mają obowiązek przygotowywania 

w pomocy społecznej. Dokument ten opracowywany jest na podstawie 

analizy lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.  

Ocena obejmowała infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania 

pomocy społecznej bez względu na podmiot, który je finansuje i realizuje, a także osoby i rodziny 

korzystające z pomocy, powody ich przyznawania oraz ich rozkład ilościowy.  

Formularz Oceny zasobów Pomocy Społecznej składał się z części tabelarycznej, sekcji opisowych, 

jących na sformułowanie rekomendacji pod kątem budżetu 

dotyczącego pomocy społecznej.  

Źródłem danych dla oceny zasobów były informacje zgromadzone w jednostkach pomocy 

: głównym źródłem jest Centralna Aplikacja Statystyczna oraz System Informaty

Uzupełnieniem są dane ze świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia 

W zakresie danych demograficznych korzystano z zasobów GUS.

Na koniec raportowanego okresu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

na umowę o pracę oraz 1 osoba na umowę zlecenie.  

Wydatki tej jednostki na koniec roku 2021 zamknęły się kwotą 3 596 414,76

821,76 zł, środki z dofinansowań to 174 882,25

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 

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

chni asfaltowej oraz żużlowej zapewnia połączenie pomiędzy wioskami

  

Od 2011 roku gminy, powiaty i samorząd województwa mają obowiązek przygotowywania 

Dokument ten opracowywany jest na podstawie 

Ocena obejmowała infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania 

, który je finansuje i realizuje, a także osoby i rodziny 

 

ecznej składał się z części tabelarycznej, sekcji opisowych, 

jących na sformułowanie rekomendacji pod kątem budżetu 

Źródłem danych dla oceny zasobów były informacje zgromadzone w jednostkach pomocy 

: głównym źródłem jest Centralna Aplikacja Statystyczna oraz System Informatyczny 

Uzupełnieniem są dane ze świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia 

W zakresie danych demograficznych korzystano z zasobów GUS. 

Pomocy Społecznej było zatrudnionych  

414,76 zł,  z tego na zadania 

882,25 zł i środki z budżetu 

Głównym ciągiem komunikacyjnym Gminy Rossosz jest Droga Wojewódzka nr 812 Biała  

. System komunikacji uzupełniają drogi powiatowe oraz gminne. 

n Gminy Rossosz 

w kilometrach 

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

ewnia połączenie pomiędzy wioskami w gminie i poza 
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Droga powiatowa relacji 

1083 L – Rossosz dr. woj. 812 – Rowiny 

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

1103 L – Rossosz dr. woj. 812 – Br

1104 L – Mokre dr. pow. 1103 L –

1105 L – Rossosz dr. pow. 1103 L 

1106 L – Mokre dr. pow. 1105L –

 

10.  PROFILAKTYKA 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 trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. Zajmuje się ona reali

 o przeciwdziałaniu narkomanii. W szczególności jest to prowadzenie działań związanych 

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób 

uzależnionych od alkoholu. 

 

Realizacja powyższych zadań prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych 

corocznie przez Radę Gminy. Ze względu na sytuację epidemiczną w całej Polsce, 

2021 został uchwalony uchwałą nr XIV/94/2021 Rady Gminy Rossosz

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

kwoty przeznaczone do realizacji każdego rodzaju działania. Środ

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 wspo

suma w/w opłat w 2021 r. wyniosła 

 

W ramach realizacji działań wymi

Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

spowodowane było stanem epidemii COVID

ograniczeniami. Do Komisji wpłynął 1 wniosek o skierowanie na leczenie odwykowe, który po 

niedługim czasie został wycofany przez wnios

podejmowała działań w kierunku rozpatrzenia wniosku. Do sądu skierowano trzy wnioski 

o nałożenie obowiązku leczenia (jeden wniosek w sprawie rozpoczętej przed 2021 rokiem
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Rowiny  

Dubica Dolna  

Brzozowy Kąt  

– Podberwy  

Rossosz dr. pow. 1103 L – Kozły  

– Kolembrody 

KTYKA PRZECIWALKOHOLOWA 

i założenia Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoho

Przeciwdziałania Narkomanii 

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 narkomani

Ze względu na sytuację epidemiczną w całej Polsce, 

uchwałą nr XIV/94/2021 Rady Gminy Rossosz z dnia 

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 

wspomagane środkami finansowymi z budżetu gminnego. Roczna 

suma w/w opłat w 2021 r. wyniosła 24 518,88 zł. 

W ramach realizacji działań wymienionych w Programie, w roku 2021 odbyło się jedno posiedzenie 

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Na

yło stanem epidemii COVID-19 oraz wprowadzonymi na poziomie całego 

Do Komisji wpłynął 1 wniosek o skierowanie na leczenie odwykowe, który po 

niedługim czasie został wycofany przez wnioskodawcę, w związku z czym Komisja nie 

podejmowała działań w kierunku rozpatrzenia wniosku. Do sądu skierowano trzy wnioski 

o nałożenie obowiązku leczenia (jeden wniosek w sprawie rozpoczętej przed 2021 rokiem

  

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 

zacją 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  

przeciwdziałania narkomanii, uchwalanego 

Ze względu na sytuację epidemiczną w całej Polsce, program na rok 

dnia 9 marca 2021 r. 

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

ki 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 

magane środkami finansowymi z budżetu gminnego. Roczna 

enionych w Programie, w roku 2021 odbyło się jedno posiedzenie 

i Przeciwdziałania Narkomanii, co 

oraz wprowadzonymi na poziomie całego państwa 

Do Komisji wpłynął 1 wniosek o skierowanie na leczenie odwykowe, który po 

kodawcę, w związku z czym Komisja nie 

podejmowała działań w kierunku rozpatrzenia wniosku. Do sądu skierowano trzy wnioski  

o nałożenie obowiązku leczenia (jeden wniosek w sprawie rozpoczętej przed 2021 rokiem). 
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10.2.  Realizacja zadań 

 

W ramach zadań wpisujących się w gminny program profilaktyki sfinansowano niżej wymienione 

działania:  

• prowadzono współpracę z Ośrodkiem Terapeutycznym Fundacji Pomocy Osobom 

Uzależnionym i ich Rodzinom w Dołdze,

GOPS dwa razy w miesiącu funkcjonował dyżur terapeuty z ośrodka

przyjąć na leczenie stacjonarne

• dofinansowano koszty zakupu sprzętu oraz strojów sportowych Szkole Podstawowej 

w Rossoszu,  

• przeprowadzenie prelekcji  

temat zagrożeń i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, połączone z warsztatami 

integracyjnymi 

• ze środków przeznaczonych na profilaktykę sfinansowano również cykl zajęć sportowo 

rekreacyjnych z trenerem, jako przeciwdziałanie uzależnieniom oraz promowanie 

trzeźwego trybu życia. 

Niewykorzystane w roku budżetowym środki przeznaczono na wynagrodzenia. 

Wydatki na prowadzenie profilaktyki i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii w 20

roku wraz z kwotą niewykorzystaną

  

11.  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

11.1.  Straż pożarna 

 

Na terenie gminy niezmiennie od lat działają cztery jednostki terenowe Ochotniczych Straży 

Pożarnych, wszystkie typu „S” – samochodowe

1. OSP Rossosz – działa w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo 

na wyposażeniu trzy samochody strażackie: 

• lekki samochód ratownictwa technicznego FORD Transit,

• średni samochód  ratowniczo 

• średni samochód ratowniczo 

2. OSP Kożanówka – jednostka wyposażona jest w lekki średni samochód

MERCEDES SPRINTER, 

3. OSP Mokre – posiada średni ratowniczo 

4. OSP Romaszki – posiada ciężki samochód

W 2021 roku w/w jednostki uczestniczyły w 59 akcjach ratowniczo 

z usuwaniem skutków różnego rodzaju zagrożeń  o różnej  skali  trudności.
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sujących się w gminny program profilaktyki sfinansowano niżej wymienione 

prowadzono współpracę z Ośrodkiem Terapeutycznym Fundacji Pomocy Osobom 

Uzależnionym i ich Rodzinom w Dołdze, w ramach której przez cały 2021

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

stacjonarne osoby z terenu Gminy Rossosz, 

finansowano koszty zakupu sprzętu oraz strojów sportowych Szkole Podstawowej 

przeprowadzenie prelekcji  profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz dla rodziców na 

temat zagrożeń i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, połączone z warsztatami 

środków przeznaczonych na profilaktykę sfinansowano również cykl zajęć sportowo 

ch z trenerem, jako przeciwdziałanie uzależnieniom oraz promowanie 

Niewykorzystane w roku budżetowym środki przeznaczono na wynagrodzenia. 

Wydatki na prowadzenie profilaktyki i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii w 20

wraz z kwotą niewykorzystaną w roku 2020 wyniosły 33 256,70 zł. 

.  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

Na terenie gminy niezmiennie od lat działają cztery jednostki terenowe Ochotniczych Straży 

samochodowe, zrzeszające ogółem 118 druhów czynnych:

działa w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo –

na wyposażeniu trzy samochody strażackie:  

lekki samochód ratownictwa technicznego FORD Transit, 

średni samochód  ratowniczo – gaśniczy MAN, 

średni samochód ratowniczo – gaśniczy IVECO, 

jednostka wyposażona jest w lekki średni samochód

redni ratowniczo – gaśniczy STAR, 

posiada ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy JELCZ, 

W 2021 roku w/w jednostki uczestniczyły w 59 akcjach ratowniczo – gaśniczych, związanych 

z usuwaniem skutków różnego rodzaju zagrożeń  o różnej  skali  trudności. 

  

sujących się w gminny program profilaktyki sfinansowano niżej wymienione 

prowadzono współpracę z Ośrodkiem Terapeutycznym Fundacji Pomocy Osobom 

w ramach której przez cały 2021 rok w siedzibie 

, a także ośrodek mógł 

finansowano koszty zakupu sprzętu oraz strojów sportowych Szkole Podstawowej  

profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz dla rodziców na 

temat zagrożeń i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, połączone z warsztatami 

środków przeznaczonych na profilaktykę sfinansowano również cykl zajęć sportowo 

ch z trenerem, jako przeciwdziałanie uzależnieniom oraz promowanie 

Niewykorzystane w roku budżetowym środki przeznaczono na wynagrodzenia.  

Wydatki na prowadzenie profilaktyki i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii w 2021 

Na terenie gminy niezmiennie od lat działają cztery jednostki terenowe Ochotniczych Straży 

, zrzeszające ogółem 118 druhów czynnych: 

– Gaśniczego, posiada 

jednostka wyposażona jest w lekki średni samochód ratowniczo-gaśniczy 

gaśniczy JELCZ,  

gaśniczych, związanych  
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Statystyki działań podjętych przez jednostki O

OSP Pożary

Rossosz (KSRG) 22 

Romaszki  2 

Mokre   2 

Kożanówka  2 

Razem: 28 

 

Wszystkie jednostki brały czynny udział w 

związanych z COVID-19, a dodatkowo OSP Rossosz dowoziła osoby do punktów szczepień

W 2021 r. OSP Rossosz dokonała

i umundurowania, na które jednostka pozyskała fundus

• 3 060 zł z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego,

• 5 500 zł z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, 

• 2 500 zł ze Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej,

• 5 000 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID

 

Na ochronę przeciwpożarową z budżetu Gminy Rossosz w 2021 roku wydano w sumie kwotę 

135 751,87 zł. 

 

12.  DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO 

12.1.  Gminny Ośrodek Kultury 

 

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

epidemiologiczna w kraju w pierwszej połowie 2021 roku zaważyła na działalności Ośrodka. 

W drugiej połowie 2021 roku w ramach działalności prowadzono następujące formy:

• koło plastyczne, 

• zajęcia z tańca nowoczesnego dla dzieci i młodzieży

• zajęcia fitness – modelowanie sylw

• chór młodzieżowy „Presto”

• zespół ludowy „Zielawa”, 

• siłownia,  

• język angielski dla dorosłych

• zajęcia „zdrowy kręgosłup”

• tenis stołowy. 
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Statystyki działań podjętych przez jednostki OSP z terenu Gminy Rossosz w 2021

Pożary 
Miejscowe 
Zagrożenia 

Fałszywe Alarmy 

 29 2 

 0 0 

 0 0 

 0 0 

 29 2 

Wszystkie jednostki brały czynny udział w kampanii rozwożenia materiałów informacyjnych 

19, a dodatkowo OSP Rossosz dowoziła osoby do punktów szczepień

OSP Rossosz dokonała niezbędnych zakupów nowego sprzętu pożarniczego 

i umundurowania, na które jednostka pozyskała fundusze: 

060 zł z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, 

500 zł z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, 

500 zł ze Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, 

Przeciwdziałania COVID-19 5000+.  

arową z budżetu Gminy Rossosz w 2021 roku wydano w sumie kwotę 

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – SPORTOWA 

 

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

kraju w pierwszej połowie 2021 roku zaważyła na działalności Ośrodka. 

W drugiej połowie 2021 roku w ramach działalności prowadzono następujące formy:

ajęcia z tańca nowoczesnego dla dzieci i młodzieży, 

modelowanie sylwetki dla dorosłych, 

hór młodzieżowy „Presto”, 

 

ęzyk angielski dla dorosłych, 

drowy kręgosłup”, 

  

ny Rossosz w 2021 r. 

 
Interwencje 

ogółem 

53 

2 

2 

2 

            59 

nia materiałów informacyjnych  

19, a dodatkowo OSP Rossosz dowoziła osoby do punktów szczepień. 

niezbędnych zakupów nowego sprzętu pożarniczego  

500 zł z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników,  

arową z budżetu Gminy Rossosz w 2021 roku wydano w sumie kwotę 

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

kraju w pierwszej połowie 2021 roku zaważyła na działalności Ośrodka.  

W drugiej połowie 2021 roku w ramach działalności prowadzono następujące formy: 
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Ponadto w drugiej połowie roku 

Ośrodek Kultury zorganizował następujące 

• Dożynki Gminne, 

• XXI Dzień Papieski –współpraca z Parafią Rzymskokatolicką p.w.św. Stanisława Biskupa 

Męczennika w Rossoszu, 

• obchody Roku Batalionów Chłopskich w Powiecie Bialskim

• spektakl: „Gdzie jest Czerwon

• obchody 103 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę 

• mikołajkowa fotobudka –

• warsztaty tworzenia wieńców bożonarodzeniowych

GOK w roku 2021 zatrudniał dwóch pracowników na stałe, a do prowadzenia poszczególny

zatrudniał instruktorów na umowy 

z Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej.  Na działalność Gminnego Ośrodka Kultury 

w 2021 roku wydatkowano kwotę

 

12.2.  Gminna Biblioteka Publiczna

W Gminie Rossosz funkcjonuje Gminna Biblio

informacje – stan na koniec 2021 roku:

• stan księgozbioru liczył 17 525

a ubyło 134, 

• liczba zarejestrowanych czytelników wyniosła 362 osób 

roku ubiegłego, 

• w ciągu omawianego roku

• zostało wypożyczonych łącznie 6 215

• na miejscu udostępniono, łącznie prasa i książki 

365,  

• liczba wykorzystywanych komputerów (komputery stacjonarne, notebooki, tablety) 

podłączonych do Internetu

dla czytelników 

• obie placówki korzystają z nowoczesnego systemu bibliotecznego MATEUSZ,

• liczba osób zatrudnionych podobnie jak w roku poprzednim wynosiła 3.

 

W 2021 roku biblioteki realizowały swoje zadania statutowe. Nowości

zakupiono zostały wprowadzone

przeprowadzono selekcje księgozbioru i sporządzono protokoły ubytków. Księgozbiór 

wypożyczano na zewnątrz i udostępniano na miejscu. Pracownicy bibliotek uczestniczyli 

w szkoleniach i webinariach on-line .
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w drugiej połowie roku we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Rossoszu Gminny 

następujące wydarzenia: 

współpraca z Parafią Rzymskokatolicką p.w.św. Stanisława Biskupa 

 

bchody Roku Batalionów Chłopskich w Powiecie Bialskim, 

pektakl: „Gdzie jest Czerwony Kapturek?” 

bchody 103 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę – 11 listopada

– 6 grudnia, 

arsztaty tworzenia wieńców bożonarodzeniowych. 

GOK w roku 2021 zatrudniał dwóch pracowników na stałe, a do prowadzenia poszczególny

zatrudniał instruktorów na umowy - zlecenia. Od 6 grudnia 2021 roku była przyjęta osoba na staż 

w Białej Podlaskiej.  Na działalność Gminnego Ośrodka Kultury 

w 2021 roku wydatkowano kwotę 145 529,26 zł. 

Biblioteka Publiczna 

funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna z filią w Romaszkach. 

stan na koniec 2021 roku: 

stan księgozbioru liczył 17 525 woluminów,  w tym przybyło 546 nowo zakupionych pozycji,

iczba zarejestrowanych czytelników wyniosła 362 osób – wzrost o 27 osób w stosunku do 

omawianego roku odnotowano 4 527 odwiedzin czytelników 

onych łącznie 6 215 woluminów – odpowiednio 5 896 w ro

na miejscu udostępniono, łącznie prasa i książki – 787 woluminów, w 2020 roku było to 

liczba wykorzystywanych komputerów (komputery stacjonarne, notebooki, tablety) 

podłączonych do Internetu nie uległa zmianie i było to 14 zestawów, w tym 9 

obie placówki korzystają z nowoczesnego systemu bibliotecznego MATEUSZ,

liczba osób zatrudnionych podobnie jak w roku poprzednim wynosiła 3.

W 2021 roku biblioteki realizowały swoje zadania statutowe. Nowości

zostały wprowadzone do systemu Mateusz. Dodatkowo uzupełniano bazy katalogów, 

przeprowadzono selekcje księgozbioru i sporządzono protokoły ubytków. Księgozbiór 

wypożyczano na zewnątrz i udostępniano na miejscu. Pracownicy bibliotek uczestniczyli 

line . 

  

z Gminną Biblioteką Publiczną w Rossoszu Gminny 

współpraca z Parafią Rzymskokatolicką p.w.św. Stanisława Biskupa 

11 listopada, 

GOK w roku 2021 zatrudniał dwóch pracowników na stałe, a do prowadzenia poszczególnych zajęć 

była przyjęta osoba na staż  

w Białej Podlaskiej.  Na działalność Gminnego Ośrodka Kultury  

w Romaszkach. Najważniejsze 

woluminów,  w tym przybyło 546 nowo zakupionych pozycji, 

wzrost o 27 osób w stosunku do 

czytelników – 3 200 w 2020 roku, 

896 w roku 2020, 

787 woluminów, w 2020 roku było to 

liczba wykorzystywanych komputerów (komputery stacjonarne, notebooki, tablety) 

to 14 zestawów, w tym 9 dostępnych 

obie placówki korzystają z nowoczesnego systemu bibliotecznego MATEUSZ, 

liczba osób zatrudnionych podobnie jak w roku poprzednim wynosiła 3. 

W 2021 roku biblioteki realizowały swoje zadania statutowe. Nowości wydawnicze, które 

uzupełniano bazy katalogów, 

przeprowadzono selekcje księgozbioru i sporządzono protokoły ubytków. Księgozbiór 

wypożyczano na zewnątrz i udostępniano na miejscu. Pracownicy bibliotek uczestniczyli  
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Czytelnicy mieli okazje wziąć udział w przeprowadzonych przez biblioteki warsztatach, konkursach, 

zajęciach plastycznych. Ponadto organizowane były

zimowych, spotkaniach „Klubu miłośników książki”, „ Klubu gier planszowych”

ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom.

Odwiedzający bibliotekę mieli również okazje obejrzeć wystawę o B

w Rossoszu. Działania promocyjno

biblioteki i w lokalnej gazetce, którą redaguje i wydaje biblioteka. 

zamieszczono galerię zdjęć w cyklu „Rossosz dawniej i dziś”. 

roku Biblioteki brały udział w konkursie 

zapomnienia”, zajmując II miejsce GBP w Rossoszu

 

W 2021 roku na prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa 

w tym: 

• dotacja organizatora – 163

• dotacja „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 ”Zakup nowości 

wydawniczych do bibliotek publicznych 

Ze względu na obostrzenia spowodowane pandemią działaln

ponieważ ich pomieszczenia przez pierwsze cztery miesiące 2021 roku były niedostępne dla 

użytkowników (brak dostępu do półek, czytelni). 

 

12.3. Zabytki 
 
Na terenie Gminy Rossosz zlokalizowane są obiekty znajdujące się w rejestrze

który funkcjonuje w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Lublinie.

Do obiektów tych należą: 

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

placu kościelnego, 

• Cmentarz Prawosławny z XIX w. wraz

 

 

13.  UCHWAŁY RADY GMINY 

W 2021 roku Rada Gminy Rossosz podjęła 4

organom sprawującym nadzór merytoryczny. Organem takim, z wyłączeniem spraw budżetowych, 

jest Wojewoda Lubelski, natomiast w zakresie spraw dotyczących budżetu i spraw 

podatkowych – Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie.

Raport o stanie Gminy Rossosz za rok 2021 
                                       

mieli okazje wziąć udział w przeprowadzonych przez biblioteki warsztatach, konkursach, 

. Ponadto organizowane były „Spotkania z książką”, 

„Klubu miłośników książki”, „ Klubu gier planszowych”

Cała Polska Czyta Dzieciom. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach promujących czytanie. 

Odwiedzający bibliotekę mieli również okazje obejrzeć wystawę o Batalionach Chłopskich

w Rossoszu. Działania promocyjno-edukacyjne odbywały się na profilu społecznościowym

biblioteki i w lokalnej gazetce, którą redaguje i wydaje biblioteka. Na profilu facebookowym 

galerię zdjęć w cyklu „Rossosz dawniej i dziś”. Należy dodać, że 

brały udział w konkursie powiatowym konkursu pod nazwą 

miejsce GBP w Rossoszu i III miejsce Filia GBP w Romaszkach

roku na prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa wyda

63 427,94 zł, 

dotacja „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 ”Zakup nowości 

wydawniczych do bibliotek publicznych – 5 000 zł. 

Ze względu na obostrzenia spowodowane pandemią działalność bibliotek była ograniczona, 

omieszczenia przez pierwsze cztery miesiące 2021 roku były niedostępne dla 

użytkowników (brak dostępu do półek, czytelni).  

Na terenie Gminy Rossosz zlokalizowane są obiekty znajdujące się w rejestrze

który funkcjonuje w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Lublinie. 

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

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

 

oku Rada Gminy Rossosz podjęła 47 uchwał. Wszystkie uchwały były przekazywane 

organom sprawującym nadzór merytoryczny. Organem takim, z wyłączeniem spraw budżetowych, 

ewoda Lubelski, natomiast w zakresie spraw dotyczących budżetu i spraw 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie. 

  

mieli okazje wziąć udział w przeprowadzonych przez biblioteki warsztatach, konkursach, 

„Spotkania z książką”, zajęcia podczas ferii  

„Klubu miłośników książki”, „ Klubu gier planszowych” oraz akcji Fundacji 

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach promujących czytanie. 

atalionach Chłopskich 

odbywały się na profilu społecznościowym 

Na profilu facebookowym 

Należy dodać, że w raportowanym 

pod nazwą „Ocalić od 

Filia GBP w Romaszkach.   

wydano 168 427,94 zł, 

dotacja „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 ”Zakup nowości 

bliotek była ograniczona, 

omieszczenia przez pierwsze cztery miesiące 2021 roku były niedostępne dla 

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

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

z nagrobkiem Anny Onufriewny Maksymowiczowej. 

Wszystkie uchwały były przekazywane 

organom sprawującym nadzór merytoryczny. Organem takim, z wyłączeniem spraw budżetowych, 

ewoda Lubelski, natomiast w zakresie spraw dotyczących budżetu i spraw  



 Raport o 
                                                                              

38 
 

Lp. Numer uchwały Uchwała w sprawie

1 Uchwała XIV/94/2021  
Rady Gminy Rossosz  
z dnia 9 marca 2021 r. 

przyj
i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii 
w gminie Rossosz na rok 2021

2 Uchwała XIV/95/2021 Rady 
Gminy Rossosz  
z dnia 9 marca 2021 r. 

przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zap
zwierząt na terenie Gminy Rossosz 
w 2021 roku

3 Uchwała XIV/96/2021 Rady 
Gminy Rossosz  
z dnia 9 marca 2021 r. 

zwolnień od podatku od 
nieruchomości na terenie 
gminy Rossosz

4 Uchwała XIV/97/2021 Rady 
Gminy Rossosz  
z dnia 9 marca 2021 r. 

wyrażenia z
porozumienia dotyczącego zasad 
finansowania opieki zapewnionej 
dzieciom do lat 3 zamieszkałym na 
terenie Gminy Rossosz 
w Gminnym Klubie Malucha 
prowadzonym przez gminę 
Wisznice

5 Uchwała XIV/98/2021 Rady 
Gminy Rossosz  
z dnia 9 marca 2021 r. 

wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia międzygminnego 

okr

przy opracowaniu i wdrożeniu 

Strategii rozwoju ponadlokalnego 

Doliny Zielawy 

2021

6 Uchwała XIV/99/2021 Rady 
Gminy Rossosz  
z dnia 9 marca 2021 r. 

szczegółowego trybu 

i harmonogramu opracowania 

Strategii  rozwoju ponadlokalnego 

Doliny  Zielawy 20212030, w tym 

trybu konsultacji

Raport o stanie Gminy Rossosz za rok 2021 
                                       

Uchwała w sprawie Omówienie realizacji

przyjęcia programu profilaktyki  
i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii  
w gminie Rossosz na rok 2021 

Prowadzenie działań związanych 
z profilaktyką i rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych należy 
do zadań własnych gmin. Zadania
być ujęte w Gminnym Programie 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, uchwalanym corocznie 
przez Radę Gminy.

przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Rossosz 
w 2021 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 Urzę

Lubelskiego 2021, pozycja 1265 ogł. dnia 

17.03.2021 r.) 

zwolnień od podatku od 
nieruchomości na terenie  
gminy Rossosz 

Rada Gminy w drodze uchwały może 
ustanowić zwolnienie od pod
od nieruchomości dla OSP zgodnie 
z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych.
(Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. 

Lubelskiego 2021, pozycja 1266, ogł. dnia 

17.03.2021 r.) 

 

wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia dotyczącego zasad 
finansowania opieki zapewnionej 
dzieciom do lat 3 zamieszkałym na 
terenie Gminy Rossosz  
w Gminnym Klubie Malucha 
prowadzonym przez gminę 
Wisznice 

Rada Gminy wyraziła zgodę na zawarcie 
porozumienia pomiędzy G
a Gminą Rossosz dotyczące zasad 
funkcjonowania opieki nad dziećmi do lat 3 
zamieszkałych na terenie Gminy Rossosz 

wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia międzygminnego 

określającego zasady współpracy 

przy opracowaniu i wdrożeniu 

Strategii rozwoju ponadlokalnego 

Doliny Zielawy  

2021-2030 

Porozumienie międzygminne określa 
zasady i system zarządzania stron 
przy opracowaniu i wdrożeniu Strategii 
rozwoju ponadlokalnego Doliny Z
2021-2030. 

szczegółowego trybu  

i harmonogramu opracowania 

Strategii  rozwoju ponadlokalnego 

Doliny  Zielawy 20212030, w tym 

trybu konsultacji 

Uchwała szczegółowo określa tryb 
opracowania projektu
ponadlokalnego Doliny  Zielawy 2021
w tym tryb konsultacji.
(Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. 

Lubelskiego 2021, pozycja 1267, ogł. dnia 

17.03.2021 r.) 

  

Omówienie realizacji 

Prowadzenie działań związanych  
z profilaktyką i rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych należy  
do zadań własnych gmin. Zadania muszą 
być ujęte w Gminnym Programie 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, uchwalanym corocznie 
przez Radę Gminy. 

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

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. 

Lubelskiego 2021, pozycja 1265 ogł. dnia 

Rada Gminy w drodze uchwały może 
ustanowić zwolnienie od podatku  
od nieruchomości dla OSP zgodnie  
z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych. 
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. 

Lubelskiego 2021, pozycja 1266, ogł. dnia 

Rada Gminy wyraziła zgodę na zawarcie 
porozumienia pomiędzy Gminą Wisznice,  
a Gminą Rossosz dotyczące zasad 
funkcjonowania opieki nad dziećmi do lat 3 
zamieszkałych na terenie Gminy Rossosz  

Porozumienie międzygminne określa 
zasady i system zarządzania stron  
przy opracowaniu i wdrożeniu Strategii 
rozwoju ponadlokalnego Doliny Zielawy 

Uchwała szczegółowo określa tryb 
ania projektu Strategii rozwoju 

ponadlokalnego Doliny  Zielawy 2021-2030 
w tym tryb konsultacji.  
(Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. 

Lubelskiego 2021, pozycja 1267, ogł. dnia 
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7 Uchwała XIV/100/2021 Rady 
Gminy Rossosz  
z dnia 9 marca 2021 r. 

utworzenia Zespołu Placówek 
Oświatowych w Rossoszu

8 Uchwała XIV/101/2021 Rady 
Gminy Rossosz  
z dnia 9 marca 2021 r. 

w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej

9 Uchwała XIV/102/2021 Rady 
Gminy Rossosz  
z dnia 9 marca 2021 r. 

zmian w budżecie
na 2021 rok

10 Uchwała XV/103/2021 Rady 
Gminy Rossosz  
z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatnośc
wsparcia, mieszkaniach 
chronionych, noclegowniach, 
schroniskach dla osób 
bezdomnych oraz 
w schroniskach dla osób 
bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi w Gminie Rossosz

11 Uchwała XV/104/2021 Rady 
Gminy Rossosz  
z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

określenia wysokości, 

szczegółowych warunków 

i trybu przyznawania oraz zwrotu 

zasiłku celowego na ekonomiczne 

usamodzielnienie

12 Uchwała XV/105/2021 Rady 
Gminy Rossosz  
z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

przyjęcia wieloletniego programu  
osłonowego 
w zakresie dożywiania „Posiłek w 
szkole i w domu” na lata 2021
2023

13 Uchwała XV/106/2021 Rady 
Gminy Rossosz  
z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

określenia wzoru wniosku 
o przyznanie dodatku 
mieszkaniowego oraz wzoru 
deklaracji o dochodach

14 Uchwała XV/107/2021 Rady 
Gminy Rossosz  
z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

zmian w budżecie Gminy Rossosz 
na 2021 r

Raport o stanie Gminy Rossosz za rok 2021 
                                       

utworzenia Zespołu Placówek 
Oświatowych w Rossoszu 

Rada Gminy w drodze uchwały tworzy 
Zespół Placówek Oświatowych 
w Rossoszu na podstawie aktu 
założycielskiego, który określa 
odpowiednio jej rodzaj, nazwę 
i siedzibę. 

w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej 

Realizacja wieloletniej prognozy finansowej 
gminy Rossosz przebiegała zgodnie 
z planem. 

zmian w budżecie Gminy Rossosz 
na 2021 rok 

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

szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w ośrodkach 
wsparcia, mieszkaniach 
chronionych, noclegowniach, 
schroniskach dla osób 
bezdomnych oraz  
w schroniskach dla osób 
bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi w Gminie Rossosz 

Celem uchwały jest ustalenie 
szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w
wsparcia udzielających tymczasowego 
schronienia w schroniskach dla osób 
bezdomnych i 
bezdomnych z 
(Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. 

Lubelskiego 2021, pozycja 2124, 

ogł. dnia 10.05.2021r.)

określenia wysokości, 

szczegółowych warunków  

i trybu przyznawania oraz zwrotu 

zasiłku celowego na ekonomiczne 

usamodzielnienie 

Rada gminy, w drodze uchwały, określa 
wysokość oraz szczegółowe warunki 
i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku 
celowego na ekonomiczne 
usamodzielnienie.
(Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. 

Lubelskiego 2021, pozycja 2125, 

ogł. dnia 10.05.2021 r.)

przyjęcia wieloletniego programu  
osłonowego  
w zakresie dożywiania „Posiłek w 
szkole i w domu” na lata 2021-
2023 

Program osłonowy przyjęty uchwałą jest 
elementem polityki społecznej gminy 
w zakresie poprawy poziomu życia rodzin 
o niskich dochodach

określenia wzoru wniosku  
o przyznanie dodatku 
mieszkaniowego oraz wzoru 
deklaracji o dochodach 

Rada Gminy w drodze uchwały
wzór wniosku o przyznanie dodatku 
mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji 
o dochodach.  
(Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. 

Lubelskiego 2021, pozycja 2126, 

ogł. dnia 10.05.2021 r.)

 

zmian w budżecie Gminy Rossosz 
na 2021 rok 

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

  

Rada Gminy w drodze uchwały tworzy 
Zespół Placówek Oświatowych  

na podstawie aktu 
założycielskiego, który określa 
odpowiednio jej rodzaj, nazwę  

Realizacja wieloletniej prognozy finansowej 
gminy Rossosz przebiegała zgodnie  

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

Celem uchwały jest ustalenie 
szczegółowych zasad ponoszenia 

ości za pobyt w ośrodkach 
wsparcia udzielających tymczasowego 

schroniskach dla osób 
schroniskach dla osób 
 usługami opiekuńczymi.  

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. 

Lubelskiego 2021, pozycja 2124,  

.2021r.) 

Rada gminy, w drodze uchwały, określa 
raz szczegółowe warunki  

i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku 
celowego na ekonomiczne 
usamodzielnienie.  
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. 

Lubelskiego 2021, pozycja 2125,  

ogł. dnia 10.05.2021 r.) 

Program osłonowy przyjęty uchwałą jest 
elementem polityki społecznej gminy  
w zakresie poprawy poziomu życia rodzin  

dochodach. 

Rada Gminy w drodze uchwały określenia 
wzór wniosku o przyznanie dodatku 

zkaniowego oraz wzoru deklaracji  

(Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. 

Lubelskiego 2021, pozycja 2126,  

ogł. dnia 10.05.2021 r.) 

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



 Raport o 
                                                                              

40 
 

15 Uchwała XVI/108/2021 Rady 
Gminy Rossosz  
z dnia 29 czerwca 2021 r. 

udzielenia wotum zaufania 
Wójtowi Gminy Rossosz 
za 2020 r.

16 Uchwała XVI/109/2021 Rady 
Gminy Rossosz  
z dnia 29 czerwca 2021 r. 

rozpatrzenia i zatwierdz
sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem Wójta Gminy 
Rossosz z wykonania budżetu za 
2020 r.

17 Uchwała XVI/110/2021 Rady 
Gminy Rossosz  
z dnia 29 czerwca 2021 r. 

udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy z tytułu wykonania budżetu 
za 2020 rok

18 Uchwała XVI/111/2021 Rady 
Gminy Rossosz  
z dnia 29 czerwca 2021 r. 

określenia średniej ceny jednostki 
paliwa w Gminie Rossosz na rok 
szkolny 2021/2022

19 Uchwała XVI/112/2021 Rady 
Gminy Rossosz  
z dnia 29 czerwca 2021 r. 

zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej

20 Uchwała XVI/113/2021 Rady 
Gminy Rossosz  
z dnia 29 czerwca 2021 r. 

zmian w budżecie gminy Rossosz 
na 2021r.

21 Uchwała XVII/114/2021 
Rady Gminy Rossosz  
z dnia 17 sierpnia 2021 r. 

zasad udz
tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć 
n
stanowisko kierownicze 
oraz określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć pedagoga szkolnego, 
psychologa, logopedy, terapeuty 
pedagogicz
zawodowego
 

Raport o stanie Gminy Rossosz za rok 2021 
                                       

udzielenia wotum zaufania 
Wójtowi Gminy Rossosz  
za 2020 r. 

Wotum zaufania jest konsekwencją oceny 
przez radę gminy przygotowanego 
i przedstawionego raportu o stanie gminy, 
nad którym następnie przeprowadzona 
została debata. 

rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem Wójta Gminy 
Rossosz z wykonania budżetu za 
2020 r. 

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

udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy z tytułu wykonania budżetu 
za 2020 rok 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym 
i ustawą o finansach publicznych udziela 
się Wójtowi Gminy Rossosz absolutorium. 

określenia średniej ceny jednostki 
paliwa w Gminie Rossosz na rok 
szkolny 2021/2022 

uchwała dotyczy ceny jednostki paliwa 
w Gminie Rossosz na rok szkolny 
2021/2022 i jest związana z przepisami 
w zakresie zwrotu rodzicom kosztów 
dowozu dzieci niepełnosprawnych, 
o ile dowóz i opiekę do szkół, 
przedszkoli, ośrodków rewalidacyjno
wychowawczych realizują rodzice.
(Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. 

Lubelskiego 2021, pozycja 3110, 

ogł. dnia 12.07.2021 r.)

zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej 

Realizacja wieloletniej prognozy finansowej 
gminy Rossosz przebiegała zgodnie 
z planem. 

zmian w budżecie gminy Rossosz 
na 2021r. 

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

zasad udzielania i rozmiaru zniżek 
tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć 
nauczycielom, którym powierzono 
stanowisko kierownicze  
oraz określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć pedagoga szkolnego, 
psychologa, logopedy, terapeuty 
pedagogicznego i doradcy 
zawodowego 
 

Rada Gminy ustalała tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć 
realizowanych przez nauczycieli 
o różnym tygodniowym
 obowiązkowym wymiarze godzin. 
(Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. 

Lubelskiego 2021, pozycja 3547, 

ogł. dnia 18.08.2021 r.)

  

zaufania jest konsekwencją oceny 
przez radę gminy przygotowanego  
i przedstawionego raportu o stanie gminy, 
nad którym następnie przeprowadzona 

 

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

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym  
i ustawą o finansach publicznych udziela 
się Wójtowi Gminy Rossosz absolutorium.  

uchwała dotyczy ceny jednostki paliwa 
Gminie Rossosz na rok szkolny 

2021/2022 i jest związana z przepisami 
e zwrotu rodzicom kosztów 

dowozu dzieci niepełnosprawnych,  
opiekę do szkół, 

przedszkoli, ośrodków rewalidacyjno-
wychowawczych realizują rodzice.  
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. 

Lubelskiego 2021, pozycja 3110,  

ogł. dnia 12.07.2021 r.) 

Realizacja wieloletniej prognozy finansowej 
gminy Rossosz przebiegała zgodnie  

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

Rada Gminy ustalała tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć 
realizowanych przez nauczycieli  
o różnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin. 
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. 

Lubelskiego 2021, pozycja 3547,  

18.08.2021 r.) 
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22 Uchwała XVII/115/2021 
Rady Gminy Rossosz  
z dnia 17 sierpnia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
regulaminu określającego 
wysokość i szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom 
dodatków motywacyjnego, 
funkcyjnego za warunki pracy, 
sz
i wypłacania wynagrodzenia 
za godziny ponadwymiarowe
 i godziny doraźnych zastępstw 
oraz wysokość i warunki 
wypłacania nagród ze specjalnego 
funduszu nagród

23 Uchwała XVII/116/2021 
Rady Gminy Rossosz  
z dnia 17 sierpnia 2021 r. 

z
na 2019

24 Uchwała XVIII/117/2021 
Rady Gminy Rossosz  
z dnia 28 września 2021 r. 

przystąpie
studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 
Rossosz

25 Uchwała XVIII/118/2021 
Rady Gminy Rossosz  
z dnia 28 września 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
regulaminu określającego 
wysokość i szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom 
dodatków motywacyjnego, 
funkcyjnego za warunki prac
szczegółowe warunki obliczania i 
wypłacania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i 
godziny doraźnych zastępstw oraz 
wysokość i warunki wypłacania 
nagród ze specjalnego funduszu 
nagród

26 Uchwała XVIII/119/2021 
Rady Gminy Rossosz  
z dnia 28 września 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminy Rossosz

27 Uchwała XVIII/120/2021 
Rady Gminy Rossosz  
z dnia 28 września 2021 r. 

zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej
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zmieniająca uchwałę w sprawie 
regulaminu określającego 
wysokość i szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom 
dodatków motywacyjnego, 
funkcyjnego za warunki pracy, 
szczegółowe warunki obliczania  
i wypłacania wynagrodzenia  
za godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraźnych zastępstw 

oraz wysokość i warunki 
wypłacania nagród ze specjalnego 
funduszu nagród 

zmianie ulega regulamin określający 
wysokość i szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków 
motywacyjnego, funkcyjnego za warunki 
pracy, szczegółowe warunki obliczania i 
wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw oraz wysokość i warunki 
wypłacania nagród ze specjalnego 
funduszu nagród który stanowi załącznik 
do uchwały XX/86/2009 Rady Gminy 
Rossosz z dnia 24 marca 2009 r. 
(Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. 

Lubelskiego 2021 pozycja 3548, 

ogł. dnia 18.08.2021 r.) 

zmian w budżecie gminy Rossosz 
na 2019 r. 

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

przystąpienia do sporządzenia 
studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy  
Rossosz 

Rada Gminy podejmuje uchwałę 
o przystąpieniu do sporządzenia studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
w celu określenia polityki pr
gminy. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
regulaminu określającego 
wysokość i szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom 
dodatków motywacyjnego, 
funkcyjnego za warunki pracy, 
szczegółowe warunki obliczania i 
wypłacania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i 
godziny doraźnych zastępstw oraz 
wysokość i warunki wypłacania 
nagród ze specjalnego funduszu 
nagród 

zmianie ulega regulamin określający 
wysokość i szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków 
motywacyjnego, funkcyjnego za warunki 
pracy, szczegółowe warunki obliczania 
i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw oraz wysokość i warunki 
wypłacania nagród ze specjalnego 
funduszu nagród, który stanowi załącznik 
do uchwały XX/86/2009 Rady Gminy 
Rossosz z dnia 24 marca 2009 r. 
(Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. 

Lubelskiego 2021, pozycja 4013, ogł. dnia 

04.10.2021 r.) 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminy Rossosz 

Zmianie ulega Statutu Gminy Rossosz,
który stanowi załącznik do uchwały 
II/15/2018 Rady Gminy Rossosz 
z dnia 24 marca 2009 r. 
(Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. 

Lubelskiego 2021, pozycja 4014, ogł. dnia 

04.10.2021 r. 

zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej 

Realizacja wieloletniej prognozy finansowej 
gminy Rossosz przebiegała zgodnie 
z planem. 

  

zmianie ulega regulamin określający 
wysokość i szczegółowe warunki 

rzyznawania nauczycielom dodatków 
motywacyjnego, funkcyjnego za warunki 
pracy, szczegółowe warunki obliczania i 
wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw oraz wysokość i warunki 
wypłacania nagród ze specjalnego 

zu nagród który stanowi załącznik 
do uchwały XX/86/2009 Rady Gminy 
Rossosz z dnia 24 marca 2009 r.  
(Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. 

Lubelskiego 2021 pozycja 3548,  

ogł. dnia 18.08.2021 r.)  

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

Rada Gminy podejmuje uchwałę  
o przystąpieniu do sporządzenia studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego  
w celu określenia polityki przestrzennej 

zmianie ulega regulamin określający 
wysokość i szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków 
motywacyjnego, funkcyjnego za warunki 
pracy, szczegółowe warunki obliczania  
i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw oraz wysokość i warunki 
wypłacania nagród ze specjalnego 

duszu nagród, który stanowi załącznik 
do uchwały XX/86/2009 Rady Gminy 
Rossosz z dnia 24 marca 2009 r.  
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. 

Lubelskiego 2021, pozycja 4013, ogł. dnia 

Statutu Gminy Rossosz, 
który stanowi załącznik do uchwały 
II/15/2018 Rady Gminy Rossosz  
z dnia 24 marca 2009 r.  
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. 

go 2021, pozycja 4014, ogł. dnia 

Realizacja wieloletniej prognozy finansowej 
gminy Rossosz przebiegała zgodnie  
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28 Uchwała XVIII/121/2021 
Rady Gminy Rossosz  
z dnia 28 września 2021 r. 

zmian w budżecie gminy Rossosz 
na 2019 r.

29 Uchwała XIX/122/2021 Rady 
Gminy Rossosz  
z dnia 24 listopada 2021 r. 

obniżenia średniej ceny skupu żyta 
przyjmowanej do obliczenia 
podatku rolnego 
na 2021 r.

30 Uchwała XIX/123/2021 Rady 
Gminy Rossosz  
z dnia 24 listopada 2021 r. 

obniżenia średniej ceny sprzedaży 
drewna przyjmowanej do 
obliczenia podatku leśnego na 
2020 r.

31 Uchwała XIX/124/2021 Rady 
Gminy Rossosz  
z dnia 24 listopada 2021 r. 

określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości 
obowiązujących na terenie Gminy 
Rossosz

32 Uchwała XIX/125/2021 Rady 
Gminy Rossosz  
z dnia 24 listopada 2021 r. 

określenia wysokości rocznych 
stawek podatku od środków 
transportowych

33 Uchwała XIX/126/2021 Rady 
Gminy Rossosz  
z dnia 24 listopada 2021 r. 

wyboru metody ustalenia opłaty, 
stawek za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz 
zwolnienie w części tej opłaty

34 Uchwała XIX/127/2021 Rady 
Gminy Rossosz  
z dnia 24 listopada 2021 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia Regulaminu 
U
na terenie Gminy Rossosz

Raport o stanie Gminy Rossosz za rok 2021 
                                       

zmian w budżecie gminy Rossosz 
na 2019 r. 

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

obniżenia średniej ceny skupu żyta 
przyjmowanej do obliczenia 
podatku rolnego  
na 2021 r. 

Uchwała w realizacji bieżącej. 
Uchwała stanowi podstawę 
do obliczania podatku rolnego 
na 2020 rok.  
(Ogłoszona w Dzienn

Lubelskiego 2021, pozycja 5342, ogł. dnia 

03.12.2021 r.) 

 

obniżenia średniej ceny sprzedaży 
drewna przyjmowanej do 
obliczenia podatku leśnego na 
2020 r. 

Uchwała w realizacji bieżącej. Uchwała 
stanowi podstawę do obliczania podatku 
leśnego na 2020 rok.
(Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. 

Lubelskiego 2021, pozycja 5343, ogł. dnia 

03.12.2021 r.) 

 

określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości 
obowiązujących na terenie Gminy 
Rossosz 

Uchwała w trakcie realizacji. 
(Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. 

Lubelskiego 2021, pozycja 5344, ogł. dnia 

03.12.2021 r.) 

określenia wysokości rocznych 
stawek podatku od środków 
transportowych 

Uchwała w trakcie realizacji.
(Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. 

Lubelskiego 2021, pozycja 5345, ogł. dnia 

03.12.2021 r.) 

wyboru metody ustalenia opłaty, 
stawek za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz 
zwolnienie w części tej opłaty 

Uchwała w trakcie realizacji. 
Uchwała określa metodę obliczania 
oraz wysokość stawek opła
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Ponadto wprowadzone 
zostały zwolnienia w części z opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, których wysokość również 
określona jest w przedmiotowej uchwale. 
(Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. 

Lubelskiego 2021, pozycja 5346, ogł. dnia 

03.12.2021 r.). 

zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Regulaminu 
Utrzymania czystości i porządku  
na terenie Gminy Rossosz 

Zmianie ulega Regulaminu
czystości i porządku na terenie Gminy 
Rossosz który stanowi załącznik do 
uchwały XI/77/2020 Rady Gminy Rossosz 
z dnia 29 września 2020 roku. 
(Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. 

Lubelskiego 2021, pozycja 5347, 

ogł. dnia 03.12.2021 r.)

  

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

Uchwała w realizacji bieżącej.  
Uchwała stanowi podstawę  
do obliczania podatku rolnego  

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. 

Lubelskiego 2021, pozycja 5342, ogł. dnia 

ealizacji bieżącej. Uchwała 
stanowi podstawę do obliczania podatku 
leśnego na 2020 rok.  
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. 

Lubelskiego 2021, pozycja 5343, ogł. dnia 

Uchwała w trakcie realizacji.  
(Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. 

Lubelskiego 2021, pozycja 5344, ogł. dnia 

Uchwała w trakcie realizacji. 
(Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. 

Lubelskiego 2021, pozycja 5345, ogł. dnia 

Uchwała w trakcie realizacji.  
Uchwała określa metodę obliczania  
oraz wysokość stawek opłaty  
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Ponadto wprowadzone 
zostały zwolnienia w części z opłaty  
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, których wysokość również 

w przedmiotowej uchwale.  
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. 

o 2021, pozycja 5346, ogł. dnia 

Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy 

który stanowi załącznik do 
uchwały XI/77/2020 Rady Gminy Rossosz  
z dnia 29 września 2020 roku.  
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. 

Lubelskiego 2021, pozycja 5347,  

ogł. dnia 03.12.2021 r.) 
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35 Uchwała XIX/128/2021 Rady 
Gminy Rossosz  
z dnia 24 listopada 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie
określenia szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczonych usług w 
zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli 
nieruchomości 
i 
w zamian za uiszczoną opłatę 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi

36 Uchwała XIX/129/2021 Rady 
Gminy Rossosz  
z dnia 24 listopada 2021 r. 

wyrażenia zgody na nieodpłatne 
nabycie na rzecz Gminy Rossosz 
nieruchomości Skarbu Państwa

37 Uchwała XIX/130/2021 Rady 
Gminy Rossosz  
z dnia 24 listopada 2021 r. 

wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Rossosz

38 Uchwała XIX/131/2021 Rady 
Gminy Rossosz  
z dnia 24 listopada 2021 r. 

ustalenia wynagrodzenia Wójta 

Gminy Rossosz

 

39 Uchwała XIX/132/2021 Rady 
Gminy Rossosz  
z dnia 24 listopada 2021 r. 

zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej

40 Uchwała XIX/133/2021 Rady 
Gminy Rossosz  
z dnia 24 listopada 2021 r. 

zmian w budżecie gminy Rossosz 
na 2019r.

41 Uchwała XIX/134/2021 Rady 
Gminy Rossosz  
z dnia 24 grudnia 2021 r. 

ustalenia diety Radnym Gminy 
Rossosz

42 Uchwała XIX/135/2021 Rady 
Gminy Rossosz  
z dnia 29 grudnia 2021 r. 

ustalenia diety sołtysom Gminy 
Rossosz

Raport o stanie Gminy Rossosz za rok 2021 
                                       

zmieniająca uchwałę w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczonych usług w 
zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli 
nieruchomości  
 zagospodarowania tych odpadów 

w zamian za uiszczoną opłatę  
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

Zmianie ulega uchwała 
określenia szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczonych usług 
w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów 
w zamian za uiszczoną opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
nr XI/78/2020  z dnia 29 września 2020r.
 (Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. 

Lubelskiego 2021, pozycja 5348, ogł. dnia 

03.12.2021 r.) 

 

wyrażenia zgody na nieodpłatne 
nabycie na rzecz Gminy Rossosz 
nieruchomości Skarbu Państwa 

Celem realizacji nabycia niezbędne jest 
wyrażenie zgody przez Radę Gminy Rossosz 
na nieodpłatne przekazanie własności 
Skarbu Państwa na rzecz Gminy.

wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Rossosz 

Przedmiotem uchwały jest wyrażenie 
zgody na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy.

ustalenia wynagrodzenia Wójta 

Gminy Rossosz 

 

Wprowadzone przez ustawodawcę zmiany 

w ustawie o pracownikach samorządowych 

nakładają na radę gminy obowiązek 

ponownego ustalenia wysokości 

wynagrodzenia wójta gminy z

od dnia 1 sierpnia 2021

zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej 

Realizacja wieloletniej prognozy finansowej 
gminy Rossosz przeb
planem. 

zmian w budżecie gminy Rossosz 
na 2019r. 

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

ustalenia diety Radnym Gminy 
Rossosz 

Do wyłącznej kompetencji rady gminy 
należy ustalenie zasad przyznawania 
i wysokości diet.

ustalenia diety sołtysom Gminy 
Rossosz 

W Gminie Rossosz ustalenia diet 
dla sołtysów przyjęto w formie 
wypłacanego  miesięcznie ryczałtu 
w związku z kosztami ponoszonymi przez 
sołtysów, w związku  wykonywaniem tej 
funkcji. 

  

Zmianie ulega uchwała w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu  
i zakresu świadczonych usług  
w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości 

owania tych odpadów  
w zamian za uiszczoną opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

z dnia 29 września 2020r. 
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. 

Lubelskiego 2021, pozycja 5348, ogł. dnia 

Celem realizacji nabycia niezbędne jest 
wyrażenie zgody przez Radę Gminy Rossosz 
na nieodpłatne przekazanie własności 

rbu Państwa na rzecz Gminy. 

Przedmiotem uchwały jest wyrażenie 
zgody na sprzedaż nieruchomości 

własność Gminy. 

Wprowadzone przez ustawodawcę zmiany 

pracownikach samorządowych 

nakładają na radę gminy obowiązek 

stalenia wysokości 

wynagrodzenia wójta gminy z mocą  

sierpnia 2021 r. 

Realizacja wieloletniej prognozy finansowej 
gminy Rossosz przebiegała zgodnie z 

Uchwała zrealizowana. Zmiana dotyczyła 
dostosowania zapisów budżetu do 
realizacji przyjętych przez Radę Gminy 

Do wyłącznej kompetencji rady gminy 
należy ustalenie zasad przyznawania  
i wysokości diet. 

W Gminie Rossosz ustalenia diet  
dla sołtysów przyjęto w formie 
wypłacanego  miesięcznie ryczałtu  
w związku z kosztami ponoszonymi przez 
sołtysów, w związku  wykonywaniem tej 
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43 Uchwała XIX/136/2021 Rady 
Gminy Rossosz  
z dnia 29 grudnia  2021 r. 

pokrycia części kosztów 
gospodarowania odpadami 
komunalnymi w 2022 roku z 
dochodów własnych 
niepochodzących z pobranej 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi

44 Uchwała XIX/137/2021 Rady 
Gminy Rossosz  
z dnia 29 grudnia 2021 r. 

zmiany wieloletniej pr
finansowej

45 Uchwała XIX/138/2021 Rady 
Gminy Rossosz  
z dnia 29 grudnia 2021 r. 

zmian w budżecie gminy Rossosz 
na 2021 r.

46 Uchwała XIX/139/2021 Rady 
Gminy Rossosz  
z dnia 29 grudnia 2021 r. 

wieloletniej prognozy finansowej

47 Uchwała XIX/140/2021 Rady 
Gminy Rossosz  
z dnia 29 grudnia 2021 r. 

uchwalenia budżetu gminy na 
2022 r.
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pokrycia części kosztów 
gospodarowania odpadami 
komunalnymi w 2022 roku z 
dochodów własnych 
niepochodzących z pobranej 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

Rada Gminy może postanowić, 
w drodze uchwały o pokryciu części 
kosztów gospodarowania odpadami 
komunalnymi z dochodów własnych 
niepochodzących z pobranej opłaty 
zagospodarowanie odpadami 
komunalnym. 

zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej 

Realizacja wieloletniej prognozy finansowej 
gminy Rossosz przebiegała zgodnie z 
planem. 

zmian w budżecie gminy Rossosz 
na 2021 r. 

Uchwała zrealizowana. Zmiana dotyczył
dostosowania zapisów budżetu do 
realizacji przyjętych przez Radę Gminy 
zadań. 

wieloletniej prognozy finansowej Wieloletnia Prognoza Finansowa planuje 
realizację przedsięwzięć wielolet

uchwalenia budżetu gminy na 
2022 r. 

Uchwalono budżet gminy Rossosz 
na rok 2022 

  

Rada Gminy może postanowić,  
uchwały o pokryciu części 

kosztów gospodarowania odpadami 
komunalnymi z dochodów własnych 
niepochodzących z pobranej opłaty 
zagospodarowanie odpadami 

Realizacja wieloletniej prognozy finansowej 
gminy Rossosz przebiegała zgodnie z 

Uchwała zrealizowana. Zmiana dotyczyła 
dostosowania zapisów budżetu do 
realizacji przyjętych przez Radę Gminy 

Wieloletnia Prognoza Finansowa planuje 
realizację przedsięwzięć wieloletnich. 

Uchwalono budżet gminy Rossosz  
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