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Wstęp 
Szanowni Państwo! 

Przedkładam na Państwa ręce Raport o stanie Gminy Miasto Lubartów za 2020 rok. Był to rok trudny, 
zdominowany przez epidemię COVID – 19, ale też rok udanych inwestycji dla naszego miasta. 
Zrealizowaliśmy kilka ważnych zadań drogowych, takich jak przebudowa ulic: Lubelskiej, Batalionów 
Chłopskich, Łąkowej i Piaskowej, przeprowadziliśmy kompleksową termomodernizację budynku 
oświatowego przy ul. Reja 14, zakończyliśmy prace nad pogłębioną termomodernizacją Szkoły Podstawowej 
nr 3. W mieście powstały też nowe ścieżki rowerowe, parkingi i oznakowanie części ulic. 
W przebudowanym kompleksowo budynku przy ul. Farnej uruchomiony został Punkt Informacji 
Turystycznej, w którym jest prowadzona sprzedaż pamiątek związanych z Lubartowem.  

Miasto pozyskało również środki unijne na budowę oświetlenia nowych ulic, a Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej dotację na budowę farmy fotowoltaicznej, która pozwoli na redukcję kosztów i poprawę 
efektywności spółki. 

Rok 2020 był niezwykle udany pod względem rozwoju gospodarczego Lubartowa. Pozyskaliśmy dwóch 
nowych Inwestorów, w tym innowacyjne przedsiębiorstwo, które będzie zajmowało się wytwarzaniem 
nowej generacji światłowodów. Kolejna firma, działająca już w mieście, zakupiła 4 ha terenu pod dalszy 
rozwój działalności w Lubartowie. Wszystkie te działania wzmacniają potencjał gospodarczy miasta  
i przyczyniają się do zwiększenia liczby miejsc pracy dla naszych mieszkańców, a w perspektywie 
długookresowej do zahamowania trendu migracji do innych miast młodych pokoleń Lubartowian. 

Rozpoczęliśmy również przygotowania do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. W styczniu 
2020 roku doszło do podpisania listu intencyjnego inicjującego współpracę 22 gmin i 5 powiatów 
województwa w ramach Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego, co umożliwi realizację zadań w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.  

Więcej informacji o tych przedsięwzięciach oraz pozostałych działaniach samorządu w 2020 roku znajdą 
Państwo na kartach raportu.  

Życzę owocnej lektury i zachęcam do dalszej współpracy na rzecz rozwoju naszego miasta! 

Z wyrazami szacunku 

Burmistrz Miasta Lubartów 
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Miasto Lubartów 
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Lubartów to nie tylko malownicze, zielone tereny położone  
w dolinie rzeki Wieprz, ale też prężnie rozwijające  się  centrum  
aktywności gospodarczej. Atrakcyjność Lubartowa do 
prowadzenia w nim biznesu uznało już ponad 1500 
funkcjonujących tutaj podmiotów gospodarczych. Część z nich 
działa na terenach powstałej w 2011 r. Podstrefy Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej  Euro - Park  Mielec.  
Miasto  proponuje przyjazne warunki inwestycyjne do tworzenia 
nowych miejsc pracy, realizacji innowacyjnych projektów  
i budowania nowych relacji biznesowych. Pełna oferta 
inwestycyjna dostępna jest na stronie www.biznes.lubartow.pl.  
Władze miasta stale podejmują działania mające na celu 
podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i polepszenia 
funkcjonalności przestrzeni miejskich, takie jak budowa nowych 
ścieżek rowerowych, termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej czy rewitalizacja parku miejskiego. W mieście widać 
również dbałość o tradycję i bogactwo kulturowe oraz zasoby  
i ochronę środowiska, co stanowi o atrakcyjności Lubartowa dla 
mieszkańców i gości. 
Polski Instytut Ekonomiczny w badaniu perspektyw rozwoju miast 
średnich do 2035 r. umieścił Lubartów w gronie miast 
określonych jako „Lokomotywy rozwoju rynków lokalnych”. 

http://www.biznes.lubartow.pl/
http://www.biznes.lubartow.pl/
http://www.biznes.lubartow.pl/
http://www.biznes.lubartow.pl/
http://www.biznes.lubartow.pl/
http://www.biznes.lubartow.pl/
http://www.biznes.lubartow.pl/


Demografia 
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Analiza porównawcza przyrostu 
naturalnego 

Kobiety Mężczyźni

Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2020 r. 

wynosiła 21 175 osób. W porównaniu do roku 

poprzedniego nastąpił spadek przyrostu naturalnego.  

W 2020 r. odnotowano:  

 152 urodzeń, w tym 78 dziewczynek  

 

                 74 chłopców  

 243 zgony, w tym     91 kobiet  

 

                                152 mężczyzn 

Z danych pochodzących z rejestru urzędowego wynika, 

że na pobyt stały zameldowało się 297 osób (w roku 

ubiegłym 373 osoby), natomiast wymeldowało  
się 348 osób (w roku ubiegłym 391 osób)  

Stan na 31.12.2018 r. Stan na 31.12.2019 r. Stan na 31.12.2020 r. 

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni 

wiek przedprodukcyjny 1960 2035 1960 2040 1849 1899 

wiek produkcyjny 6271 6673 6061 6496 5964 6430 

wiek poprodukcyjny 3238 1449 3347 1529 3464 1569 

SUMA 11 469 10 157 11 368 10 065 11277 9898 

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych 



Działalność gospodarcza  

Wnioski  2018 r.  2019 r. 2020 r. 

założenie działalności 

gospodarczej 
199 163 86 

zakończenie działalności 

gospodarczej 
110 106 55 

zmianę w działalności 

gospodarczej 
571 566 301 

zawieszenie działalności 

gospodarczej 
162 177 101 

wznowienie działalności 

gospodarczej 
112 101 54 

Razem 1154 1113 597 

Liczba podmiotów gospodarczych na 
terenie Lubartowa: 

• Działalność gospodarcza prowadzona  
w oparciu o wpis do CEIDG - 1592 

• Spółki prawa handlowego - 140 
 
Według danych zawartych w Centralnej 
Ewidencji i Informacji Działalności 
Gospodarczej (CEiDG) prowadzonej przez 
Ministra Gospodarki, na dzień 31 grudnia 
2020 r. pracownicy Urzędu Miasta 
przetworzyli 597 wniosków złożonych 
przez przedsiębiorców.  
 
 

W 2020 r. ogólna liczba założonych 
podmiotów gospodarczych  wyniosła 
157.  
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Zestawienie złożonych 
wniosków 

www.ceidg.gov.pl 
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Strefa Inwestora 

Rozpoczynają działalność: 

• Botai Die Casting Poland sp. z o.o. - producent  części do motocykli i quadów 

• S.W. Poland sp. z o.o.  - producent z branży drzewnej 
 

Dołączyli w 2020 r.: 

• IPT Fiber sp. z o.o. - producent światłowodów wielordzeniowych nowej generacji  

• ZIPIS Jan Pastwa - produkcja chemii spożywczej 

• Producent z branży poligraficznej z rozwojem działalności. 

 

Na terenach Strefy Lubartów działają: 

Miasto posiada tereny inwestycyjne typu Greenfield o powierzchniach od 0,6 do 2,7 ha.  
Pełna oferta terenów oraz opis systemu ulg i zwolnień dla nowych inwestycji  
dostępna jest na stronie www.biznes.lubartow.pl. 

Zakład Produkcji Narzędzi  
Ściernych Motyl s. c. 

Centrum Dystrybucyjne  
Jeronimo Martins 

Drukarnia Pegwan Sp. z o. o. –  
producent opakowań miękkich 

P.P.H.U Zalfon Daniel Zalewski – 
producent elektroniki i modułów 

fotowoltaicznych 

PPH OKSAN Andrzej Tabała –  
producent ciepłych ramek  

do okien  - Termo-profi 

Wolco Sp. z o.o. – producent cienkich 
drutów specjalistycznych 

PSB Mrówka Lubartów 

Sewiler Sp. z o.o. – producent okien 

http://www.biznes.lubartow.pl
http://www.biznes.lubartow.pl
http://www.biznes.lubartow.pl
http://www.biznes.lubartow.pl
http://www.biznes.lubartow.pl
http://www.biznes.lubartow.pl
http://www.biznes.lubartow.pl


Budżet Miasta 
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Informacje finansowe 
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W Budżecie Miasta na 2020 r. zaplanowano dochody  
w wysokości 119 439 808,00 zł oraz wydatki w wysokości  
128 067 657,00 zł.  

W ciągu roku budżet ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2020 r. 
 wynosił: 
- Dochody - 124 216 710,70 zł, 

- Wydatki  - 135 212 172,70 zł. 

Budżet Miasta na dzień 31 grudnia 2020 roku zamknął się 
nadwyżką w wysokości 2 575 385,92 zł. W 2020 roku nie 
zaciągnięto planowanego kredytu długoterminowego w wysokości 
7 490 000,00 zł. Miasto dokonało również spłaty kredytów  
w wysokości 4 406 400,00 zł  w efekcie czego na koniec roku 2020 
zadłużenie Miasta z tytułu kredytów długoterminowych wynosiło 
29 014 800,00 zł, z terminem spłaty do 2032 roku, co stanowiło 
23,49 % zrealizowanych wydatków. W stosunku do roku 
poprzedniego zadłużenie Miasta zmniejszyło się o 13,18 %. 
 

Należności Miasta wynosiły 10 104 585,88 zł, w tym zaległości:  
9 755 185,82 zł. Przychody Miasta z tyt. wolnych środków stanowiły 
kwotę 7 911 862,71 zł.  Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 5 797,33 zł, 

natomiast wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 
 5 678,95 zł. 

Budżet Miasta 



Planowane w budżecie na 2020 r. wydatki, na dzień 31 grudnia stanowiły 
kwotę 135 212 172,70 zł, a wykonane zostały w wysokości 123 545 580,66 zł, 
co stanowi 91,37 % planowanych kwot. Na zadania bieżące wydatkowano 
kwotę 93 629 584,35 zł, natomiast na zadania inwestycyjne kwotę  
29 915 996,31 zł. Brak 100 % realizacji wydatków na inwestycje spowodowany 
był przesunięciem realizacji niektórych dużych zadań na kolejne lata  
m.in.: realizacji projektu Zielony LOF, Mobilny LOF, i zadań inwestycyjnych  
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych finansowanych ze 
środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

 

Planowane dochody ogółem budżetu Miasta w kwocie 124 216 710,70 zł, na 
dzień 31 grudnia 2020 r. zrealizowane zostały w wysokości 126 120 966,58 zł, 
co stanowi 101,53 % planu. Planowane dochody bieżące w wysokości  
98 876 610,77 zł zostały wykonane w kwocie 98 824 936,17 zł, natomiast 
planowane dochody majątkowe w wysokości 25 340 099,93 zł zostały wykonane 
w kwocie 27 296 030,41 zł, w tym planowane dochody ze sprzedaży majątku  
w wysokości 4 500 000,00 zł zrealizowano w kwocie 3 467 704,23 zł. 

Miasto Lubartów w 2020 r. realizowało niżej wymienione projekty 
z udziałem środków zewnętrznych ponosząc następujące wydatki na realizację 
zadania:  
• Zielony LOF – wydatkowano środki zewnętrzne w wysokości: 7 272 366,90 zł,  

zaś wkład własny wynosił 1 499 149,32 zł,  

• Mobilny LOF – wydatkowano środki zewnętrzne w wysokości: 7 185 621,70 zł,  
zaś wkład własny wynosił 1 826 862,02 zł,  

• Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie – wydatkowano 
środki zewnętrzne w wysokości: 3 140 250,04 zł, zaś wkład własny wynosił  
2 080 236,49 zł, 

• Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lubartowie - „Rozświetlony Lubartów”- 
wydatkowano środki zewnętrzne w wysokości: 33 977,24 zł, zaś wkład własny 
wynosił 20 109,76 zł,  

• Termomodernizacja budynku ul. Reja- wydatkowano środki UE w wysokości  
788 579,98 zł, zaś wkład własny i środki z budżetu państwa wynosiły 513 443,09 zł,  

• Zdalna Szkoła – wydatkowano środki zewnętrzne w wysokości 173 774,41 zł, 

• Czas na żłobek - wydatkowano środki zewnętrzne w wysokości 21 600,00 zł, 

• Erasmus+ (Szkoła Podstawowa Nr 1) – wydatkowano środki zewnętrzne  
w wysokości 36 058,93 zł,  

• Świetlica nowych szans (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) – wydatkowano środki 
zewnętrzne w wysokości 76 813,67 zł,  

• Nie chcę być bierny – (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) - wydatkowano środki 
zewnętrzne w wysokości: 29 651,78 zł, zaś wkład własny wynosił 33 463,78 zł. 

Na promocję Miasta w 2020 r. wydano środki w wysokości  258 085,40 zł, które 
przeznaczono na: 
• dotacje dla stowarzyszeń – 25 600,00 zł, 
• zakupy i usługi związane z promocją tj. organizacja imprez, materiały promocyjne, 

materiał i szycie maseczek ochronnych dla mieszkańców Miasta Lubartów –  
232 485,40 zł. 
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Lubelski Obszar Metropolitalny  
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W  dniu 28 stycznia 2020 r. w Lublinie podpisany został list 
intencyjny dotyczący współpracy na rzecz rozwoju 
Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Poza Gminą Miasto 
Lubartów  chęć współdziałania zadeklarowało 20 gmin oraz 
5 powiatów.                                                                         
W toku konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa 
Lubelskiego do 2030 roku, do Lubelskiego Obszaru 
Metropolitalnego dołączyła Gmina Kamionka. Ostateczny 
kształt LOM obejmuje więc terytorium 22 gmin i 5 
powiatów. 

Podpisanie listu intencyjnego było pierwszym etapem 
przygotowań do nowej perspektywy finansowej Unii 
Europejskiej na lata 2021-2027. Jest to kontynuacja 
współpracy z Lublinem zawiązanej w ramach Lubelskiego 
Obszaru Funkcjonalnego. 

Najważniejszymi obszarami dla LOM w przyszłej 
pespektywie finansowej UE będą: 
• Adaptacja do zmian klimatu, 
• Włączenie społeczne, 
• Transport niskoemisyjny. 

 
 
 
 

 



Budżet Obywatelski 
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Wartość projektu: 91 456 zł 

Ilość oddanych głosów: 1 088 

Wartość projektu: 390 000 zł 

Ilość oddanych głosów: 876 

Wartość projektu: 146 370 zł 

Ilość oddanych głosów: 849 

Wartość projektu: 205 500 zł 

Ilość oddanych głosów: 822 

Szafki dla uczniów w szkole -  

zdrowy kręgosłup naszych 

dzieci! 

 
W ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok zgłoszono 20 
projektów. Pod głosowanie mieszkańców Lubartowa zostało 
dopuszczonych 17 projektów. W głosowaniu nad nimi wzięło udział 
3125 mieszkańców, tj. 17,27 % uprawnionych. 
 

W dniu 28 kwietnia 2020 roku Rada Miasta Lubartów podjęła 
uchwałę Nr XIX/157/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/51/15 
Rady Miasta Lubartów z dnia 21 lipca 2015 r. zmienionej uchwałą  
Nr XVI/102/2016 z dnia 17 maja 2016 r. oraz uchwałą  
Nr XIV/107/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie 
przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Lubartów konsultacji 
społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu 
miasta.  
 

W związku z rozpowszechnianiem się COVID–19 w Polsce 
oraz wprowadzeniem szczególnych rozwiązań związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS–
CoV–2, poprzez ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego,  
a następnie stanu epidemii na terenie kraju, Rada Miasta Lubartów 
uchwałą Nr XXI/170/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie 
zmian w budżecie na 2020 rok zrezygnowała z realizacji Budżetu 
Obywatelskiego w roku bieżącym, a środki zostały przeznaczone na 
realizację zadań bieżących Miasta Lubartów. 
 

Realizacja projektów wybranych w głosowaniu w 2020 roku nastąpi  
w 2021 roku. 
 
 

Projekty, które uzyskały  
największą  liczbę głosów to: 

Budowa nowego placu  
zabaw oraz siłowni  
na os. Popiełuszki  

w Lubartowie 

Renowacja Miasteczka 
Ruchu Drogowego przy 

Szkole Podstawowej nr 1 
 im. Ks. Jana Twardowskiego 

w Lubartowie 

Boisko terenowe do piłki nożnej  
o mawierzchni trawiastej 

 o wym. 50x24 m na os. Kopernika 
 w Lubartowie, budowa nowego 

placu zabaw na os. Popiełuszki oraz 
montaż 1 szt. progu zwalniającego  

na ul. Jana Heweliusza  
w Lubartowie 



Uchwały Rady Miasta 
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      Rada Miasta Lubartów przyjęła między innymi:  

• W 2020 r. odbyło się 11 sesji, podczas których Rada Miasta Lubartów podjęła 

64 uchwały.  

• W zakresie jednej uchwały – Nr XXIII/177/2020 Rady Miasta Lubartów z dnia  

29 września 2020 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych 

stanowiących mieszkaniowy zasób miasta Lubartów oraz określenia warunków 

udzielenia bonifikaty i jej wysokość - organ nadzoru wydał rozstrzygnięcie 

nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały w części.  

 

 

 

 

 

• Strategię Rozwoju Elektromobilności Miasta Lubartów, 

• Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Lubartów (zmiana programu), 

• Program Ograniczania Niskiej Emisji  dla Miasta Lubartów (zmiana programu), 

• Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 

na lata 2021 - 2024 Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Lubartowie, 

• Program współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi  

oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok, 

• Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Miasta Lubartów na 2020 rok, 

• Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020, 

• Program Wspierania Rodziny dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2020-2022, 

• Program restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lubartów, 

• Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób miasta Lubartów 

oraz określenia warunków udzielania bonifikaty i jej wysokość, 

• Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto 

Lubartów. 

 

 

Informacja dotycząca liczby sesji i uchwał 
podjętych  przez Radę Miasta Lubartów  

www.umlubartow.bip.lubelskie.pl 

Pełna treść podjętych uchwał dostępna jest w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 
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Lokalny Program  
Rewitalizacji Lubartowa na lata 2017 - 2023 

Przyjęty Uchwałą Nr XXV/161/2017 Rady Miasta Lubartów  

z dnia 18 maja 2017 r., zmieniony Uchwałami Nr XXIX/187/2017  

z dnia 27 października 2017 r., XXXIV/2016/2018 z dnia 17 maja 

2018 r., V/27/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. 

W 2020 roku w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji 
realizowane były projekty : 

1. „Nie chcę być bierny” projekt realizowany przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej - wydatkowano środki zewnętrzne  
w wysokości 29 651,78 zł, zaś wkład własny wynosił 33 463,78 zł, 

2. Termomodernizacja budynku przy ul. Reja 14 w Lubartowie 
projekt realizowany przez Gminę Miasto Lubartów - 
wydatkowano środki zewnętrzne w wysokości 881 354,10 zł,  
zaś wkład własny wynosił 420 668,97 zł, 

3. Adaptacja hali magazynowej dla potrzeb społeczno - gospodarczo 
- kulturowych przy ul. Zielonej 1 w Lubartowie realizowana przez 
Spółdzielnię Mieszkaniową Lubartów. 
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Inwestycje 
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W ramach projektu pn. „Zielony LOF” 
realizowana była inwestycja 

Podpisanie 
umowy 

2019 r. 

Wartość 
umowy 

10 980 000,00 zł 
brutto 

Termin realizacji 
zadania 

30.09.2020 r. 

W 2020 r. wykonywane 
były m.in. prace ziemne  
w obszarze skarpy i dna 
stawu, roboty z branży 
budowlano - drogowej 
oraz  prace ogrodnicze: 
pielęgnacja i nasadzenia 

roślin. 

PA R K  M I E J S K I  

Wartość umowy 
1 316 100,00 zł 

brutto 

Podpisanie 
umowy 

4.09.2020 r. 

Termin realizacji 
zadania 

30.09.2020 r. 

B u d o w a  o g r o d z e n i a  w  P a r k u  M i e j s k i m  

Przebudowa Parku Miejskiego oraz uzupełnienie 
infrastruktury podnoszącej atrakcyjność 

turystyczną na terenie Lubartowa. 

Z powodu panującej 
sytuacji epidemiologicznej 
oraz problemów w dostępie 
do materiałów realizacja 
obu przedsięwzięć została 
wydłużona do 10.03.2021 r. 
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Koszty poniesione na realizację zadania w 2020 r.: 

• Wartość ogółem:  8 405 649,85 zł 

• Koszty kwalifikowalne:   8 285 894,57 zł 

• Dofinansowanie UE:  7 003 358,30 zł 

• Wkład własny miasta:   1 402 291,55 zł 
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Przebudowa budynku przy  
ul. Farnej 4 w Lubartowie  

na Punkt Informacji Turystycznej 

W ramach projektu pn. „Zielony 
LOF” realizowana była inwestycja 

Z powodu problemów przy realizacji 
umowy leżących po stronie Wykonawcy 
zadanie nie zostało ukończone w 2019 r.  

W  lutym 2020 r. została przeprowadzona 
inwentaryzacja wykonanych robót 
budowlanych oraz zgromadzonych na 
terenie budowy materiałów i urządzeń  
w celu rozliczenia rzeczowo - finansowego 
umowy. Ponownie przeprowadzone zostało 
postępowanie przetargowe, w wyniku 
którego wyłoniony został kolejny 
Wykonawca robót.  

W dniu 7 lipca 2020 r. została zawarta 
umowa z planowanym terminem realizacji 
zadania do dnia: 31.08.2020 r.  

W związku z panującą sytuacją 
epidemiologiczną oraz problemami  
w dostępie materiałów Wykonawca 
wystąpił o wydłużenie terminu realizacji 
zadania. Ostatecznie zadanie zostało 
zakończone w dniu 30 września 2020 r.  

Całkowita wartość zadania: 
                            373 320,31 zł 
Koszty kwalifikowalne:  
                            294 247,91 zł 
Dofinansowanie UE:  
                            230 513,93 zł 
Wkład własny miasta:  
                             142 806,38 zł 

Zakres prac obejmował m.in.: 

• podbicie fundamentów; 
• remont elewacji, polegający  

na ociepleniu ścian oraz wykonaniu 
wyprawy tynkarskiej; 

• wymiana więźby i pokrycia 
dachowego; 

• docieplenie stropu; 
• wymiana stolarki drzwiowej; 
• docieplenie elewacji; 
• przebudowa wnętrza; 
• wymiana instalacji elektrycznej  

i sanitarnej; 
• przebudowa schodów zewnętrznych 

wraz z budową podjazdu; 
• zabezpieczenie znajdujących się pod 

obiektem pomieszczeń historycznych 
piwnic. 

Koszty wyposażenia obiektu 
(budżet miasta): 

• Meble - 28 977,00 zł 

• Sprzęt -   18 264,63 zł 

• Projekt  
wnętrza - 4 979,04  zł  

(projekt wnętrza wykonany przez 
Pracownie Plastyczną Art.-Chata) 

W Punkcie Informacji Turystycznej 
prowadzona jest również sprzedaż 
pamiątek z Lubartowa – można tu 
nabyć m.in. wyjątkowe magnesy 
ceramiczne, kubeczki, herbatki, 
ceramikę artystyczną, torby 
bawełniane, świece sojowe i wiele 
innych. 
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Oznakowanie ścieżki ekologicznej 
dostosowanej do potrzeb rowerzystów 

i pieszych wycieczek - łączna długość 
ścieżki ok. 7 km 

W dniu 05.06.2020 r. została zawarta 
umowa na wykonanie oznakowania 
ścieżki ekologicznej zlokalizowanej na 
terenie Miasta Lubartów, z planowanym 
terminem realizacji do dnia: 31.07.2020 r.  

W ramach realizacji zadania wykonanych 
i zamontowanych zostało 7 szt. tablic 
edukacyjnych o wymiarach 100x70 cm 
oraz 13 szt. tablic kierunkowych dla 
pieszych i rowerzystów o wym.  
88,6x18,5 cm. Wartość zawartej umowy:  
                                                   22 059,66 zł. 

 

• Całkowita wartość zadania:       22 059,66 zł 

• Koszty kwalifikowalne:               22 059,66 zł 

• Dofinansowanie UE:                   18 646,86 zł  

• Wkład własny miasta:                   3 412,80 zł 

Wykonane w  ramach projektu  
pn. „Zielony LOF”  
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Przebudowa ulicy Lubelskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 19 

do skrzyżowania z ulicami Kolejową i Piaskową w Lubartowie 
 

Wykonane w ramach  
projektu pn. „Mobilny LOF” 

Podpisanie 
umowy 

2019 r. 

Wartość umowy 
4 330 722,10 zł 

brutto 

Dofinansowanie 
UE 

3 552 987,31 zł 

W dniu 7 września 2020 r. została podpisana umowa na 
wykonanie 12 dodatkowych zjazdów, na kwotę 44 444,34 zł  
(w tym dofinansowanie: 36 443,69 zł). 

W zakresie przebudowy ulicy Lubelskiej od skrzyżowania z drogą 
krajową nr 19 do skrzyżowania z ulicami Kolejową i Piaskową,  
o długości 1386,49 m, wykonano m.in.:  

• ograniczenie jezdni obustronnymi krawężnikami na całej 
długości, szerokość jezdni 9,2 - 10,5 m, z podziałem na 3 pasy 
ruchu, skrajne pasy przeznaczone dla ruchu przelotowego, 
pas środkowy – do skrętów w lewo,  

• Zwiększono liczbę wyznaczonych miejsc przekraczania jezdni, 
z urządzeniem azyli dla pieszych i wyposażeniem wszystkich 
przejść w ułatwienia dla osób  z niepełnosprawnościami.  

Ponadto w ramach zadania znajdowała się budowa chodnika 
przyległego do jezdni, o szerokości 2,0 m, po zachodniej stronie 
ulicy na całej długości między skrzyżowaniem  z drogą krajową 
nr 19, przebudowa istniejącego ciągu asfaltowego wzdłuż 
zabudowy po wschodniej stronie ulicy na potrzeby ruchu 
rowerowego i pieszego, wyposażenie wszystkich posesji i dróg 
prowadzących w głąb osiedla mieszkaniowego w zjazdy łączące 
się bezpośrednio z jezdnią ulicy Lubelskiej, a także  urządzenie 
zatoki postojowej przy jezdni w sąsiedztwie zabudowy 
mieszkaniowej oraz budowa zatok przystankowych z wiatami  
i wymiana wiat przystanków istniejących w celu nadania im 
jednolitej formy. 

W ramach projektu przebudowany został 
również chodnik ul. Lubelskiej na odcinku 
od ronda na skrzyżowaniu ulic Piaskowa - 
Kolejowa po stronie wschodniej, gdzie na 
odcinku o długości 499,18 m, wykonano 
dwukierunkową, asfaltową ścieżkę 
rowerową z chodnikiem z kostki brukowej. 
Zadanie obejmowało również przebudowę 
wjazdów do posesji. 
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Rozbudowa ulic Piaskowej i Łąkowej w Lubartowie w zakresie budowy ciągów 
pieszych, ciągów pieszo-rowerowych, przebudowy nawierzchni ulic i budowy 

odwodnienia wykonana w ramach projektu Mobilny LOF  

• budowę nowej konstrukcji dróg 
rowerowych,  

• budowę nowej konstrukcji ciągów 
pieszych,  

• nowe oznakowanie ulic związane 
z budową ciągów pieszych i dróg 
rowerowych,  

• wykonanie nowych nasadzeń   
roślinności (38  drzew na ul. Piaskowej,  
46 drzew na ulicy Łąkowej oraz 
1363 sztuk krzewów). 
 

Łączna długość wspartej infrastruktury 
rowerowej: 1 739 m. 

Zakres prac związanych z budową ciągów 
pieszo - rowerowych obejmował m.in.:  

 

Roboty zostały zrealizowane na podstawie umowy z dnia 30 września 2020 r. W ramach realizacji 
zadania wykonano przebudowę nawierzchni ulicy Piaskowej i Łąkowej oraz wybudowano kanalizację 
deszczową. Wartość inwestycji wyniosła 1 106 243,06 zł brutto, w tym dofinansowanie  
UE: 907 102,75 zł. 

Przebudowa nawierzchni ul. Piaskowej i Łąkowej w Lubartowie wraz z budową odwodnienia 

Podpisanie 
umowy 

11.03. 2020 r. 

Dofinansowanie 1 506 286,93 zł 

Wartość umowy 
1 899 945,12 zł 

brutto 



Przebudowa drogi gminnej nr 103435L (ul. Leśna) w zakresie 
ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km rob. 0+009,20 

do km rob. 0+565,17 w m. Lubartów 

W ramach realizowanej inwestycji wykonano 
ścieżkę rowerową o nawierzchni  
z betonowej  kostki brukowej bezfazowej  
gr. 6 cm o szerokości 2,0 m oraz chodnik  
o nawierzchni z betonowej kostki brukowej  
gr. 6 cm o szerokości 1,5 m. Przebudowano 
również zjazdy indywidualne poprzez 
wykonanie nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej gr. 8 cm (barwy czerwonej) od 
krawędzi jezdni do granicy pasa drogowego 
(ogrodzenia posesji). 

Prace zostały zakończone w dniu 16.11.2020 r. 
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Podpisanie 
umowy 

24.06.2020 r. 

Wartość 
umowy 

336 907,27 zł 
brutto 

Dofinansowanie  276 258,92 zł 
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Rozbudowa ulicy Batalionów Chłopskich  
w Lubartowie w zakresie budowy parkingu 
Park&Ride oraz budowy drogi rowerowej  

i chodnika w ramach projektu Mobilny LOF 
wraz z budową kanału technologicznego  

i przebudową nawierzchni ulicy 

Podpisanie 
umowy 

28.08.2020 r. 

Dofinansowanie 487 976,44 zł 

Wartość umowy 
597 835,41 zł 

brutto 

W ramach realizacji zadania 
wybudowano nową konstrukcję drogi 
rowerowej i ciągu pieszego o długości 
246 mb oraz parking „parkuj i jedź”  
z 66 miejscami postojowymi, w tym  
3 dla osób z niepełnosprawnościami. 

Przebudowana została również 
nawierzchnia ulicy oraz wykonane 
nowe nasadzenia, w ilości: 
•  41 drzew, 
•  220 krzewów. 
 

Wartość wszystkich robót 
budowalnych w ramach 
projektu Mobilny LOF  
w 2020 r. wyniosła:  

8 316 097,30 zł, 
w tym: 

Dofinansowanie UE: 
6 767 056,04 zł 

Wkład własny miasta: 
1 549 041,26 zł 

 

Łączna liczba nowych 
nasadzeń:  

                     1 708 

w tym: 

                    125 drzew 

                    1538 krzewów 

 

PODSUMOWANIE 
Mobilny LOF 



Termomodernizacja budynku przy ul. Reja 14 w Lubartowie 
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Zakres termomodernizacji obejmował: 
• wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych na 

ścianach fundamentowych, 
• docieplenie ścian piwnic oraz nadziemia, 
• ocieplenie stropodachu,  
• wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznej, 
• wykonanie nowych schodów,  
• podestu i pochylni dla osób z niepełnosprawnościami, 
• wymianę instalacji c.o. i c.w.u., 
• wymianę oświetlenia na energooszczędne, 
• montaż oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, 
• montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 15 kW. 
 
Budynek został przyłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej. 

Inwestycja realizowana w ramach projektu „Termomodernizacja 
obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie”, współfinansowanego  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020, Działanie 5.2. Efektywność energetyczna sektora 
publicznego. 



Podpisanie 
umowy 

26.02.2020 r. 
Termin 

realizacji 
umowy 

30.11.2020 r. 

Wartość 
inwestycji 
ogółem 

1 358  603,07 zł Dofinansowanie  906 149,10 zł 

Wydatki w 2020 r.  
1 302 023,07 zł 

Dofinansowanie z UE: 

788 579,98 zł 

Budżet miasta  
i budżet państwa: 

513 443,09 zł 

W tym dofinansowanie  
z budżetu państwa:    

92 774,12 zł 

Udział własny Miasta  
420 668,97 zł 

Dofinansowanie razem 
881 354,10 zł 

Wartość umów 
zawartych w 2020 r. 

1 302 023,07 zł 

Termomodernizacja budynku przy ul. Reja 14 w Lubartowie 
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Termomodernizacja  
Szkoły Podstawowej nr 3 

im. Piotra Firleja  
w Lubartowie 



TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 
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Zakres prac obejmował wykonanie: 
• izolacji przeciwwilgociowych i termicznych na ścianach 

fundamentowych, 
• docieplenie ścian piwnic oraz nadziemia,  
• ocieplenie stropodachów,  
• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,  
• wymianę pokrycia dachowego,  
• remont schodów i podestów, 
• wymianę instalacji c.o. i c.w.u.,  
• przebudowę węzła cieplnego, 
• budowę  instalacji wentylacji mechanicznej na salach 

gimnastycznych i hali basenowej, 
• wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne, 
• montaż  oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, 
• wykonanie nowej instalacji odgromowej,  
• montaż  instalacji fotowoltaicznej o mocy 14,5 kW. 

 
Prace zakończono w dniu 30.10.2020 r. natomiast roboty 
dodatkowe trwały do 15.12.2020 r. (wartość wykonanych 
robot dodatkowych 333 947,57 zł). 
 

Podpisanie 
umowy 

16.05.2019 r. 

Wartość 
zawartych umów 

10 871 357,57 zł 
brutto 

Termin realizacji 
zadania 

30.10.2020 r. 
/15.12.2020 r. 

2019 r. 2020 r. RAZEM 

Koszt zadania  5 634 881,04 zł 5 236 476,53 zł 10 871 357,57 zł 

Wkład własny 1 742 557,54 zł 1 846 275,80 zł 3 588 833,34 zł 

Dofinansowanie UE 3 892 323,50 zł 3 390 200,73 zł 7 282 524,23 zł 
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ROZŚWIETLONY LUBARTÓW opracowano dokumentację techniczną: 
projekty budowlano-wykonawcze 

oświetlenia drogowego w technologii 
LED na podstawie umowy z 19.11.2020 r. 

2020 r. 

45 600,00 zł 

Podpisano umowę na opracowanie 
audytu energetycznego dla budowy  

i modernizacji oświetlenia ulicznego na 
terenie Miasta Lubartów  

14.01.2020 r. 

4 920,00 zł  

dofinansowanie projektu  
pn. „Rozświetlony Lubartów” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 
2020, Oś priorytetowa V: Efektywność 

energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, 
Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności. 

12.08.2020 r. 

Wartość zadania 
 1 500 000,00 zł 

Dofinansowanie  
1 036 585,35 zł 

Projekt obejmuje: 

• budowę 144 słupów oświetleniowych z oprawami 
typu LED – z zainstalowaniem indywidualnego 
systemu sterowania strumieniem świetlnym oraz 
monitoringiem działania opraw, 

• wymianę 50 istniejących opraw sodowych na 
oprawy typu LED, 

• budowę/modernizację układów pomiarowo-
rozdzielczych z zainstalowaniem indywidualnego 
sytemu sterowania oprawami. 

Część lamp będzie wyposażona w moduł 
fotowoltaiczny umożliwiający wykorzystanie energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych (OZE) do celów 
oświetlenia.  

Na podstawie umowy z dnia 27 grudnia 2019 r. 
zostało opracowane studium wykonalności niezbędne 
do złożenia wniosku o dofinansowanie. 

W 2020 r. zostało ogłoszone postępowanie 
przetargowe na budowę i wymianę oświetlenia. 



• Mieszka I na odcinku ok. 400 m - 13 punktów świetlnych,  

• Bolesława Śmiałego na odcinku ok. 400 m - 15 punktów świetlnych,  

• Zygmunta II Augusta na odcinku ok. 400 m - 13 punktów świetlnych,  

• Stefana Batorego na odcinku ok. 400 m - 14 punktów świetlnych,  

• Topolowej na odcinku ok.  350 m - 12 punktów świetlnych,  

• Jesionowej na odcinku ok. 150 m - 6 punktów świetlnych,  

• Osikowej na odcinku ok. 115 m - 4 punktów świetlnych,  

• Akacjowej na odcinku ok. 190 m - 7 punktów świetlnych,  

• Szkolnej na odcinku ok. 130 m - 6 punktów świetlnych,  

• Rumiankowej na odcinku ok. 140 m - 5 punktów świetlnych,  

• Makowej na odcinku ok. 140 m - 4 punktów świetlnych,  

• Chabrowej na odcinku ok. 160 m - 6 punktów świetlnych,  

• Rubinowej na odcinku ok. 200 m - 6 punktów świetlnych,  

• Bursztynowej na odcinku ok. 440 m - 9 punktów świetlnych,  

• Ametystowej na odcinku ok. 215 m - 8 punktów świetlnych,  

• łącznik pomiędzy ul. Lubelską i ul. Powstańców Warszawy (dz. 439/7   obr. 10 

lubelska) na odcinku ok. 170 m - 5 punktów świetlnych,  

• boczna ulicy Nowodworskiej (dz. 255 obr. 8 za Fabryką) na odcinku ok 225 m - 

7 punktów świetlnych,  

• Świerkowa na odcinku ok.  100 m - 3 punkty świetlne,  

• Hutnicza - 1 punkt świetlny.  

 

Wymiana istniejących opraw oświetleniowych dotyczy placów i terenów przy 

jednostkach miejskich na terenie Lubartowa:  

• Kościuszki - 17 punktów świetlnych,  

• Legionów - 16 punktów świetlnych,  

• 1 Maja -14 punktów świetlnych, w tym 5 modernizowanych lamp przy  

ul. 1 Maja będzie wyposażonych w moduł fotowoltaiczny,  

• Powstańców Warszawy - 3 punkty świetlne.  

 

 

Punkty świetlne będą usytuowane na następujących ulicach:  
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INFRASTRUKTURA 
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DROGI 

ŚCIEŻKI ROWEROWE 

81,65 km 

11 km 



Stan dróg 
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w 2019 roku została zakończona 
przebudowa drogi wojewódzkiej nr 815 
Wisznice - Parczew - Siemień - 
Lubartów, obejmującej ulice Wojska 
Polskiego i Kleeberga w Lubartowie. 

 

ulica Wierzbowa - stan dobry,  

W 2019 roku przeprowadzono 
przebudowę ulicy Wierzbowej,  

ulica Kopernika jezdnia stan dobry, 
chodniki stan zły,  

ciąg ulic Powstańców Warszawy  
i Szaniawskiego stan dostateczny, 
pozostałe ulice stan dobry.  

 

162 ulice o łącznej długości 67,361 km 
w tym 129 ulic o łącznej długości 
51,078 km posiada nawierzchnię 
utwardzoną (asfaltową i z kostki 
brukowej), a 33 ulice o łącznej długości 
16,283 km posiada nawierzchnię 
gruntową (grunt rodzimy, wysypane 
kruszywem).  

Drogi 
wojewódzkie 

 
 
 
 

Drogi 
powiatowe 

 
 

Drogi  
gminne  

Drogi 
krajowe obwodnica miasta - stan dobry.  

 



 
Na dzień 31 grudnia 2020 r. długość dróg asfaltowych i z kostki brukowej 
wynosiła 65,37 km (analogicznie jak w roku poprzednim). W ciągu dróg 
gminnych zlokalizowany jest jeden obiekt mostowy o długości 36,45 mb  
i powierzchni 442,87 m2, będący w stanie dobrym. 
 

 Inwestycje w 2020 r. : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

77 dróg  
w stanie 
dobrym 

4 drogi w stanie złym 

48 dróg  
w stanie 

dostatecznym 

ulice:   
Jasna,  
Leśna,  

Wieniawskiego,  
Al. Zwycięstwa 

Przebudowa nawierzchni ul. Reja i drogi wewnętrznej   
(ul. Przemysłowa- dojazd do firmy: DeKal, BETAX, Luvi) 

Chodnik na osiedlu Kopernika 

Parking przy Szkole Podstawowej nr 4 wraz z drogą łączącą  
ul. Okopową z Gagarina , koszt 939 050,73 zł 

Bieżące utrzymanie dróg 
465 185,13 zł 

Pozimowe i letnie 
zamiatanie ulic   

45 206,15 zł 

Zimowe utrzymanie dróg 
137 722,99 zł 

Stan dróg Poniesione koszty związane  
z infrastrukturą: 

W 2020  roku odnotowano: 

• 12 wypadków drogowych, w wyniku których 1 osoba poniosła śmierć,  
a 11 osób zostało rannych.  

• Wypadki z podziałem na kategorie dróg: 
-  drogi krajowe (obwodnica – skrzyżowanie z ul. Lipową) – 3 wypadki –  
   1 osoba zabita i 2 osoby ranne; 
-  drogi powiatowe – 5 wypadków - 5 osób rannych; 
-  drogi gminne – 4 wypadki - 4 osoby ranne. 

W 2020 roku wydano: 

• 221 decyzji administracyjnych na lokalizacje 
w pasach drogowych dróg gminnych Miasta 
Lubartów urządzeń technicznych nie 
związanych z utrzymaniem dróg, 

• 315 decyzji administracyjnych na zajęcie 
pasa drogowego dróg gminnych Miasta 
Lubartów w celu prowadzenia prac nie 
związanych z utrzymaniem dróg, 

• 7 decyzji administracyjnych na lokalizację 
zjazdów z dróg publicznych. 

Bezpieczeństwo 
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Sprzedaż nieruchomości 
 

• W 2020 r. sprzedano 17 nieruchomości 
gruntowych za łączną kwotę 4 023 150,68 zł, 

• Dodatkowo dokonano sprzedaży 7 mieszkań, 
znajdujących się w zasobie Gminy, za łączną kwotę 
108 289,06 zł. Sprzedaży wskazanych mieszkań 
dokonano na podstawie wniosków od najemców 
tych lokali. Suma przyznanej bonifikaty w 
wysokości 89 % wynosi 876 156,94 zł. 

Planowanie przestrzenne 
 
• W 2020 r. kontynuowana była procedura  

zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla 24 lokalizacji. 

• Odbyły się dwie dyskusje publiczne  
z mieszkańcami miasta w dniach 3 lipca 2020 r. 
i 20 listopada 2020 r. w sprawie proponowanych 
zmian. 

   Zakup nieruchomości    
 

W roku 2020 r. Gmina Miasto Lubartów 
nabyła 20 nieruchomości za łączną kwotę  
648 522,00 zł, w tym 4 działki pod tereny 
inwestycyjne w obrębie 13 – Łucka  
i w obrębie 8 – Za Fabryką. 

 



Gospodarka mieszkaniowa 

Realizacja zadań w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych 
należy do zadań własnych gminy i odbywa się na podstawie 
Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto 
Lubartów na lata 2018 – 2022  przyjętym uchwałą Nr XXI/196/2017 
Rady Miasta Lubartów z dnia 21 grudnia 2017 r. Program ustala 
zasady tworzenia warunków zaspokajania potrzeb mieszkaniowych 
wspólnoty samorządowej, zapewnienia lokali socjalnych, a także 
zasady zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw 
domowych      o niskich dochodach. 

W dniu 29 września 2020 r. Rada Miasta Lubartów podjęła Uchwałę 
Nr XXIII/178/2020  w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto 
Lubartów,  która wprowadziła nowe progi dochodu na członka 
gospodarstwa domowego uprawniające do ubiegania się o przydział 
lokalu mieszkalnego.                                                                                  
Wynoszą one: 

1. Najem na czas nieoznaczony - dochód nieprzekraczający: 

a) 150 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,  
b) 100 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.  

2. Najem socjalny - dochód nieprzekraczający: 

a) 100 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,  
b) 75 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.  

 

201 
mieszkań 

• 2018 r. 

198 
mieszkań • 2019 r. 

191 
mieszkań 

• 2020 r. 

Zasób mieszkaniowy Gminy Miasto 
Lubartów 
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Wydatki  związane z gospodarowaniem mieszkaniowym 
zasobem miasta kształtowały się następująco:  

• administrowanie zasobami mieszkaniowymi  - 122 697,29  zł 

• zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych             -  157 916,88  zł 

• media w zasobach mieszkaniowych                -   453 910,76  zł 

• remonty zasobów mieszkaniowych                 -   75 446,36    zł 

Wydatki remontowe objęły 18 lokali mieszkalnych,  
w których dokonano m.in.: 

• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej            -     34 029,33  zł 

• wymiana instalacji elektrycznej                         -     15 836,90  zł 

• wymiana instalacji wodno-sanitarnej                -     3 357,00   zł  

• remont pokryć dachowych                                  -     8 368,49   zł 

• izolacje przeciwwilgociowe                                  -      6 270,24  zł 

• inne                        -    7 584,40   zł  

35 

2018 r. 
Wyremontowano 

lokali 
17 33 276,40 zł 

2019 r. 
Wyremontowano 

 lokali 
23 108 723,68 zł 

2020 r. 
Wyremontowano  

lokali 
18 75 446,36 zł 

Wnioski osób oczekujących 
na przydział lokalu 

2018 r. 2019 r. 2020 r. 

socjalnego 13 14 21 

komunalnego 12 11 14 

razem 25 25 35 

 100 000,0 zł  

 600 000,0 zł  

 1 100 000,0 zł  

 1 600 000,0 zł  

2018 r. 2019 r. 2020 r. 

zaległości w opłatach za mieszkanie 

zaległości w opłatach za mieszkanie 

Na koniec 2020 r. zadłużenie z tytułu czynszów i innych opłat 
związanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych wynosiło  
1 307 855,23 zł 

• zaległości do 2013 r.:  
należności główne – 544 293,63 zł,  

• zaległości od 2013 r. zaksięgowane na rachunku Urzędu Miasta 
Lubartów: 
należności główne – 763 561,60 zł. 
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W celu ułatwienia spłaty zaległych należności pieniężnych za lokale 
mieszkalne opracowano Program restrukturyzacji zadłużenia 
użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Miasto Lubartów, który został przyjęty Uchwałą Rady Miasta 
Lubartów Nr XXIII/179/2020 z dnia 29 września 2020 r. Z uwagi na 
fakt, że pierwsze wnioski o restrukturyzację zadłużenia wpłynęły  
w 2021 r. informacja o realizacji uchwały nie jest ujęta w niniejszym 
raporcie. 
 

Dodatki mieszkaniowe 

W 2020 r. wypłacono 1243 dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 
242 790,98 zł. Świadczeniem zostało objętych 140 gospodarstw 
domowych. 

2018 r. 

• 257 276,40 zł 

• 176 osób 

2019 r. 

• 237 115,96 zł 

• 154 osoby 

2020 r. 

• 242 790,98 zł 

• 140 osób 



Ochrona Środowiska 
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Rada Miasta Lubartów 
przyjęła „Strategię Rozwoju 
Elektromobilności Miasta 

Lubartów” 

29 września 2020 r. 

Strategia Rozwoju Elektromobilności Miasta Lubartów 

Opracowanie dokumentu sfinansowano w 100 %  
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w ramach programu GEPARD II – 
transport niskoemisyjny. Kwota dotacji to 17 680,00  zł. 

Celem głównym opracowanego dokumentu jest minimalizacja 
emisji zanieczyszczeń środowiska wynikających z działalności 
transportu drogowego, w tym między innymi wskazanie 
kierunków rozwoju w zakresie mobilności, transportu nisko  
i zeroemisyjnego oraz rozwiązań z obszaru Smart City w mieście. 
Działania zawarte w opracowaniu wpisują się w politykę 
elektromobilności, prowadzoną przez Polskę i Unię Europejską. 

Wdrożenie zaproponowanych rozwiązań przyczyni się do 
poprawy jakości życia w mieście poprzez obniżenie niskiej emisji, 
a także zniwelowanie hałasu pochodzącego z transportu.  

https://www.lubartow.pl/strategia_rozwoju_elektromobilnosci/ 38 

https://umlubartow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Strategia_Rozwoju_Elektromobilnosci_Miasta_Lubartow.pdf


Porozumienie na rzecz rozwoju energetyki odnawialnej opartej  
o indywidualne instalacje fotowoltaiczne na terenie miasta Lubartów 
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19 czerwca 2020 roku podpisane zostało porozumienie, 
którego sygnatariuszami, poza Burmistrzem Miasta, 
zostali: 

• PPHU Zalfon Daniel Zalewski – lubartowski 
producent modułów fotowoltaicznych, 

• Interduo Bujek Kłopotek Sowa Sp. j. – lokalna firma 
oferująca montaż instalacji fotowoltaicznych  
oraz dostawca Internetu.  

 

Porozumienie zostało zawarte w celu umożliwienia 
mieszkańcom montażu instalacji fotowoltaicznych   
na korzystnych warunkach finansowych. 
Poza sygnatariuszami do porozumienia przystąpiły kolejne 
trzy firmy: 
•  Erato Energy Sp. z o.o. 

•  FlexipowerGroup Sp. z o.o. Sp. K   

•  ARBOR Sp. z o. o. Sp.k. 

Ceny zaoferowanych do montażu instalacji zaczynają  
się od 11,5 tys. zł za instalację o mocy 3,3 kW i są znacznie 
korzystniejsze od rynkowych. 

Z danych PGE wynika, że liczba 
mikroinstalacji przyłączanych  
do sieci w II kwartale w stosunku 
do I kwartału 2020 r. wzrosła 
czterokrotnie. 

 

https://www.lubartow.pl/2020/06/19/dzieki-temu-porozumieniu-mieszkancy-zaplaca-mniej-za-instalacje-fotowoltaiczne/


Programy 
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P r o g r a m  O g r a n i c z a n i a  N i s k i e j  E m i s j i  

Zasady udzielania dotacji na realizację zadań obejmujących trwałą zmianę 
systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na bardziej ekologiczny, 
zostały określone w Uchwale Nr XXIV/151/2017 Rady Miasta Lubartów z dnia 
29 marca 2017 r.,, zmienionej Uchwałą Nr XXV/192/2020 z dnia 30 listopada 
2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta 
Lubartów.  

W 2020 roku na cel określony w powyższej uchwale przeznaczono z budżetu 
miasta Lubartów kwotę 350 000,00 zł, z czego część środków została 
przeznaczona na podpisanie 62 umów z wnioskodawcami z listy rezerwowej  
z 2019 roku.  

W przeprowadzonym naborze w 2020 roku wpłynęło 61 wniosków, wszystkie 
wnioski zostały zweryfikowane pozytywnie, z czego: podpisano 15 umów;  
46 wnioskodawców zostało wpisanych na listę rezerwową, ze względu na 
wyczerpanie środków finansowych.  

Łącznie w 2020 roku podpisano 77 umów dotacji na zmianę sposobu 
ogrzewania. Ostatecznie zrealizowano 71 zadań z czego: 61 zadań dotyczyło 
przejścia na ogrzewanie gazowe, 9 zadań polegało na podłączeniu do 
miejskiej sieci ciepłowniczej, natomiast 1 zadanie polegało na podłączeniu 
pompy ciepła. Udzielono dotacji na łączną kwotę 345 431,42 zł. 
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Zgodnie z założeniami PGN, Miasto Lubartów do 2022 roku ograniczy 
poziom emisji dwutlenku węgla o około 22 % w stosunku do roku 1999 
(zakładana redukcja emisji CO2 wyniesie około 36 tys. Mg). 
  
Do 2020 roku miały zostać osiągnięte:  

• ograniczenie poziomu redukcji dwutlenku węgla o około 21 %  
w stosunku do roku 1999 (zakładana redukcja emisji CO2 wyniesie 
34,8 tys. Mg),  

• poprawa efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie zużycia 
energii finalnej w stosunku do roku bazowego o około 13 % 
(zakładana redukcja zużycia energii finalnej wyniesie około  
55 884 MWh),  

• zwiększenie udział wykorzystana energii ze źródeł odnawialnych  
w zużyciu energii finalnej do poziomu około 8,4 % (30 984,9 MWh).  
 

Z wykonanego w 2020 r. Raportu z realizacji wskaźników śródokresowych 
PGN wynika, że założona redukcja emisji CO2 do atmosfery wynikająca  
z realizacji działań ujętych w planie do 2020 r. została znacznie 
przekroczona, co oznacza ze zakładany poziom ograniczenia emisji 
CO2  w stosunku do roku 1999 został osiągnięty.  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Lubartowa został przyjęty Uchwałą 
Nr X/53/2015 Rady Miasta Lubartów z dnia 18 września 2015 r., 
zmienionej Uchwałami Nr XV/82/2016 z dnia 22 marca  
2016 r. oraz Uchwała Nr XVIII/151/2020 z dnia 9 marca 2020 r. 

Celem planu jest ograniczenie emisji CO2 do atmosfery 
poprzez  realizację działań skoncentrowanych na:  

• ograniczeniu strat ciepła w budynkach użyteczności publicznej, 
mieszkalnych i działalności gospodarczej poprzez usprawnienie 
termomodernizacyjne, 

• wzroście liczby zmodernizowanych systemów grzewczych  
we wszystkich sektorach użytkowników energii,  

• dążeniu do ograniczenia „niskiej emisji” i poprawy efektywności 
energetycznej - rozbudowie miejskiego systemu ciepłowniczego wraz 
z poprawą parametrów eksploatacyjnych,  

• poprawie mobilności transportowej, 

• wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, 

• wprowadzaniu energooszczędnych technologii, 

• kształtowaniu świadomości ekologicznej. 



Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lubartów na 2020 rok 

Podjęty Uchwałą Nr XIX/156/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r., zmieniony 
Uchwałą Nr XXV/190/2020 r. z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie 
określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lubartów na  
rok 2020. 

Gmina Miasto Lubartów zawarła dnia 17 grudnia 2019 r. umowę na 
usługę polegającą na odławianiu, transporcie i utrzymaniu w schronisku 
bezdomnych zwierząt w roku 2020. Z tytułu umowy w budżecie miasta 
na w/w cel zabezpieczono kwotę 76 000,00 zł . 

W roku 2020 odnotowano 148 interwencji z udziałem zwierząt i jest to  
o 43 interwencje mniej niż w roku poprzednim. Polegały one głównie na 
przyjęciu bezdomnych psów i kotów do schroniska, udzieleniu pomocy 
weterynaryjnej zwierzętom rannym w wypadkach komunikacyjnych, 
utylizacji zwierząt martwych itp.   

W roku 2020 do schroniska przyjęto o 18 zwierząt mniej niż w roku 2019 
( 39 zwierząt - 37 psów i 2 koty). Do adopcji oddano 36 psów.  
Przy schronisku w m. Nowodwór od 2014 roku działa wolontariat, 
którego działania koncentrują się na prowadzeniu i monitorowaniu 
adopcji zwierząt, cotygodniowych spacerach z psami oraz akcjach 
społecznych na rzecz zwierząt ze schroniska. 
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Schronisko dla bezdomnych zwierząt,  
21-100 Nowodwór 
601 896 073 
wolontariat.nowodwor@gmail.com 
 
 



Pielęgnacja  
i utrzymanie zieleni  
w mieście 
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Na utrzymanie, ochronę i pielęgnację zieleni w mieście 
wydatkowano z budżetu miasta kwotę  185 419,89 zł.  
W tym na : 

 

• zakup kwiatów, drzew i krzewów  
na klombach oraz w donicach         -   14 051,28  zł, 

•  na sadzenie, podlewanie  
i  pielęgnację nowych nasadzeń       -  46 263,33  zł,  

• na koszenie, grabienie, sprzątanie,  
formowanie koron drzew i krzewów,  
ścinanie drzew, usuwanie gałęzi  
obumarłych i niebezpiecznych  
z drzew, sprzątanie i usuwanie  
wiatrołomów, wywóz nieczystości    - 125 105,28  zł. 

 



Zagospodarowanie odpadów 
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Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/150/12 Rady Miasta Lubartów 
z dnia 25 października 2012 r.  zadania związane  
z gospodarowaniem odpadami na terenie Miasta Lubartów 
zostały powierzone Związkowi Komunalnemu Gmin Ziemi 
Lubartowskiej. 

W roku 2020 odnotowano wzrost efektywności 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie 
Miasta.  

 

 

Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin 
Ziemi Lubartowskiej NR VIII/35/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. 
stawki za odbiór odpadów  kształtują się następująco:  

Stawki – zabudowa 
jednorodzinna:  

 
Stawki - zabudowa wielorodzinna:  

 

do 5 osób w gospodarstwie 
domowym 24,10 zł  (wzrost  
w porównaniu do m-ca stycznia 
2019  o 100,8 %)  

do 5 osób w gospodarstwie 
domowym 18,70 zł (wzrost  
w porównaniu do m-ca stycznia 
2019  o 211,6 %)  
 

od 6 osób wzwyż 23,10 zł (wzrost 
w porównaniu do m-ca stycznia 
2019 o 110 %)  
 

od 6 osób wzwyż 17,70 zł (wzrost 
w porównaniu do m-ca stycznia 
2019 o 254 %)  
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Tabela poniżej prezentuje ilości odpadów odebranych w roku 2020  
oraz procentową zmianę, w stosunku do roku 2019 .   

Miesiąc  

Niesegregowane 
odpady 

komunalne  
20 03 01 [Mg]  

Metale 
i  tworzywa 

sztuczne  
20 01 39  

BIO  
20 02 01 

[Mg]  

Papier  
i  tektura 
20 01 01 

[Mg]  

Wielkogabaryty 
20 03 07 [Mg]  

Zużyte 
elektro  
20 01 36 
[Mg]  

Inne nie 
wymienione 

frakcje 
zbierane  
w sposób 

selektywny  
20 01 99  

Elektro  20 01 
21, 20 01 23, 20 

01 
35  zawierające 
niebezpieczne 
składniki (1) 

[Mg]  

Gruz, odpady 
pobudowlane 
17 01 07 [Mg]  

Szkło   
20 01 02  

 [Mg]  

Razem  
 [Mg]  

SUMA  1566,332  167,24  279,06  119,64  93,88  0  0  17,33 281,14  118,99  
 

2626,282
  

% wzrost  
w stosunku 
do roku 
2019  

38,9  355,6  80,36  192,6  5767,5  -  -  -  -  657,9  70,5  

W roku 2020 wzrosła ilość złożonych deklaracji śmieciowych z 2898 do 2931 od właścicieli  domów 
jednorodzinnych  oraz deklaracji śmieciowych z 61 na 64 w zabudowie wielorodzinnej.   
 
W roku 2020 na terenie miasta realizowana była akcja pn.: „ Przeterminowane leki przynieś do apteki ”.  
W ramach tej akcji od mieszkańców miasta odebrano łącznie 513 kg przeterminowanych wyrobów medycznych. 
Koszt akcji to 8654,62 zł brutto. Całość akcji sfinansowana ze środków własnych Gminy Miasto Lubartów. 
 



Spółki 
komunalne  
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Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o. o. 
 

Prezes Spółki: Sławomir Czerniak 

Liczba zatrudnionych osób: 108 
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ul. Parkowa 6 
21-100 Lubartów 
tel. 81 855-20-96 

www.pgk.lub.pl 
pgk@pgk.lub.pl 

W roku obrotowym Spółka wygenerowała: 

Przychody  ogółem  za 2020 r wzrosły o           1 834,4 tys. zł 

Wzrost przychodów dotyczył głównie: 

  przychodów z kanalizacji wzrost o                    614,7 tys. zł 

 przychodów z tytułu wywozu  
nieczystości stałych wzrost o                           1 134,1 tys. zł 
 

Koszty wzrosły o 910,1 tys. zł  
 

 
amortyzacja 

Zużycie 
materiałów  

i energii 
Wynagrodzenia Podatki i opłaty 

3,35 zł/m3 8,64 zł/m3 

Stawki opłat za wodę i ścieki 

Zysk 761,8 tys. zł 

http://www.pgk.lub.pl/


W 2020 roku wybudowano  

        sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach:                                sieć wodociągową w ulicach: 

Leśnej DN200 o długości 121,4 m 

Lubelskiej DN200 o długości 133,1 m 

Pocztowej DN200 o długości 107,95 m 

Rubinowej DN200 o długości 15,2 m 

Szafirowej DN200 o długości 142,9 m 

Bolesława II Śmiałego DN110 o długości 112,25 m 

Rubinowej DN110 o długości 16,1 m 

Długość sieci wodociągowej  - 72 km 

Długość sieci sanitarnej      -  62,4 km 

• Ilość punktów do których dostarczana jest woda -     3 595 
• Ilość punktów z których odbierane są ścieki -          3 191 
• Wywóz szamba -             186 
• Własne ujęcie wody -             16 

           Oczyszczalnia ścieków: 
Przepustowość- Qhmax  = 860 m3/h 

                            Qdśr     =   5500 m3/d 

                            Qrmax  = 249000 m3/rok 

Sprawność- średni stopień redukcji 
Azot- 91 % 
Fosfor- 97 % 
ChZT- 95,61 
BZT5- 98,61 
Zawiesina- 98 % 

Wolne moce przerobowe 
• Obciążenie hydrauliczne - 64,32 % 
• Obciążenie ładunkiem     - 62 % 
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Inwestycje PGK 

W 2020 roku zakupiono i uruchomiono nową stację zlewczą  
w punkcie zlewnym na terenie Oczyszczalni Ścieków. 

Koszt całkowity wyniósł: 205 500,00 zł 

Efektem modernizacji punktu zlewnego jest większa 
przejrzystość dostaw tj. rozróżnienie według asortymentu, 
lokalizacji oraz dostawcy i producenta. Dodatkowo wewnątrz 
stacji zainstalowano sito do separacji skratek. Uzyskana w ten 
sposób wstępna filtracja znacząco wydłuża żywotność pomp  
i mieszadeł oraz ogranicza konieczność wykonywania prac 
niebezpiecznych wewnątrz zbiorników. Podczas zrzutu istnieje 
także możliwość programowania automatycznego poboru próby 
ścieków do badań laboratoryjnych co w jest nieocenionym 
narzędziem do kontroli. 

Kogeneracja w 2020 roku 

Ilość wytworzonej energii -240,4041 MWh, w tym na potrzeby 
własne oczyszczalni zużyto 228,7691 MWh 

Ilość energii zakupionej na potrzeby oczyszczalni- 1070,532 MWh 
 

Spółka pozyskała dotację UE na wybudowanie 
farmy fotowoltaicznej o mocy 0,98 MW  

 

Koszt inwestycji:  3 657 670,22 zł netto   
Dofinansowanie: 1 665 095,06 zł (60 %)     



Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  
w Lubartowie Sp. z o. o. 

 
                 Prezes Spółki:  Lech Kliza 

                 Liczba zatrudnionych osób: 48 

 

L.p. 
Rodzaje cen i 
stawek opłat 

Jednostka 
miary 

netto / 
brutto 

Cena dla 
taryfy A-1 

Cena dla 
taryfy A-2 

Cena dla 
taryfy A-3 

Cena dla 
taryfy A-4 

1. 
Cena za 

zamów. moc 
cieplną 

zł/MW/rok netto 91 621,56 91 621,56 91 621,56 91 621,56 

zł/MW/m-c netto 7 635,13 7 635,13 7 635,13 7 635,13 

2. Cena ciepła zł/GJ netto 34,32 34,32 34,32 34,32 

3. 
Stawka opłaty 

stałej za usługę 
przesyłową 

zł/MW/rok netto 20 702,47 29 015,06 44 443,40 36 360,25 

zł/MW/m-c netto 1 725,21 2 417,92 3 703,62 3 030,02 

4. 

Stawka opłaty 
zmiennej za 

usługę 
przesyłową 

zł/GJ netto 10,91 13,24 16,12 17,69 

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat  

ul. Mickiewicza 50 
21-100 Lubartów 
Tel. 81 855-24-18 

info@pec.lubartow.pl 

www.pec.lubartow.pl 

Wynik finansowy Spółki 

+232 946,17 zł 

Długość sieci ciepłowniczej- 30,9 km 
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Zgodnie z Założeniami do planu zapotrzebowania  
w ciepło, energię elektryczną  i paliwa gazowe dla 
Miasta Lubartów na lata 2015 - 2030 , Przedsiębiorstwo 
zrealizowało zadania polegające na : 

• Wymianie starych odcinków sieci ciepłowniczej 
wykonanych w technologii kanałowej na rury 
preizolowane, w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia 
awarii oraz strat ciepła na sieci ciepłowniczej, 

• Podłączeniu budynków jednorodzinnych do miejskiej sieci 
ciepłowniczej w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie 
miasta Lubartów, 

• Budowie cyklofiltrów za kotłami WR-5 nr 5 i 6, 

• Termomodernizacji budynku laboratorium i ciepłowni, 
wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej. 

W 2020 roku wykonano: 
 

26 przyłączy do budynków 
jednorodzinnych 

2 do budynków usługowych 

1 do budynku użyteczności publicznej 

Podpisano 31 Umów Kompleksowych 
Sprzedaży Ciepła 



Inwestycje PEC 

1. Zlecono wykonanie opracowania pn. „Modernizacja źródła wytwarzania 
ciepła z zastosowaniem wysokosprawnej kogeneracji i OZE  
w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Lubartowie Sp. z o.o.  

a) Wykonanie wielowariantowej koncepcji, 

b) Wykonanie studium wykonalności przedsięwzięcia optymalnego wariantu, 

c) Sporządzenie i złożenie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia  
ze środków:  

• Ciepłownictwa Powiatowego oraz wniosku o finansowanie uzupełniające  
ze środków NFOŚiGW, 

• Funduszy Norweskich oraz wniosku o finansowanie uzupełniające  
ze środków NFOŚiGW. 

d) Wpłata zaliczki w wysokości 117 073,00 zł netto celem wydania 
warunków o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej  przedsięwzięcia. 

2. Wykonano osiedlową sieć ciepłowniczą w ulicach Przechodnia,  
W. Śliwiny, Słoneczna oraz indywidualne przyłącza do istniejącej sieci  
na terenie miasta Lubartów w ilości 29 szt., celem ograniczenia niskiej 
emisji.  

3. Przebudowano sieci ciepłownicze wykonane z rur czarnych ułożonych  
w kanale na rury preizolowane celem ograniczenia możliwości wystąpienia 
awarii oraz strat ciepła na przesyle o łącznej długości 215,1 m. 

4. Łączny koszt inwestycji 627 839,00 zł. 
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Koszt opracowania 

Koszt inwestycji 

Koszt inwestycji 

60 869,00 zł 

450 785,00 zł 

116 185,00 zł 

Inwestycje 



Pomoc 
społeczna 



Pomoc społeczna 
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W 2020 r. ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie skorzystało 
460 rodzin.  

Głównymi powodami ubiegania się o pomoc było: 

• Ubóstwo w 234 rodzinach, 
• Długotrwała lub ciężka choroba w 229 rodzinach, 
• Niepełnosprawność w 188 rodzinach, 
• Bezrobocie w 186 rodzinach. 

Inne powody trudnej sytuacji lubartowskich rodzin to: 

• Bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego, 

• Przemoc w rodzinie, 
• Alkoholizm, 
• Potrzeba ochrony macierzyństwa, 
• Bezdomność, 
• Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, 
• Narkomania, 
• Zdarzenia losowe, 
• Sytuacje kryzysowe. 

 

I. Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej 
Realizowano pomoc w formie: 

1. Usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych- pomocą objęto 77 osób. 

2. Kierowanie do domów pomocy społecznej- w domach pomocy społecznej 
przebywało 23 mieszkańców Lubartowa, za 19 osób Gmina Miasto Lubartów 
dofinansowała pobyt w DPS. 

3. Opłacono składki  zdrowotne- MOPS  przekazał do Narodowego Funduszu Zdrowia 
718 składek za 74 osoby. 

4. Udzielano schronienia- Gmina Miasto Lubartów  zawarła umowy  
z podmiotami niepublicznymi tj. schroniska, noclegownie oraz ogrzewalnie w celu 
udzielenia pomocy osobom bezdomnym. 3 osoby z terenu miasta Lubartów 
przebywała w schronisku, a 2 w noclegowni. 

5. Wypłacano zasiłki : 

a) stałe- dla 90 osób, 

b) okresowe- dla 150 osób, 

c) celowe- dla 131 osób.  

II.  Świadczenia rodzinne i fundusze alimentacyjne 
Przyznawano: 

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - 442 rodzinom 

a) zasiłki pielęgnacyjne -  4 018 świadczeń 370 osobom, 

b) świadczenia pielęgnacyjne -  735 świadczeń  66 rodzinom, 

c) specjalny zasiłek opiekuńczy -  69 świadczeń 9 osobom, 

d) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 103 świadczenia 100 rodzinom, 

e) świadczenia rodzicielskie - 69 rodzinom, 

f) zasiłek dla opiekuna - 12 świadczeń 1 rodzinie, 

g) świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 141 świadczeniobiorcom. 
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III. Realizacja programów i projektów 

1. Program ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, którego  koszt realizacji wyniósł  
9 752,04 zł, z czego 7 753,04 zł w ramach dotacji rządowej. Usługi opieki 
wytchnieniowej zrealizowano u dwóch osób niepełnosprawnych w wymiarze  
244 godzin.  

2. Program ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 - 2020,   
w ramach którego objęto wsparciem 4 osoby niepełnosprawne posiadające 
orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W ramach 
100% dotacji z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych Gmina Miasto Lubartów wykorzystała kwotę 15 693,18 zł na 
realizację 515 godzin usług dla 4 osób; 

3. ,,Program Opieka 75+”, w ramach którego w 2020 r. udzielono 
wsparcia  wsparcia  10  klientom MOPS w Lubartowie w wieku 75 lat  i więcej, 
korzystający z usług opiekuńczych. Zrealizowano 1 901,5  godziny usług 
opiekuńczych dla wskazanej grupy świadczeniobiorców w ramach 50% dotacji 
rządowej w wys. 20 269,99 zł. 

4. projekt „Nie chcę być bierny” realizowany w partnerstwie w ramach RP0  
W 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne 
włączenie. W ramach aktywizacji społecznej i zawodowej długotrwale bezrobotnych 
oraz pozostających bez pracy 30 klientów ops realizowano szkolenia zawodowe  
i staże. Wartość projektu w 2020 r. wyniosła 63 115,56 zł. 

5. Projekt „Świetlica nowych szans” realizowany w partnerstwie w ramach  
RPO WL 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi 
społeczne i zdrowotne, w ramach którego prowadzono świetlicę, w której 
realizowano wsparcie łącznie dla 83 dzieci Wartość projektu w 2020 r. wyniosła  
76 813,67 zł.  

 

 

6. Program „Wspieraj Seniora” polegający na realizacji usługi wsparcia na rzecz 
seniorów wieku 70+, w formie dostarczenia zakupów w celu ochrony przed 
zakażeniem Covid-19, Do dnia 31 grudnia 2020 r. z pomocy Programu skorzystało 
dwóch lubartowskich seniorów.  

7. wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” w formie wsparcia 
finansowego gminy w realizacji dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom 
go pozbawionym. Pomocy objęto 537 mieszkańców Lubartowa, przeznaczając na 
ten cel kwotę 321.832,37 zł, z której dotacja z budżetu państwa wyniosła 
219.360,94 zł. 

8. Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), w ramach 
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) polegający  
na współpracy z PCK – Oddziałem Rejonowym w Lubartowie, przy skierowaniu  
do otrzymania żywności klientom Ośrodka. Wsparcie w formie paczek 
żywnościowych otrzymało 527 mieszkańców miasta.  
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Program "Karta Dużej Rodziny" 

Program "Karta Dużej Rodziny" jest zadaniem zleconym realizowanym na podstawie 
ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348  
z późn. zm.). 

Program skierowany jest do rodzin, w których rodzic (rodzice) lub małżonkowie rodziców 
wychowują co najmniej 3 dzieci do 18 roku życia, a w przypadku dzieci uczących się lub 
studiujących do ukończenia 25 roku życia. 

Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny mogą uzyskać również rodzice, którzy 
kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. 

W 2020 r. przyjęto 89 wniosków w tym: 

• 24 wnioski o zgłoszenie nowej rodziny, 

• 54 wnioski o zgłoszenie nowej rodziny składającej się tylko z rodziców, 

• 3 wnioski dla członka rodziny wielodzietnej, który był już jej  posiadaczem, 

• 4 wnioski o wydanie duplikatu karty, 

• 4 wnioski o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny (forma elektroniczna). 

W 2020 r. wydano 253 karty w tym: 

• 163 karty dla rodziców/ małżonków,  

• 90 kart dla dzieci. 

Program "Lubartowska Karta Dużej Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej" 

Program realizowany był na podstawie Uchwały Nr XXXIV/186/13 Rady Miasta Lubartów, 
zmienionej Uchwałą Nr XL/245/2018 z dnia 4 października 2018 r.  
Uprawnionymi do korzystania z programu są zamieszkujący na terenie Miasta Lubartów: 

• członkowie rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych, wychowujących co najmniej  
3 dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia, gdy dziecko uczy się lub studiuje, 

• osoby z orzeczeniem umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności 
pozostające pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych. 

 

Ogólna liczba 
rodzin korzystająca  

z Programu 
169 rodzin 

Wydano 809 kart 

309 kart dla 
rodziców 

500 kart dla dzieci 

Od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 
2020 r. wpłynęło 16 wniosków  
o wydanie Lubartowskiej Karty Dużej 
Rodziny 3+. Na podstawie złożonych 
wniosków wydano 82 karty, w tym 31 
kart dla rodziców i 51 kart dla dzieci. 
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Świadczenie wychowawcze (500+) 

Świadczenie wychowawcze jest zadaniem zleconym realizowanym  
na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa  
w wychowaniu dzieci. Jego celem jest częściowe pokrycie wydatków 
związanych z wychowaniem dzieci.  

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi 
faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka do ukończenia przez 
dziecko 18 roku życia. 

W 2020 r. świadczenie wychowawcze wypłacono 2 308 rodzicom na 3 714 
dzieci. Wydatkowano 21 210 839,91 zł. 

Świadczenie "Dobry Start" (300+) 

Świadczenie "Dobry Start" jest zadaniem zleconym realizowanym  
na podstawie Uchwały Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r.  
w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry Start"  
i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start"  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.)  

Świadczenie przysługuję rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom 
prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy 
dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo - wychowawczych, dyrektorom 
regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych - raz w roku  na 
dziecko, a także osobom uczącym się - raz w roku.  

Świadczenie "Dobry Start" przysługuję w związku z rozpoczęciem roku 
szkolonego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia 
oraz do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia –  
w przypadku osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.  
W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. zostało złożonych 1 812 
wniosków. Wydano 1 726 informacji przyznających świadczenie. Wypłacono 
2 331 świadczeń na kwotę 698 100,00 zł 
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Program Wspierania Rodzin dla Gminy Miasto 
Lubartów na lata 2020 - 2022 

 

Program przyjęto do realizacji Uchwałą Nr XVII/144/2020 
Rady Miasta Lubartów z dnia 27 lutego 2020 r.  

Celem głównym było wzmocnienie rodzin w prawidłowym 
funkcjonowaniu poprzez: 

• podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych 
na rzecz rodziny, 

• Zapewnienie rodzinom stabilizacji i poczucia 
bezpieczeństwa socjalnego, 

• Integrację działań podmiotów zajmujących się rodzinami 
dysfunkcyjnymi. 

W 2020 r. Program realizowały lokalne instytucje  
i organizacje, których działania skierowane były do rodzin  
z dziećmi, a miały charakter zadań wzmacniających, także 
nadzorujących i kontrolujących oraz niejednokrotnie 
interwencyjnych w środowisku rodzinnym i społecznym. 

 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  
oraz Ochrona Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy 

Miasto Lubartów na lata 2018 - 2022 
 
W 2020 r. podejmowano działania: 
a) Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego  

w Lubartowie- prowadził systematyczne rozmowy 
edukacyjne, 

b) Akcja „Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym 
przestępstwem” – Komenda Powiatowa Policji 
popularyzowała ulotki zawierające informację na temat 
baz danych ośrodków pomocy dla osób 
pokrzywdzonych ,   

c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadziło 
poradnictwo wskazujące na możliwości, formy i zakres 
instytucjonalnego wsparcia dla osób pokrzywdzonych, 

d) Opracowano „Program profilaktyczny w zakresie 
promowania, wdrażania prawidłowych metod 
wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych 
przemocą w rodzinie”, 

e) Lubartowska Kampania „Przeciw Przemocy” 
upowszechnianie problematyki przemocy w rodzinie, 

f) „Niebieska Karta”- przekazywanie  rodzinom informacji  
o formach wsparcia  (10 osób doświadczających 
przemocy w rodzinie objęto wsparciem 
psychologicznym) – wszczęto 65 procedur „Niebieskie 
Karty”, 

g) Prokuratura Rejonowa kierowała akty oskarżenia do 
sądu przeciwko sprawcom przestępstw przeciwko 
rodzinie, 

h) Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie - prowadzono rozmowy o charakterze 
dyscyplinującym ze sprawcami przemocy. 

Strategia Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Miasta Lubartów  

na lata 2016 - 2020 
 

Zadania realizowane w ramach wdrażania Strategii 
przedstawione są w formie trzyletnich raportów  
z postępów wdrażania. 

Na stronie www.mops-lubartow.pl dostępny jest 
raport za lata 2016 - 2018.  

Dane do monitoringu pochodziły głównie ze 
sprawozdań własnych instytucji miasta 
przekazywanych koordynatorowi Strategii w formie 
kart ewaluacyjnych za lata 2016-2018.  

Kolejny okres raportowania zadań Strategii obejmie 
lata 2019-2021. 



Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok 

W dniu 31 stycznia 2020 r. Rada Miasta Lubartów podjęła Uchwałę  
Nr XVI/135/20 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. 

Na realizację Programu zaplanowano kwotę 500 000 zł wydatkowano  
455 641,76 zł (2018 r.- 327 932,56 zł, 2019 r.- 452 605,54 zł) 

Realizacja Programu: 

1. Działania ukierunkowane na wspieranie przedsięwzięć mających na celu 
udzielanie pomocy terapeutycznej, leczniczej osobom uzależnionym, 
współuzależnionym a także dotkniętych przemocą w rodzinie: 15 820 

2. Działania ukierunkowane na wspieranie instytucji w realizacji programów 
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży- Dofinansowanie programów 
szkolnych 

a) Szkoła Podstawowa Nr 1  -      18 852,10 zł 

b) Szkoła Podstawowa Nr 3  -      93 694,07 zł 

c) Szkoła Podstawowa Nr 4  -         9 195,15 zł 

d) II Liceum Ogólnokształcące  -  13 999,69 zł 
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3. Działania ukierunkowane na wspomaganie działalności organizacji 
pozarządowych służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych  
i narkomanii- zadanie realizowane w drodze konkursu, w którym udział wzięły: 
 

l.p. Nazwa oferenta Kwota dotacji 

1. 
Stowarzyszenie Klub Abstynenta 
„NADZIEJA” 

45 000 zł 

2. 
Stowarzyszenie „ODNOWA” przy 
kościele o. Kapucynów 

12 000 zł 

3. 
Forum Aktywności Sportowo- 
Turystycznej FAST 

4 000 zł 

4. Realizacja zadań przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów   
       Alkoholowych: 

 odbyło się 17 posiedzeń Komisji, 

 rozpatrzono 69 wniosków, 

 na koniec roku 2020 funkcjonowało 13 punktów gastronomicznych,  
w których sprzedawano alkohol oraz 48 punktów sprzedaży,  

 obrót ze sprzedaży napojów alkoholowych wyniósł 28 355 615 zł  

 wynagrodzenie Komisji wyniosło 16 350 zł. 

https://umlubartow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/16-135-2020.pdf
https://umlubartow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/16-135-2020.pdf
https://umlubartow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/16-135-2020.pdf
https://umlubartow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/16-135-2020.pdf
https://umlubartow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/16-135-2020.pdf


 

5. Tworzenie na terenie gminy niezbędnych warunków umożliwiających 
zapewnienie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu: 

a) Budowa monitoringu wizyjnego Miasta Lubartów w oparciu  
o technologię IP- etap I część II- obejmujący punkty kamerowe:  
- skrzyżowanie ul. Słowackiego i ul Chopina;  
- skrzyżowanie ul. Lubelskiej z ul, Mickiewicza;  
- na wysokości posesji Lubelska 56;  
- ul. 1 Maja na wysokości Szkoły Podstawowej Nr 3;  
- ul. 1 Maja na wysokości RCEZ;  
- ul. Chopina na wysokości Liceum Ogólnokształcącego.  
Koszt zadania 152 567 zł, 

b) Zakup testera do wykrywania narkotyków Analizator Drug Test 5000 
(sprzęt przekazano policji w Lubartowie) koszt zadania 13 234,80 zł, 

c) Środki przeznaczone na zakup nagród w konkursie o ruchu drogowym 
zostały przeznaczone na zakup urządzeń i środków ochrony osobisty,  

6. Działania wynikające ze zmiany przepisów prawa w okresie pandemii. 

W związku z zapisami art. 15qc ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  
(Dz. U. 2020 poz. 1842), w którym określono, że burmistrz do dnia 
31.12.2020 r. może wykorzystać dochody z tytułu opłat za wydanie 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na działania związane  
z przeciwdziałaniem COVID-19. Zakupiono urządzenia i środki ochrony 
osobistej mające na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa. 
Zakupione środki i urządzenia zostały przekazane podległym jednostkom. 
Łącznie na ten cel wydatkowano 59 839,86 zł. 
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Szkoły prowadzone przez Gminę Miasto Lubartów 

62 

Szkoła Podstawowa nr 1  
im. Ks. Jana Twardowskiego 

Budżet: 7 031 982,26 zł 

Liczba uczniów: 712 

Liczba etatów: 69,24 

 

Szkoła Podstawowa nr 3  
im. Piotra Firleja 

Budżet: 11 131 755,84 zł 

Liczba uczniów: 1067 

Liczba etatów: 101,39 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 4  
im. Jana Pawła II 

Budżet: 5 015 687,20 zł 

Liczba uczniów: 343 

Liczba etatów: 46,27 

II Liceum Ogólnokształcące 
im. Piotra Firleja w 

Lubartowie 

Budżet: 5 680 391,67 zł 

Liczba uczniów: 569 

Liczba etatów: 44,05 

 

Razem wydatki na szkoły wyniosły 28 859 816,97 zł z czego 19 214 223,86 zł pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa 

http://www.sp1.lubartow.pl/
http://www.sp1.lubartow.pl/
http://www.sp1.lubartow.pl/
http://www.sp3lubartow.pvv.pl/
http://www.sp3lubartow.pvv.pl/
http://www.sp3lubartow.pvv.pl/
http://www.sp4lubartow.pl/
http://www.sp4lubartow.pl/
http://www.sp4lubartow.pl/
http://www.lo2lubartow.pl/
http://www.lo2lubartow.pl/
http://www.lo2lubartow.pl/


Egzaminy 
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Miernikiem jakości pracy szkoły są osiągane przez uczniów wyniki 
nauczania, w tym wyniki egzaminów w klasach VIII i maturalnych.  
Istotny wpływ na poziom osiągnięć uczniów mają zarówno czynniki 
indywidualne (uzdolnienia, aspiracje, frekwencja, stan zdrowia, czas 
poświęcony nauce) jak i środowiskowe (sytuacja rodzinna uczniów, 
wykształcenie rodziców, status materialny rodziny, itp.). 
 
Egzamin maturalny składa się z części pisemnej i części ustnej.  
W części pisemnej obowiązkowo zdaje się egzamin z języka polskiego, 
matematyki i języka obcego nowożytnego. Dodatkowo jeden egzamin 
z wybranego przez siebie przedmiotu dodatkowego na poziomie 
rozszerzonym (chemia, biologia, fizyka, filozofia, geografia, historia, 
historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura 
antyczna, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny, język 
polski, język regionalny, matematyka, wiedza o społeczeństwie). 
W części ustnej egzaminu maturalnego obowiązkowo zdaje  
się egzamin z języka polskiego i wybranego przez siebie języka obcego 
nowożytnego. Egzamin ten jest bez określenia poziomu, można  
go zadawać na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. 
 

Wyniki egzaminów ośmioklasistów 

SZ
KO

ŁA
 

l i c z b a  

u c z n i ó w  

w y n i k  p r o c e n t o w y  

cz. I – język 

polski 

cz. II - 

matematyka 

cz. III – język 

angielski 

cz. IV – język 

niemiecki 

SP 1 69 60 51 60 - 

SP 3 144 57 51 63 - 

SP 4 37 63 51 59 
45 (jeden 

uczeń) 

Wyniki egzaminów maturalnych 

E g z a m i n  M a t u r a l n y  

II Liceum Ogólnokształcące 
Liczba zdających Zdawalność w procentach 

144 97 



Przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Lubartów  
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Przedszkole Miejskie nr 1 

Liczba dzieci : 114 

Liczba etatów: 18,23 

Przedszkole Miejskie nr 2 

Liczba dzieci: 121 

Liczba etatów: 11,26 

Przedszkole Miejskie nr 4 

Liczba dzieci: 247 

Liczba etatów: 21,99 

Przedszkole Miejskie nr 5 

Liczba dzieci: 122 

Liczba etatów: 10,85 

PRZECZKOLE MIEJSKIE NR 2 
W LUBARTOWIE 

http://przedszkole1-lubartow.pl/p1/
http://p2.lubartow.edu.pl/
https://przedszkole4.lubartow.pl/
http://www.przedszkole5.com.pl/


Przedszkola 
niepubliczne na 
terenie Miasta 

Lubartów 
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Akademia Przedszkolaka 

Casper 

Fantazja 

Motylek 

Okruszek 

Bajkowe Przedszkole 

80 

65 

29 

79 

12 

47 

https://lubartow.przedszkolecasper.eu/
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Zgodnie z zapisami ustawy  Prawo oświatowe  
wychowaniem przedszkolnym w roku 2020  objęte były 
dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w uzasadnionych sytuacjach 
dyrektor przedszkola mógł podjąć decyzję o przyjęciu dzieci 
w wieku 2,5 lat.  

Wychowaniem przedszkolnym w mieście Lubartów objęto 
łącznie 916 dzieci, które uczęszczały do placówek 
publicznych prowadzonych przez Miasto Lubartów  
i niepublicznych prowadzonych prze osoby fizyczne.  

Koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu 
publicznym w roku 2020 wynosił miesięcznie 1 005,18 zł, 
rocznie 12 062,21 złotych.  

Placówki niepubliczne zgodnie z zapisami ustawy z dnia  
27 października 2017 roku o finansowaniu zadań 
oświatowych otrzymały dotację w kwocie odpowiadającej 
75% kosztów utrzymania dzieci w placówkach 
samorządowych tj.  753,89 zł na jedno dziecko. 
 

Dowóz uczniów z terenu miasta do innych placówek 

Dowóz 17 dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Lublinie 
realizowany jest przez pracowników Szkoły Podstawowej nr 3  
w Lubartowie. 5 uczniów było dowożonych do szkól specjalnych przez 
rodziców. Na podstawie umów zawartych z rodzicami Miasto Lubartów 
zwracało koszty dowozu. 3 uczniów dowożonych jest do Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Firleju przez podmiot 
zewnętrzny. 
 

Dofinansowanie kształcenia młodocianych 

Po spełnieniu warunków określonych w art. 122 ustawy Prawo 
oświatowe, pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi 
pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego 
przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia. Wysokość 
dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego 
pracownika zależy od okresu kształcenia. Środki finansowe na 
dofinansowanie kształcenia młodocianych pochodzą z Funduszu Pracy. 
W 2020 roku na realizację zadania, o którym mowa powyżej 
przeznaczono kwotę w wysokości 53 319,65 zł (dotyczyła ona  
7 młodocianych pracowników). 



Kultura i sport 
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W 2020 r 

Liczba 
czytelników 
 2 382 os. 

Liczba 
wypożyczonych 

książek 
49 712 

Liczba 
zakupionych 

książek 
2 333 

Najbardziej efektywne działania to: podtrzymanie 
kontaktu z czytelnikami poprzez  media społecznościowe 
typu Facebook i Instagram. Użytkownicy błyskawicznie 
dowiadują  się o nowościach, czy wydarzeniach 
organizowanych w placówkach. 

W 2020 r. do księgozbioru dokupiono 578 książek więcej 
niż w ubiegłym roku. Ze środków własnych: 1 468 
książek za kwotę 27 389,62 zł. Ze środków MKiDN 
zakupiono 865 książek za kwotę 14 350,00 zł. 

Na bieżąco komputeryzowane są księgozbiory we 
wszystkich placówkach. W Bibliotece Głównej tworzona 
jest baza danych - Bibliografia Regionalna – na koniec 
2020 r. było w niej 2 393 opisy. Czytelnikom oferuje się 
dostęp do katalogu on-line na stronie 
www.biblioteka.lubartow.pl.  
System biblioteczny oparty jest na programie o nazwie 
„Mateusz”, podobnie jak pozostałych bibliotek powiatu 
lubartowskiego. Czytelnicy posiadają elektroniczne karty 
biblioteczne. Korzystają z katalogu on – line. Mają 
możliwość rezerwowania i zamawiania książek. Książki 
mogą oddawać do „trezora” (wrzutni książek),  
w godzinach, kiedy biblioteka jest nieczynna. 

 

W Bibliotece Głównej ma siedzibę: 

• Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
• Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Koło 

w Lubartowie, 
• Polski Związek Niewidomych Koło w Lubartowie. 

 
Z pomieszczeń biblioteki korzystali: 
• Członkowie Klubu Seniora, 
• Członkowie Klubu Rękodzieła Artystycznego, 
• Członkowie Koła Pszczelarzy w Lubartowie. 

Dzięki WBP w Lublinie biblioteka oferuje (z końcem 
grudnia 2020 r.) zdalny, darmowy dostęp do usługi 
Legimi – największych w Polsce zasobów 
audiobooków i e-booków. Zakup usług dostarczania 
publikacji drogą elektroniczną zrealizowano 
ze  środków finansowych Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa.  

ul. Lubelska 36  
21-100 Lubartów 
www.biblioteka.lubartow.pl 

http://www.biblioteka.lubartow.pl/


 

 

 

 
69 

W ramach projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki 
mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – edycja 
2018”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego, realizowanego przez Stowarzyszenie 
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix”, biblioteka od 
marca oferuje dwa urządzenia do odtwarzania książki cyfrowej 
"Czytak" z pakietem książek 240 książek. Urządzenia użytkowane 
są przez 4 osoby. Zgodnie z umową  czytaki w 2021 r. zostaną 
przekazane naszej bibliotece na własność.  
 
W dniu 5 września 2020 r. w Bibliotece Głównej odbyła się  
IX odsłona akcji Narodowe Czytanie.. W dn. 10 października MBP 
brała udział w kolejnej edycji akcji „Noc Bibliotek”. Biblioteka 
nieprzerwanie uczestniczy w projekcie „Mała książka – wielki 
człowiek”, który skierowany był w tej edycji do dzieci 3- 6 letnich. 
 
Biblioteka dołączyła do ogólnopolskich akcji internetowych: „Nie 
zostawiam czytelnika”,  „Dzielmy się kulturą” i „Cała Polska czyta 
dzieciom”. Udostępniła linki do audiobooków i literatury dla 
dorosłych i dzieci. Ogłosiła konkurs internetowy „Jak i co należy 
czytać w czasie pandemii, aby nie zwariować”. Za najlepsze 
wypowiedzi przyznano trzy nagrody książkowe. 
 
Udział w akcji „Podziel się książką – Kinder Mleczna Kanapka”, 
której celem była zbiórka książek dla dzieci i przekazanie ich 
małym bibliotekom publicznym i szkolnym w Polsce. W 2021 r. 
nastąpi podsumowanie akcji i ewentualne nagrodzenie naszej 
biblioteki książkami oraz drobnym wyposażeniem. 
 

 

 

W Dziale Dziecięcym Biblioteki Głównej zajęcia prowadzone 
były  do 15.03.2020 r. Bibliotekarz z Filii nr 2 prowadził cykliczne 
zajęcia „Przedszkolne Spotkania z Biblioteką”. Odbyło się  
11 spotkań, w których uczestniczyło 177 dzieci z Akademii 
Przedszkolaka, Szkoły Podstawowej nr 3, Przedszkola Miejskiego 
nr 4 i 5. Bibliotekarz tego działu zorganizował dla dzieci zajęcia  
z okazji ferii zimowych w dniach 13 – 17 stycznia. Odbyło się  
7 spotkań, udział wzięło 67 osób.  Ponadto, 44 osoby brały 
udział w 6 zajęciach Edukido z wykorzystaniem klocków Lego, 
m.in. pod hasłem „Średniowieczny zamek”. Bibliotekarka z tego 
działu w czasie pandemii zainicjowała nową akcję online dla 
najmłodszych czytelników - „Środa z bajką”.  Czytała wybrane 
fragmenty tekstów literackich dla dzieci na naszym facebooku. 
Dział Dziecięcy do 15 marca odwiedziły 483 osoby. Ten dział 
nieczynny jest do odwołania.  
 
Wystawy: „Dokumenty życia społecznego – ulotna historia Małej 
Ojczyzny” (ekspozycja z zasobów MBP najciekawszych zbiorów 
dokumentujących lokalne życie społeczne na przestrzeni 
kilkudziesięciu lat); "Leopold Tyrmand (1920-1985)"  (w 2020 
roku przypadała 100. rocznica urodzin i 35. rocznica śmierci tego 
wybitnego polskiego pisarza, dziennikarza i publicysty 
żydowskiego pochodzenia); "Pisarze polscy w filatelistyce"; 
„Anioły wśród nas” (wystawa prac plastycznych wykonanych 
przez dzieci i młodzież z pracowni plastycznej prowadzonej przez 
Izabelę Dybałę i Edytę Weremczuk z Powiatowego 
Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie).  

Wspólnie z Kapelą Ludową „Lubartowiacy” zorganizowano dla 
czytelników dwa wydarzenia: „Muzyczne Spotkania z okazji Dnia 
Babci i Dziadka” w dn. 21 stycznia i  „Dzień Kobiet z biblioteką”. 
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Nie wszystkie zajęcia, ze względu na swoją specyfikę, mogą odbywać się  
w budynku głównym LOK. W roku 2020 wynajmowane były pomieszczenia 
w Szkole Podstawowej nr l przy ul. Legionów 3 - dla Klubu Tańca 
Towarzyskiego „Chochlik" oraz w II Liceum Ogólnokształcącym przy  
ul. Lubelskiej 68 - dla zespołów rockowych, warsztatów gitarowych i 
redakcji Dwutygodnika „Lubartowiak” (do listopada 2020 r.). Ponadto,  
od listopada 2020 roku Urząd Miasta w Lubartowie dzierżawi Ośrodkowi 
budynek przy ul. Farnej 4, gdzie LOK prowadzi Punkt Informacji 
Turystycznej. Do tego budynku została także przeniesiona redakcja 
„Lubartowiaka”.  
 

W 2020 roku w placówce działały  zespoły i grupy zainteresowań, gdzie 
łącznie na zajęcia  zapisanych było: 798 osób (w 2019 r. 926 osób) 
 

Lubartowski Ośrodek Kultury zorganizował samodzielnie, bądź we współpracy  
z innymi organizatorami:  

• 6 imprez stacjonarnych z udziałem zespołów i artystów profesjonalnych  
(w tym jedna impreza biletowana) – 1889 widzów,  

• 7 własnych imprez stacjonarnych, w tym: koncerty, spotkania, zabawy 
okolicznościowe, które zgromadziły blisko 1 100 osób,  

• 3 imprezy współorganizowane, które zgromadziły około 1 500 osób,  

• 1 festiwal, podczas którego goszczone były zespoły z innych placówek  
(80 osób) – około 200 widzów,  

• 5 koncertów on-line w wykonaniu profesjonalnych artystów –  
1500 widzów,  

• 37 konkursów i turniejów – 1393 uczestników,  

• 7 wystaw w Galerii LOK oraz na Rynku przed LOK – ok. 4 050 widzów,  

• 17 form zainteresowań w ramach ferii zimowych (507 uczestników)  
i 19 form w ramach ferii letnich (862 uczestników),  

• 233 seansów filmowych – 8 891 widzów.  

W 2020 r. LOK był organizatorem lub współorganizatorem 84 przedsięwzięć  
o charakterze kulturalnym, społecznym i edukacyjnym oraz 36 form 
zainteresowań w ramach ferii letnich i zimowych. Ponadto podopieczni LOK  
w 2020 roku promowali Miasto Lubartów podczas koncertów, występów  
i turniejów na terenie Polski.  
 

ul. Rynek II 1 
21-100 Lubartów 
www.loklubartow.pl 

https://loklubartow.pl/
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Inne działania: 

To między innymi akcja szycia maseczek dla lubartowskiego szpitala, 
przygotowanie 12 wniosków do NCK na łączną kwotę 688 000 zł, 
złożenie wspólnego wniosku z Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 
„Edukacja kulturalna – międzypokoleniowe warsztaty teatralno – 
kulturalne”, złożenie wspólnego wniosku z Fundacją Wspierania  
i Rozwoju Kultury VIA CULTURAE, na realizację projektu „OBYWATEL 
JAZZ”, w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego 2021 „Kultura Dostępna”.  

 
Ponadto: rozliczenie finansowe i merytoryczne projektów: Kultura  
w sieci, Niepodległa oraz Teatralny Netflix (34 500 zł), przetargi  
i zakup środków trwałych w ramach programu Senior+, zapytania 
ofertowe i zakupy sprzętów elektronicznych, komputera i gadżetów 
do Punktu Informacji Turystycznej, rozpoczęcie inwentaryzacji 
strojów ludowych w archiwum przy ul. Lubelskiej 68. Przygotowanie 
i wypożyczenie fortepianu do PMDK.                  

 
Ponadto akcje w sieci: „Nie-kulturalny Przegląd Prasy”, „Pokaż się 
kulturalnie #mocnolok”,  publikacje zajęć online z Vloga 
Kulturalnego, Legendy Lubartowskie, zapoczątkowanie i promocja 
challengu #LubartówZamawia, wywiady dyrektora LOK w telewizji, 
uruchomienie nowej strony internetowej LOK, zwiększenie polubień  
i zasięgów strony na Facebooku oraz ożywienie Instagrama. Ponadto 
wprowadzenie pakietów dla reklamodawców (Tygodnik + kino + 
www), wprowadzenie promocji w Kinie Lewart „Rodzina na swoim”, 
„Filmowe Piątki”.  
 

Lubartowski Ośrodek Kultury promuje Miasto Lubartów 
wieloma kanałami, ze szczególnym uwzględnieniem Punktu 
Informacji Turystycznej, Facebooka – medium 
ogólnoświatowego, Dwutygodnika „Lubartowiak” (nakłady  
w 2020 r. 9 000 tys.), portalu Lubartow24.pl, Telewizji 
Lubartów. Informacje oraz fotogalerie na temat każdej 
odbywającej się imprezy zamieszczane są w sieci oraz na 
stronach pokrewnych. Ponadto raz na kwartał ekipa 
telewizyjna TVP3 Lublin odwiedza placówkę  
z programem „Zobacz co słychać”.  

FERIE W LOK w 2020 roku (13-26 stycznia)  

W ramach ferii zimowych wzięło udział 350 uczestników 
zajęć i 157 uczestników imprez (XVII Feryjny Turniej 
Szachowy – pięciodniowy). Zorganizowano spotkania 
różnych form zainteresowań. Dodatkowo zorganizowano 33 
feryjne seanse dla dzieci w Kinie „Lewart”. 

WAKACJE W LOK w 2020 roku (1 lipca - 31 sierpnia)  

W ramach akcji „LATO z LOK” wzięło udział 720 uczestników  
i 142 uczestników imprez (Wakacyjny Turniej Szachowy/ 
wyścig na kategorie szachowe). Zorganizowano spotkania 
różnych form zainteresowań. Dodatkowo zorganizowano  
39 wakacyjnych seansów filmowych dla dzieci w Kinie 
„Lewart”. 
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Lubartowski Ośrodek Kultury dba o wykorzystanie  
i udostępnianie swoich pomieszczeń całej lokalnej 
społeczności. Sala kinowo- widowiskowa, znajdująca się 
na pierwszym piętrze, użyczana jest bezpłatnie różnym 
podmiotom, takim jak: przedszkola, szkoły podstawowe, 
szkoły średnie, organizacje pozarządowe, instytucje 
publiczne (Urząd Miasta, Związek Komunalny Gmin Ziemi 
Lubartowskiej, Towarzystwo Regionalne), na różnego 
typu przedsięwzięcia. Ponadto Lubartowski Ośrodek 
Kultury opiera swoje przedsięwzięcia na szeroko pojętej 
współpracy z instytucjami samorządowymi, tj. Urząd 
Miasta, Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury, Muzeum 
Ziemi Lubartowskiej, Zespół Lubelskich Parków 
Krajobrazowych, Policja, Straż Pożarna, Miejska 
Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, szkoły, przedszkola, 
firmy oraz instytucje pozarządowe m.in.: Stowarzyszenie 
„Alwernia", Związek Żołnierzy AK, ZHP, ZHR, Uniwersytet 
Trzeciego Wieku, Związek Komunalny Gmin Ziemi 
Lubartowskiej oraz miejscowe media.  
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przyczynia się do rozwoju i zaspokajania potrzeb sportowych  
i rekreacyjnych społeczeństwa, a w zakresie merytorycznym i szkoleniowym współpracuje z ośrodkami, 
klubami, placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami i związkami stowarzyszeń na terenie gminy, 
powiatu, województwa i kraju. 

Budżet MOSiR 
w 2020 r. 

2 145 567,32 zł 

Wymiana uszkodzonego 
komputera basenowego 
do uzdatniania wody 

Wykonanie projektu 
modernizacji basenu 

Wymalowanie linii na 
bieżni 

Inwestycje MOSiR w 2020 r. 

Im
p

re
zy

 w
 2

02
0 

r.
 

Cykl 8 turniejów halowych 

Współorganizacja VII 
Półmaratonu Lubartowskiego  

„Bez granic” 

Zagadki online z okazji Dnia 
Dziecka 

Quizy sportowe 

„Aktywny Lubartów- aktywne 
wakacje” 

Wirtualny bieg 
niepodległościowy 

„Mikołajki z MOSiR” 

ul. 1-go Maja 66/74 
21-100 Lubartów 
www.mosirlubartow.pl 

http://mosirlubartow.pl/
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Informacja o obiektach sportowych oraz ich wykorzystanie 
w 2020 r.: 

1. BASEN - zakończono prace nad wentylacją mechaniczną. MOSiR 
wymienił komputer do uzdatniania wody oraz dokonał drobnych 
prac remontowych. Z basenu skorzystało w ciągu 4 mc 
funkcjonowania - ok.7 000 osób, z sauny ok 100 osób. 

2. Kompleks „Orlik”- W ciągu roku na obiekcie, na bieżąco, 
przeprowadzane były prace remontowe, w tym linie na bieżni oraz 
renowacja boiska. Z uwagi na pandemię – wejścia możliwe były 
wyłącznie dla grup zorganizowanych, głównie grupy młodzieżowe, 
trenujące w MOSiR. Z kompleksu korzystały regularnie –  
4 grupy dziecięce (ok 60 dzieci). 

3. Skatepark  - po dewastacji wymieniono wszystkie płyty na obiekcie. 

4. Stadion na Parkowej - Płyta poddawana była licznym zabiegom 
renowacyjnym (areacja, wertykulacja, zbieranie wykorka, 
wyczesanie, nawożenie, piaskowanie itp.) Część prac wykonywanych 
jest przez firmę zewnętrzną, a część przez pracowników MOSIR. Na 
płycie trenował i rozgrywał mecze klub LEWART Lubartów. Zaplecze 
szatniowo-sanitarne obsługuje  zawodników trenujących na 
wszystkich boiskach zlokalizowanych przy kompleksie. Z uwagi na 
pandemię mecze ligowe w rundzie jesiennej odbywały się bez 
udziału publiczności.   

5. Boisko Parkowa  - w związku z renowacją parku i trwającymi pracami 
- boisko to zostało wyłączone z użytkowania. 

6. Boisko sztuczne  - wykonano zabiegi renowacyjne z uzupełnieniem 
granulatu  -  wykonywane przez firmę zewnętrzną (z uwagi na brak 
sprzętu przez MOSiR) - czyszczenie, podniesienie włosia, 
uzupełnienie granulatem. W zimie boisko było regularnie 
odśnieżane. Boisko miało ok 8 tys. osobowejść, wliczając w to 
mecze, treningi. 

7. Boisko na Batalionów Chłopskich  - boisko, z uwagi na obostrzenia 
związane z COVID – było praktycznie zamknięte. 

Dofinansowanie/zwroty w 2020 roku (109 249,45 zł): 

1. Dofinansowanie z MSiT – projekt „Umiem pływać” - w kwocie 
20 000 zł. Projekt skierowany do dzieci klas I-III, w celu nauki  
i doskonalenia pływania. W ramach tego projektu MOSiR 
przeszkolił 270 dzieci ze szkół podstawowych,  
z terenu naszego Miasta. 

2. Dofinansowanie Polskiego Związku Piłki Nożnej – Brązowy 
Certyfikat dla Szkółki piłkarskiej MOSiR – 45 013,00 zł . 
Dofinasowanie pokryło część wynagrodzeń trenerów, koszty 
organizacji meczów. 

3. Animator sportu „Orlik” – dofinansowanie z Państwowego 
Instytutu Badawczego do 50 % wynagrodzenia animatora przez 
okres 6 mc  - 7 200,00 zł 

4. MOSiR – skorzystał w 2020 r. z tarczy antykryzysowej COVID-19 
– wsparcie dla branż – zwrot składek ZUS 50 % (III,IV,V) -  
 33 034,85 zł. 

5. PZPN wsparcie kobiecej piłki nożnej – w formie sprzętu 
sportowego – o wartości 2 500 zł, grupy rozgrywkowe – 
 o wartości 1 500 zł. 
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Muzeum Ziemi Lubartowskiej obchodziło w roku 2020 jubileusz 50 - lecia 
swojej działalności w sposób ciągły i systematyczny realizowało swoje zadania 
statutowe. Na przestrzeni całego roku przygotowano 7 wystaw czasowych. 

Do 31.01.2020 r. dostępna dla zwiedzających była wystawa czasowa 
„Włodzimierz Sławosz Dębski Żołnierz, Artysta, Kustosz Wołyńskiej Pamięci” 
zainaugurowana w roku ubiegłym. W dniu 31.01.2020 r. odbyło się spotkanie 
poświęcone ewaluacji i podsumowaniu wystawy. 

W dniu 13.02.2020 r. otwarta została wystawa czasowa „NasTroje” 
prezentująca refleksje, przemyślenia, doznania, nastroje trójki lubartowian: 
Urszuli Czakon, Igi Mazurek i Radosława Czarneckiego. Ich fotografie, obrazy 
i teksty były dostępne dla zwiedzających do 01.06.2020 r. 

W dniu 17.06.2020 r. otwarta została wystawa plenerowa przed Urzędem 
Miasta Lubartów pt.: „Panorama. Lubartów cztery dekady” prezentująca na 
25 planszach przemiany, jakie zachodziły w Lubartowie przez ostatnie 30 lat. 
Wystawa została zniszczona przez wandala 05.08.2020 r., od 06.08.2020 r. 
dostępna do obejrzenia w formie elektronicznej na stronie internetowej 
muzeum. 

W dniu 29.06.2020 r. otwarta została wystawa czasowa pt.: „Ziemia 
Lubartowska  w twórczości regionalistów”. Na  wystawie można było obejrzeć 
prace 28 twórców, reprezentujących różne pokolenia regionalistów, 
prezentujących szeroki zakres prac m.in.: obrazy, rysunki, zdjęcia, rzeźby, 
ludowe rękodzieło czy książki. Wystawa była dostępna dla zwiedzających  
do 01.09.2020 r.  
 

ul. Tadeusza Kościuszki 28 
21-100 Lubartów 
www.muzeum.lubartow.pl 

https://muzeum.lubartow.pl/
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Dnia 25.07.2020 r. na starej plebanii kościoła św. Anny  
w Lubartowie otwarta została wystawa czasowa pt.: „Karol Wojtyła. 
Narodziny”, której autorem jest warszawskie Centrum Myśli Jana Pawła II 
oraz wystawa „Jan Paweł II: Spotkanie”, będąca jej dopełnieniem o wątek 
lubartowski. Wystawa była dostępna dla zwiedzających do 31.08.2020 r. 

W dniu 16.09.2020 r. w ramach obchodów jubileuszu 50-lecia istnienia 
Muzeum w Lubartowie oraz 65-lecia działalności Lubartowskiego 
Towarzystwa Regionalnego, które swoimi staraniami przyczyniły się do 
powstania muzeum, otwarta została wystawa „Z kart lubartowskiego 
regionalizmu” prezentująca dzieje powstania oraz działalności muzeum  
i LTR na przestrzeni lat. Wystawa dostępna będzie dla zwiedzających do 
31.03.2021 r.  W ramach jubileuszu wydano okolicznościową publikację 
"Historia pewnej inicjatywy".  

W dniu 30.01.2020 r. odbyło się spotkanie podsumowujące wystawę 
„Włodzimierz Sławosz Dębski Żołnierz, Artysta Kustosz Wołyńskiej 
Pamięci”, w którym uczestniczyło 80 osób w tym grupa gości z Lublina 
(UMCS, Muzeum Wsi Lubelskiej, przedstawiciele rodziny) oraz 
mieszkańcy Lubartowa. Postać W. Dębskiego przybliżyło w nr 4/2020 
„Pismo Folkowe”, wydawane przez UMCS Lublin.  

Z okazji 30-lecia działalności samorządu w powiecie lubartowskim odbyły 
się uroczystości połączone z otwarciem plenerowej wystawy poświęconej 
temu jubileuszowi dnia 17.06.2020 r. Podczas otwarcia wystawy 
wygłoszono obszerną relację z działalności samorządu w ciągu ostatnich 
trzech dekad. Udział wzięło 30 osób. 

 
 

W ramach obchodów 100 rocznicy urodzin papieża Jana Pawła II dnia 
25.07.2020 r. zorganizowano wystawę upamiętniającą papieża połączoną 
z prezentacją Jego biografii i pamiątek. W otwarciu uczestniczyło  
20 osób. Wystawę udostępniano zwiedzającym w okresie wakacyjnym, 
odwiedziło ją blisko 500 osób.  

Zorganizowano obchody jubileuszu 50-lecia istnienia Muzeum  
w Lubartowie, których częścią było otwarcie okolicznościowej wystawy  
w dn. 16.09.2020 r. połączone z obszerną relacją z powstania i 50-lecia 
działalności muzeum. Udział wzięło 35 osób. 

W miarę możliwości Muzeum powiększa zbiory o nowe nabytki 
ofiarowywane przez instytucje i osoby prywatne. W roku 2020 znacząco 
powiększył się księgozbiór placówki o 293 pozycje przekazane przez 
Muzeum Narodowe w Lublinie. Na przestrzeni całego roku udostępniano 
osobom z zewnątrz materiały archiwalne do celów naukowych  
i poznawczych. Przygotowywano też informacje historyczne na potrzeby 
osób i instytucji. Muzeum jest siedzibą Lubartowskiego Towarzystwa 
Regionalnego. W ramach współpracy przygotowywano wspólne wnioski, 
inicjatywy i działania. Wspólnie realizowano w ubiegłym roku projekt 
Imieniny Miasta połączony z konkursem plastycznym i historycznym.  

Muzeum dysponuje własną, zaktualizowaną w roku 2020, stroną 
internetową, systematycznie uzupełnianą. W roku 2020 we współpracy  
z UM oraz PGK Lubartów uporządkowany został teren wokół muzeum  
z przycinką drzew i krzewów. Przeprowadzono również remont 
pomieszczeń muzealnych.  
 
Łącznie muzeum w 2020 roku  zwiedziło 1005 osób.  



Promocja 
miasta 
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W tej dziedzinie skoncentrowano się na promowaniu wydarzeń 
kulturalnych i sportowych, upowszechnianiu dostępu do informacji 
o szeroko pojętych działaniach miasta. Promocja jednostki 
samorządu terytorialnego służy jednocześnie realizacji wielu celów 
dla różnych grup docelowych: zwiększeniu ruchu turystycznego, 
pobudzeniu inwestycji, ożywieniu poczucia tożsamości lokalnej  
i poprawie poczucia jakości życia. Podjętych zostało szereg działań 
dotyczących promocji Gminy Miasto Lubartów oraz przygotowania 
wydarzeń atrakcyjnych dla mieszkańców Lubartowa. Jednym  
z ważniejszych zadań w zakresie promocji miasta była praca nad 
utworzeniem nowego miejsca na mapie Lubartowa – Punktu 
Informacji Turystycznej. Nowoczesny design w połączeniu ze stylem 
staromiejskich zabudowań – to dziś wizytówka miasta. 

9 Zlot Anek w Lubartowie 
Koncert Bożonarodzeniowy Ochotniczej Straży 

Pożarnej 

Konferencja prasowa "Zeroemisyjność 
mobilna dla każdego" 

Gmina Miasto Lubartów podejmowała bieżącą współpracę  
z Lubartowskim Ośrodkiem Kultury, Muzeum Ziemi Lubartowskiej, 
Miejską Biblioteką Publiczną, Lubelską Organizacją Turystyczną 
(Uchwała NR XIII/96/2019 Rady Miasta Lubartów w sprawie 
przystąpienia do stowarzyszenia Lubelska Regionalna Organizacja 
Turystyczna) a także z placówkami oświatowymi, w celu wspólnej 
realizacji zadań. Wydział koordynował także spotkania realizowane 
w ramach działania Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu 
Lubartowskiego (Uchwała Nr XVI/136/2020 Rady Miasta Lubartów 
z dnia 31.01.2020 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Powiatu lubartowskiego). Porozumienie „Piłkarski 
Lubartów” na rzecz zwiększenia efektów szkolenia zawodników 
poprzez wzajemną, dobrą współpracę, w dniu 7 sierpnia 2020 r. 
podpisały strony: MOSiR Lubartów, KS Orlik, MKS Lewart oraz 
inicjator – Burmistrz Miasta Krzysztof Paśnik. 

W 2020 r. zorganizowano 9. Zlot Anek w Lubartowie  
(26 lipca). Pomimo trudnych warunków i konieczności zachowania 
reżimu sanitarnego zarejestrowało się ponad 200 pań o imieniu 
Anna. Wydział koordynował, prowadził promocję i nadzór nad 
realizacją wydarzeń: Koncert z okazji Imienin Miasta, Koncert 
Bożonarodzeniowy (transmisja online) Koncert i premiera 
teledysku Jo Bee w Lubartowie (23 lutego).  

Gmina Miasto Lubartów współpracowała z organami administracji 
rządowej i samorządowej, ze stowarzyszeniami i organizacjami,  
a także z instytucjami społecznymi i kulturalnymi w celu 
podejmowania wspólnych przedsięwzięć promocyjnych.  



W 2020 r. podejmowano działania takie jak: 

1. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządności wśród 
mieszkańców Miasta poprzez przygotowanie i publikowanie 
materiałów informacyjnych na stronie www.lubartow.pl oraz profilu 
Facebookowym Miasta Lubartów, 

2. Przygotowanie i przeprowadzenie akcji zakupu oraz dystrybucji 
darmowych maseczek dla wszystkich mieszkańców miasta (ponad 17 
tys. maseczek), 

3. Działania związane z pomocą dla lubartowskiego szpitala w walce  
z Covid-19 (zakup środków ochrony osobistej) - 29 500,00 zł, 

4. Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Lubartowie w kwocie 250 000,00 zł na zakup 
ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem oraz respiratora dla 
Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii,  

5. Przeprowadzenie akcji pod hasłem #LubartówZamawia wspierającej 
lokalnych przedsiębiorców oferujących usługi gastronomiczne  
"na wynos", 

6. Przeprowadzono akcje promujące Budżet Obywatelski oraz Europejski 
Tydzień Zrównoważonego Transportu organizowany pod hasłem 
Tydzień Elekrtomobilności, 

7. Zlecono produkcje filmu promocyjnego o mieście oraz przygotowano 
koncepcje i zakup iluminacji świątecznych. 

 w dniach 16-22 września oraz od 26 września do 2 października kursował 
darmowy elektryczny autobus na miejskiej linii. Na hulajnogach  
(18 dostępnych sztuk) przejechano 1727 razy. Użytkownicy pokonali na nich 
łącznie 7740 kilometrów. Na skuterach (5 egzemplarzy) przejechano 145 
razy, a łączny dystans to 1346 km. Z pojazdów elektrycznych skorzystało 483 
użytkowników.  Średnia długość przejażdżki to 20 min 58 sekund (najwięcej 
było 15-minutowych). Szczyt wyjazdów odnotowano w godzinach 16-18. 
Hulajnogi i skutery cieszyły się największym powodzeniem użytkowników  
w przedziale wiekowym 18-23 lata (54,6 proc.). Kolejną grupą byli  
30 – 35-latkowie (14,5 proc.), a za nimi 24 – 29-latkowie (11.5 proc.) oraz 
osoby w wieku 36 – 41 lat (8,9 proc.). Na sporządzenie tak dokładnych 
statystyk pozwolił system operatora, w którym należało się zarejestrować, 
aby skorzystać z usługi. 

Akcje promocyjne podmiotów współpracujących  
z miastem: 

• wspólne wydanie kalendarza Muzeum Zamoyskich w Kozłówce –  
z modułem reklamowym Miasta Lubartów,  

• kiermasz charytatywny Fundacji Stella im. Agaty Orłowskiej,  
• zgłoszenie na Ogólnopolski Przegląd Hejnałów Miejskich  

w Lublinie,  
• promocja miasta Lubartów podczas kampanii informacyjnej  

„PALI SIĘ” w Hali Globus w Lublinie, polegająca na umieszczeniu 
znaków identyfikacji wizualnej miasta na materiałach dydaktyczno-
informacyjnych i promocyjnych dotyczących wydarzenia oraz  
w mediach społecznościowych,  

• promocja miasta Lubartów podczas XV jubileuszowej edycji 
Plebiscytu „Sportowiec Roku 2019 Województwa Lubelskiego” 
polegająca na zaproszeniu przedstawicieli miasta Lubartów  
do udziału w uroczystej gali oraz na umieszczeniu znaków 
identyfikacji wizualnej miasta na materiałach promocyjnych 
dotyczących wydarzenia i w mediach społecznościowych,  

• promocja miasta poprzez uczestnictwo w Lubelskiej Regionalnej 
Organizacji Turystycznej,  

• zgłoszenie do konkursu „Świeć się” z Energą promocja iluminacji 
miejskich.  

http://www.lubartow.pl
http://www.lubartow.pl
http://www.lubartow.pl
http://www.lubartow.pl
http://www.lubartow.pl


Współpraca  
z organizacjami 
pozarządowymi 



Współpraca Miasta z NGO  

Współpraca opiera się na „Programie współpracy Gminy 
Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”. Główną 
formą tego współdziałania jest udzielanie dotacji  
na realizację zadań publicznych przede wszystkim  
na podstawie ogłoszonych konkursów ofert oraz w trybie 
pozakonkursowym tzw. „małych grantów”. Przedmiotem 
zlecenia były zadania własne gminy określone Ustawą  
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. 

W roku 2020 ogłoszono 5 otwartych konkursów ofert 
skierowanych do organizacji pozarządowych, w zakresie 
realizacji zadań publicznych.  
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Wysokość środków finansowych przekazanych w formie dotacji organizacjom 
pozarządowym z budżetu Miasta na realizację zadań publicznych w 2020 roku  

wg rodzajów zadań publicznych.  

Wysokość środków finansowych w 2020 roku na realizację zadań  
publicznych [w zł] 

Rodzaj zadań publicznych  
Wysokość dotacji 

przekazanych  [w zł] 

Liczba 
zrealizowanych 

umów, wykonanych 
zadań  

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 686 000,00 21 

Turystyka i krajoznawstwo 2 400,00 2 

Ochrona i promocja zdrowia (działalność hospicyjna) 25 000,00 1 

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 
(działalność  rekreacyjna) 

15 600,00 5 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego 

65 461,00 6 

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 
(aktywizacja  kulturalno – edukacyjna) 

15 000,00 3 

Przeciwdziałanie uzależnieniom  
i patologiom społecznym  

61 000,00 3 

Promocja Miasta  25 600,00 9 

Pomoc społeczna  783 712,67 2 

RAZEM 1 679 773,67 52 

W roku 2020 wykorzystano 96,79% zabezpieczonych środków 
finansowych na dotacje dla III sektora w łącznej kwocie  
1 677 250,58 zł.  

organizacje pozarządowe do realizacji zadań publicznych 
dołożyły i zaangażowały własne środki finansowe na poziomie 
246 733,90 zł, w tym z innych środków publicznych oraz 
darowizn.  

Łączna liczba uczestników w zrealizowanych zadaniach to  
4 363 osób. Organizacje wskazały na zaangażowanie  
341 wolontariuszy.  

Wniesiony wkład osobowy wyceniły na kwotę 118 606 zł, 
natomiast zaangażowany wkład rzeczowy na kwotę 7 444 zł. 



Podsumowanie 

Stan zatrudnienia  
w Urzędzie Miasta na dzień 

31.12.2020 r. 

84 osoby 

Decyzje administracyjne 
wydane przez Burmistrza 

Miasta Lubartów 

13 080  decyzji 

 

Wnioski  
o udostępnienie  

informacji publicznej 

129  wniosków 

Skargi 

• skarga na działanie dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Lubartowie, 

• skarga na działanie Burmistrza 
Miasta, 

• skarga na pracownika Urzędu 
Miasta. 

    Przedmiotowe skargi rozpatrzone  
    zostały jako bezzasadne. 
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Wykaz dokumentów źródłowych 
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• Lokalny Program Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023 przyjęty Uchwałą  
Nr XXV/161/2017 Rady Miasta Lubartów z dnia 18 maja 2017 r., zmienioną 
uchwałami Nr: XXIX/187/2017 z dnia 12 października 2017 r., XXXIV/216/2018  
z dnia 17 maja 2018 r. oraz V/27/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. 

• Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Lubartów przyjęty Uchwałą  
Nr X/53/2015 Rady Miasta Lubartów z dnia 18 września 2015 r., zmieniony 
Uchwałami Nr XV/82/2016 z dnia 22 marca 2016 r. oraz Uchwała  
Nr XVIII/151/2020 z dnia 9 marca 2020 r. 

• Uchwała Nr XXIV/151/2017 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 marca 2017 r., 
zmienionej Uchwałą Nr XXV/192/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie 
przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Lubartów.  

• Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
dla miasta Lubartów zostały opracowane w 2015 roku i przyjęte Uchwałą  
Nr X/52/2015 Rady Miasta Lubartów z dnia 18 września 2015 roku. 

• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Lubartów uchwalony 
Uchwałą Nr XLIII/321/06 Rady Miasta Lubartów z dnia 9 października 2006 r.,  
w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Lubartowa - część I oraz Uchwała Nr XXXI/220/97 Rady Miejskiej w Lubartowie  
z dnia 27 lutego 1997 r. w sprawie: I części zmian miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Lubartowa. 

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Lubartowa przyjęty Uchwałą Nr VII/45/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. 

 

   

• Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  
i kanalizacyjnych PGK Sp. z o.o. w Lubartowie na lata 2016 – 2020 przyjęty 
Uchwałą Nr XV/83/2016 Rady Miasta Lubartów z dnia 22 marca 2016 r. 

• Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubartów na lata  
2016-2025 przyjęta Uchwałą Nr XII/63/15 Rady Miasta Lubartów z dnia  
19 listopada 2015 r. 

• Strategia Rozwoju Elektromobilności Miasta Lubartów przyjęta Uchwałą  
Nr  XXIII/180/2020 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 września 2020 r.  

• Uchwała NR XXIII/178/2020 z dnia 29 września 2020 roku - w sprawie uchwalenia 
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Miasto Lubartów. 

• Program restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących  
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lubartów przyjęty Uchwałą  
NR XXIII/179/2020 Rady Miasta Lubartów   z dnia 29 września 2020 roku.  

• Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  
w Rodzinie dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2018-2022 przyjęty Uchwałą  
Nr XXXII/201/2018 Rady Miasta Lubartów w dniu 27 lutego 2018 r. 

• Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 uchwalony Uchwałą  
Nr XVI/135/2020 Rady Miasta Lubartów z dnia 31 stycznia 2020 r. 
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• Program współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 uchwalony 
Uchwałą Nr XXIV/183/2020 Rady Miasta Lubartów z dnia 28 października 2020 r. 

• Program Wspierania Rodziny dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2020- 2022 
Uchwałą NR XVII/144/2020 Rady Miasta Lubartów z dnia 27 lutego 2020 roku.  

• Lubartowska Karta Dużej Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej przyjęty roku Uchwałą 
Nr XXXIV/186/13 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 kwietnia 2013 zmieniony 
Uchwałą Nr XL/245/2018 z dnia 4 października 2018 roku. 

• Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Miasta Lubartów przyjęty Uchwałą Rady Miasta Lubartów  
Nr XIX/156/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r., zmienionej Uchwałą  
Nr XXV/190/2020 r. z dnia 30 listopada 2020 r. 

• Zarządzenie NR VIII/632/2021 z dnia 30 marca 2021 roku - w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lubartów za 2020 rok. 

• Informacja z realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji za rok 2020. 

• Sprawozdanie z działalności szkół i placówek oświatowych za rok 2020. 

• Metryczka subwencji oświatowej. 

• Sprawozdanie z działalności merytorycznej placówek kultury za rok 2020. 

• Program współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 uchwalony 
Uchwałą Nr XIII/95/2019 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 października 2019 r. 

• Sprawozdanie z realizacji art. 19 pkt 1-5 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r.  
o Karcie Dużej Rodziny za 2020 rok. 

• Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodzin za 2020 r. 

• Raport z realizacji wskaźników śródokresowych Planu Gospodarki Niskoemisyjne 
dla Lubartowa. 

 


