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RAPORT O STANIE 

 POWIATU WŁODAWSKIEGO  

ZA 2018 rok. 

 

 

I. WPROWADZENIE 
 

Zgodnie z art. 30a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 poz. 511) zarząd powiatu co roku  

do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport 

obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim,  

w szczególności realizację polityk, programów i  strategii, uchwał rady powiatu 

i budżetu obywatelskiego.  

 

II. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE POWIATU 

 

Powiat włodawski położony jest w środkowowschodniej części 

województwa lubelskiego, na styku granic Polski, Białorusi i Ukrainy. 

Siedzibą władz powiatowych jest Starostwo Powiatowe we Włodawie 

mieszczące się przy al. J. Piłsudskiego 24. 

Powiat włodawski obejmuje obszar 1256 km
2
, co stanowi 5,0% 

powierzchni województwa lubelskiego. Administracyjnie podzielony jest  

na siedem gmin wiejskich: Hanna, Hańsk, Stary Brus, Urszulin, Włodawa, Wola 

Uhruska, Wyryki i jedną miejską – Włodawa, w których znajduje się łącznie  

155 miejscowości wiejskich. Od początku istnienia powiatu nie zanotowano 

zmian granic administracyjnych ani podziału administracyjnego. 
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Większość głównych dróg powiatu rozpoczyna się lub przebiega przez 

stolicę powiatu: 82 (Włodawa – Urszulin – Lublin), 812 (Chełm – Włodawa – 

Biała Podlaska), 816 (Dorohusk – Wola Uhruska – Włodawa – Hanna – 

Terespol), 818 (Włodawa – Wyryki – Parczew). Przez teren powiatu przebiegają 

tylko dwie drogi główne, w przebiegu których nie leży Włodawa:  

63 (Sławatycze – Radzyń Podlaski) i 819 (Parczew – Stary Brus – Hańsk 

Pierwszy – Wola Uhruska). 

Według ostatnich dostępnych danych GUS liczba mieszkańców powiatu 

wynosi 38 853, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. Sytuacja 

demograficzna powiatu włodawskiego ma tendencję zmniejszania się liczby 

ludności.  Zjawisko to jest obserwowane od co najmniej kilkunastu lat. W latach 

2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 4,8%. Średni wiek mieszkańców 

wynosi 41,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców 

województwa lubelskiego oraz porównywalny do średniego wieku 

mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu 

włodawskiego w 2050 roku ma wynieść 26 996. Powiat włodawski ma ujemny 

przyrost naturalny wynoszący – 59. W 2018 roku zarejestrowano  

351 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 502 wymeldowań, w wyniku 

czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu włodawskiego  

– 151 osób. W tym samym roku 15 obcokrajowców zameldowało się  

w powiecie, a 4 osoby wymeldowały się oficjalnie za granicę – daje to saldo 

migracji zagranicznych wynoszące 11 osob. 61,3% mieszkańców powiatu 

włodawskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,6% w wieku 

przedprodukcyjnym, a 21,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym. 

W powiecie włodawskim na 1000 mieszkańców pracuje 132 osoby.  

Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie 

mniej od wartości dla Polski. 57,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią 

kobiety, a 42,8% mężczyźni. 52,7% aktywnych zawodowo mieszkańców 

powiatu włodawskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, 

łowiectwo i rybactwo), 13,7% w przemyśle i budownictwie, a 5,4% w sektorze 

usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie  

i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze 

finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku 

nieruchomości).   

 

Podstawowe dane finansowe w układzie porównawczym na koniec  

2018 i 2017 r. 

Suma wydatków z budżetu powiatu włodawskiego wyniosła w 2018 r.      

61,2 mln złotych, co daje 1,6  tys. złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca 

powiatu włodawskiego. Oznacza to  wzrost wydatków na jednego mieszkańca 

powiatu  o 14 % w porównaniu do roku 2017. 
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Największa część budżetu powiatu włodawskiego 34,5 % została 

przeznaczona na wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie  

i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. 

Duża część wydatków budżetu przeznaczona została na wydatki w dziale       

600- Transport i łączność 15,5 % oraz w dziale 852- Pomoc społeczna 13,6 %. 

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione w wysokości  9,4 mln złotych,           

co stanowi 15,4 % wydatków ogółem. 

Suma dochodów budżetu powiatu włodawskiego w 2018 roku wyniosła          

62,6 mln złotych, co daje 1,6 tys. złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. 

Oznacza to wzrost dochodów na jednego mieszkańca o 14 %  w porównaniu  

do 2017 r. Największą część dochodów powiatu stanowią:  subwencje z budżetu 

państwa (40,9 %), dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych ustawami (14,1 %), wpływy z tytułu podatku 

dochodowego od osób fizycznych - PIT (8,7 %). Natomiast wpływy z tytułu 

podatku dochodowego od osób prawnych – CIT stanowią 0,1 % dochodów 

ogółem tj. 1,55 zł. na jednego mieszkańca powiatu włodawskiego. 

 

III. WYKONANIE UCHWAŁ RADY POWIATU 

Uchwały Rady Powiatu we Włodawie podjęte w V kadencji w okresie  

od dnia 1.01.2018 r. do dnia 16.11.2018 r. 

Sesja XXXIX z dnia 26 stycznia 2018 r. 

1. Uchwała Nr XXXIX/239/18 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie  

finansowej na lata 2018-2021 zmiany założone na 2018 r. zostały 

zrealizowane w trakcie roku budżetowego. 

2. Uchwała Nr XXXIX/240/18 w sprawie zmian w budżecie powiatu  

na 2018 r. została  zrealizowana w trakcie roku budżetowego. 

 

Sesja XL z dnia 28 marca 2018 r. 

 

3. Uchwała Nr XL/241/18 w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zakupu przedmiotów 

ortopedycznych i środków pomocniczych w 2018 roku w Powiecie 

Włodawskim została zrealizowana w trakcie 2018 r. 

4. Uchwała Nr XL/242/18 w sprawie dofinansowania ze środków  Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie 

rehabilitacyjnym w 2018 roku w Powiecie Włodawskim została zrealizowana 

w trakcie 2018 r. 

5. Uchwała Nr XL/243/18 w sprawie podziału środków  Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających Powiatowi 

Włodawskiemu na realizację w  2018 roku zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej została zrealizowana w trakcie 2018 r.  
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6. Uchwała Nr XL/244/18 w sprawie określenia zasad rozliczania 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli  

w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat włodawski, dla 

których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku 

szkolnego została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubelskiego i po wejściu w życie jest realizowana. 

7. Uchwała Nr XL/245/18 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół prowadzonych przez 

powiat włodawski oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych 

zajęć w formie zaocznej została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego i po wejściu w życie jest realizowana. 

8. Uchwała Nr XL/246/18 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie 

z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym 

przez powiat włodawski została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego i po wejściu w życie jest realizowana. 

9. Uchwała Nr XL/247/18 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla szkół i placówek działających na terenie powiatu włodawskiego 

oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania  

i wykorzystania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego i po wejściu w życie jest realizowana.  

10. Uchwała Nr XL/248/18 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości od Skarbu Państwa  za cenę niższą niż jej wartość rynkowa 

nie została zrealizowana, ponieważ Wojewoda Lubelski nie wyraził zgody  

na sprzedaż nieruchomości. 

11. Uchwała Nr XL/249/18 w sprawie wyboru firmy audytorskiej  

do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie za 2017 rok  

i za 2018 rok została zrealizowana. 

12. Uchwała Nr XL/250/18 w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz 

niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu 

Powiatu Włodawskiego instrumentem płatniczym w dniu 3 kwietnia 2018 r. 

została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego  

i od dnia 18 kwietnia 2018 r. jest realizowana. 

13. Uchwała Nr XL/251/18 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie  

finansowej na lata 2018-2021 zmiany założone na 2018 r. zostały 

zrealizowane w trakcie roku budżetowego. 

14. Uchwała Nr XL/252/18 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 r. 

została zrealizowana w trakcie roku budżetowego. 

15. Uchwała Nr XL/253/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania z rocznego planu 

kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włodawie za 2017 rok została 

zrealizowana z chwilą podjęcia. 

16. Uchwała Nr XL/254/18 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności 

komisji stałych Rady Powiatu we Włodawie za 2017 rok została 

zrealizowana z chwilą podjęcia. 
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Sesja XLI z dnia 24 maja 2018 r. 

 

17. Uchwała Nr XLI/255/18 w sprawie rozpatrzenia skargi Antoniego Warzochy 

na działalność Starosty Włodawskiego została zrealizowana z chwilą 

podjęcia i przesłana skarżącemu. 

18. Uchwała Nr XLI/256/18 w sprawie przekazania zadania pn.”Utrzymanie 

czystości i porządku w pasach drogowych dróg powiatowych w Okunince” 
została zrealizowana. 

19. Uchwała Nr XLI/257/18 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie  

i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2018 roku 

została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego  

i po wejściu w życie jest realizowana. 

20. Uchwała Nr XLI/258/18 w sprawie regulaminu udzielania stypendiów  

za wyniki w nauce uczniom szkół prowadzonych przez powiat włodawski 

została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego  

i po wejściu w życie jest realizowana. 

21. Uchwała Nr XLI/259/18 w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Powiatu 

we Włodawie do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego  

we Włodawie została zrealizowana z chwilą podjęcia. 

22. Uchwała Nr XLI/260/18 w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie 

prac konserwatorskich przy nagrobku płk. Antoniego Michniewicza  

na cmentarzu parafialnym we Włodawie została zrealizowana. 

23. Uchwała Nr XLI/261/18 w sprawie udzielenia dotacji na prace 

konserwatorskie przy kiocie z ikoną Matki Boskiej z Góry Atos w cerkwi 

prawosławnej pw. Podwyższenia  Krzyża Pańskiego w Horostycie została 

zrealizowana.  

24. Uchwała Nr XLI/262/18 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu 

Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022 została zrealizowana  

w zakresie przewidzianym dla 2018 r. i będzie realizowana w dalszym, 

założonym okresie. 

25. Uchwała Nr XLI/263/18 w sprawie ustalenia harmonogramu dyżurów 

nocnych, świątecznych oraz w dni wolne od pracy pełnionych przez apteki 

ogólnodostępne na terenie powiatu włodawskiego została opublikowana  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i po wejściu w życie  

była realizowana w założonym okresie (II półrocze 2018 r.). 

26. Uchwała Nr XLI/264/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Województwu Lubelskiemu w zakresie organizacji tras pociągów 

pasażerskich na linii kolejowej nr 81 na odcinku Chełm-Orchówek-Chełm 

została zrealizowana. 

27. Uchwała Nr XLI/265/18 w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie 

Urszulin prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogami powiatowymi 

Nr 1714L i Nr 1624L  jest w trakcie realizacji (zadanie będzie zakończone  

w 2020 r.) 
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28. Uchwała Nr XLI/266/18 w sprawie przekazania zadania pn.”Organizacja 

Dożynek Powiatowych” została zrealizowana. Dożynki przygotowała gmina 

Włodawa. 

29. Uchwała Nr XLI/267/18 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

została zrealizowana. 

30. Uchwała Nr XLI/268/18 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 

finansowej na lata 2018-2021 zmiany założone na 2018 r. zostały 

zrealizowane w trakcie roku budżetowego. 

31. Uchwała Nr XLI/269/18 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 r. 

została zrealizowana w trakcie roku budżetowego. 

 

Sesja XLII z dnia 27 czerwca 2018 r. 

 

32. Uchwała Nr XLII/270/18 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu  

we Włodawie z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok została 

zrealizowana z chwilą podjęcia. 

33. Uchwała Nr XLII/271/18 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi 

Powiatu we Włodawie z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2017 rok 

została zrealizowana z chwilą podjęcia. 

34. Uchwała Nr XLII/272/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  

we Włodawie za 2017 rok została zrealizowana z chwilą podjęcia. 

35. Uchwała Nr XLII/273/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Wola Uhruska na organizację imprezy pn. „Europejskie Dni 

Dobrosąsiedztwa Zbereże – Adamczuki 2018” została zrealizowana. 

36. Uchwała Nr XLII/274/18 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie  

finansowej na lata 2018-2021 zmiany założone na 2018 r. zostały 

zrealizowane w trakcie roku budżetowego. 

37. Uchwała Nr XLII/275/18 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 r. 
została zrealizowana w trakcie roku budżetowego. 

38. Uchwała Nr XLII/276/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty 

Włodawskiego została zrealizowana.  

 

Sesja XLIII z dnia 23 lipca 2018 r. 

 

39. Uchwała Nr XLIII/277/18 w sprawie podziału powiatu włodawskiego  

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

wybieranych w tych okręgach, dla przeprowadzenia wyborów do Rady 

Powiatu we Włodawie została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego i zrealizowana. 
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Sesja XLIV z dnia 20 września 2018 r. 

 

40. Uchwała Nr XLIV/278/18 zmieniająca Uchwałę Nr XL/243/18 w sprawie 

podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przypadających powiatowi włodawskiemu na realizację 

w 2018 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej została 

zrealizowana w trakcie 2018 r. 

41. Uchwała Nr XLIV/279/18 w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego została zrealizowana. 

42. Uchwała Nr XLIV/280/18 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 

finansowej na lata 2018-2021 zmiany założone na 2018 r. zostały 

zrealizowane w trakcie roku budżetowego. 

43. Uchwała Nr XLIV/281/18 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 r. 

została zrealizowana w trakcie roku budżetowego. 

 

Sesja XLV z dnia 17 października 2018 r. 

 

44. Uchwała Nr XLV/282/18 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 

finansowej na lata 2018-2021 zmiany założone na 2018 r. zostały 

zrealizowane w trakcie roku budżetowego. 

45. Uchwała Nr XLV/283/18 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 r. 

została zrealizowana w trakcie roku budżetowego. 

46. Uchwała Nr XLV/284/18 w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie 

Gminie Hanna prowadzenie zadania publicznego w zakresie zarządzania 

drogami Nr 1700L Dańce-Nowy Holeszów i 1095L Nowy Holeszów-

Holeszów nie została zrealizowana (PROW nie rozstrzygnął dotychczas 

konkursu dlatego wniosek na dofinansowanie tego zadania został złożony  

do Funduszu Dróg Samorządowych). 

47. Uchwała Nr XLIV/281/18 w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie 

Gminie Hańsk prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania 

drogą powiatową Nr 1728L droga woj.812-Osowa nie została zrealizowana 

(PROW nie rozstrzygnął dotychczas konkursu). 

 

Sesja XLVI z dnia 15 listopada 2018 r. 
 

48. Uchwała Nr XLVI/286/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania z rocznego 

planu kontroli  Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włodawie za 2018 rok 

została zrealizowana z chwilą podjęcia. 

49. Uchwała Nr XLVI/287/18 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności 

komisji stałych Rady Powiatu we Włodawie za 2018 rok została 

zrealizowana z chwila podjęcia. 
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50. Uchwała Nr XLVI/288/18 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie  

finansowej na lata 2018-2021 zmiany założone na 2018 r. zostały 

zrealizowane w trakcie roku budżetowego. 

51. Uchwała Nr XLIVI/289/18 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018  r. 
została zrealizowana w trakcie roku budżetowego. 

52. Uchwała Nr XLIVI/290/18 zmieniająca Uchwałę Nr  XLIV/278/18 w sprawie 

podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych  przypadających powiatowi włodawskiemu na realizację 

w 2018 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej została 

zrealizowana w trakcie 2018 r. 

53. Uchwała Nr XLIVI/291/18 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości od Województwa Lubelskiego na rzecz Powiatu 

Włodawskiego za cenę niższą niż jej wartość rynkowa nie została 

zrealizowana z powodu niedoprowadzenia do końca procedury sprzedaży 

przez samorząd województwa. 

54. Uchwała Nr XLIVI/292/18 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 

włodawskiego została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego i po wejściu w życie była i jest realizowana. 

55. Uchwała Nr XLIVI/293/18 w sprawie ustalenia harmonogramu dyżurów 

nocnych, świątecznych oraz w dni wolne od pracy pełnionych przez apteki 

ogólnodostępne na terenie powiatu włodawskiego została opublikowana  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i po wejściu w życie  

jest realizowana w założonym okresie (I półrocze 2019 r.). 

56. Uchwała Nr XLIVI/294/18 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu 

współpracy powiatu włodawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” została opublikowana  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i jest w trakcie 

realizacji w 2019 r. 

57. Uchwała Nr XLIVI/295/18 w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu 

Włodawskiego została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego i po wejściu w życie jest realizowana.  

 

Uchwały Rady Powiatu we Włodawie podjęte w VI kadencji w okresie 

od dnia 17 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 

 

Sesja I z dnia 22 listopada 2018 r. 

 

58. Uchwała Nr I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu  

we Włodawie została zrealizowana z chwilą podjęcia. 

59. Uchwała Nr I/2/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 

we Włodawie została zrealizowana z chwilą podjęcia. 
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60. Uchwała Nr I/3/18 w sprawie wyboru Starosty Włodawskiego została 

zrealizowana z chwilą podjęcia. 

61. Uchwała Nr I/4/18 w sprawie wyboru Wicestarosty Włodawskiego została 

zrealizowana z chwilą podjęcia. 

62. Uchwała Nr I/5/18 w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu  

we Włodawie została zrealizowana z chwilą podjęcia. 

 

Sesja II z dnia 6 grudnia 2018 r. 

 

63. Uchwała Nr II/6/18 w sprawie delegowania radnych powiatu włodawskiego 

do pracy w komisji bezpieczeństwa i porządku została zrealizowana  

z chwilą podjęcia. 

64. Uchwała Nr II/7/18 w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu  

we Włodawie została zrealizowana z chwilą podjęcia. 

65. Uchwała Nr II/8/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty 

Włodawskiego  została zrealizowana. 

 

Sesja III z dnia 14 grudnia 2018 r. 

 

66. Uchwała Nr III/9/18 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie  finansowej 

na lata 2018-2021 zmiany założone na 2018 r. zostały zrealizowane w trakcie 

roku budżetowego. 

67. Uchwała Nr III/10/18 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 r. 
została zrealizowana do końca 2018 r. 

68. Uchwała Nr III/11/18 w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie 

Urszulin prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą 

powiatową Nr 1624L na odcinku Wola Wereszczyńska – Jamniki jest  

w trakcie realizacji (zadanie będzie zakończone w 2020 r.), 

 

Sesja IV z dnia 31 grudnia 2018 r. 

 

69. Uchwała Nr IV/12/18 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata  

2019-2022 zmiany założone na 2018 r. zostały zrealizowane w trakcie roku 

budżetowego. 

70. Uchwała Nr IV/13/18 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok   
jest w trakcie realizacji. 

71. Uchwała Nr IV/14/18 w sprawie  uchwalenia planów pracy komisji stałych 

Rady Powiatu we Włodawie na 2019 rok jest w trakcie realizacji. 

72. Uchwała Nr IV/15/18 w sprawie  uchwalenia planu pracy Rady Powiatu  

we Włodawie na 2019 rok jest w trakcie realizacji. 

73. Uchwała Nr IV/16/18 w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego we Włodawie o przedstawicieli Rady 

Powiatu we Włodawie została zrealizowana z chwilą podjęcia.  



str. 11 
 

74. Uchwała Nr IV/17/18 zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych 

prowadzonych przez powiat włodawski została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubelskiego i po wejściu w życie jest 

realizowana. 

75. Uchwała Nr IV/18/18 w sprawie  ustalenia wysokości opłat za usunięcie 

pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz 

wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia 

pojazdu w 2019 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego i po wejściu w życie będzie realizowana. 

76. Uchwała Nr IV/19/18 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie  finansowej 

na lata 2018-2021 zmiany założone na 2018 r. zostały zrealizowane w trakcie 

roku budżetowego. 

77. Uchwała Nr IV/20/18 w sprawie  zmian w budżecie powiatu na 2018 r. 

została zrealizowana z końcem roku budżetowego. 

 

W 2018 r. Rada Powiatu podjęła 77 uchwał, z czego 2 będą zrealizowane do 

końca 2020 r., 4 nie zostały zrealizowane. 

 

IV. REALIZACJA ZADAŃ POWIATU WRAZ Z INFORMACJĄ  

O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

DOTYCZĄCYCH TYCH ZADAŃ 

 

1. EDUKACJA PUBLICZNA 

 

W roku szkolonym 2018/2019 liczba uczniów w systemie oświaty 

Powiatu Włodawskiego wynosiła 895 i jest niższa niż w poprzednim roku. 

Zmniejszenie liczby uczniów w stosunku do roku szkolnego 2017/2018 

związane jest z zakończeniem działalności z dniem 17 grudnia 2018 roku  

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych we Włodawie i Zespołu Szkół dla 

Dorosłych Cogito we Włodawie, w skład którego wchodziło Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych Cogito oraz Policealna Szkoła Zawodowa 

Cogito we Włodawie.  

Jednostkami organizacyjnymi realizującymi zadania edukacji publicznej są: 

1) I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie, 

2) Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. 2. Warszawskiej Brygady Saperów  

i II Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego  

we Włodawie, 

3) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego 

we Włodawie, 

4) Młodzieżowy Dom Kultury im. Oskara Kolberga we Włodawie, 

5) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Włodawie. 
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Ad 1. Liczba uczniów w roku szkolnym 2018/2019 w I Liceum 

Ogólnokształcącym we Włodawie wynosiła 217 osób. W 2018 r. do egzaminu 

maturalnego przystąpiło ogółem 69 abiturientów (wszyscy uczniowie klas 

trzecich). Egzamin maturalny zdało 64 maturzystów, co stanowi 93 %. Jest to 

wynik wyższy od zdawalności w kraju (90%), w woj. lubelskim (91%) oraz 

w powiecie. Pięciu abiturientów  nie zdało egzaminu, co stanowi 7% (dane 

obejmują sesje egzaminacyjne w maju i sierpniu 2018 r.). 

Średnie procentowe wyniki egzaminów maturalnych w I LO  

są zdecydowanie wyższe niż średni wynik w powiecie, prawie ze wszystkich 

przedmiotów maturalnych, tylko z języka rosyjskiego na poziomie 

podstawowym są równe średniej powiatowej i wynoszą 69%, ale są wyższe od 

średniej wojewódzkiej i krajowej. W odniesieniu do średnich wyników  

w województwie i kraju  w I LO wyniki procentowe są wyższe  z następujących 

przedmiotów:  język polski (poziom podstawowy i poziom rozszerzony),  język 

angielski (poziom podstawowy), język rosyjski (poziom podstawowy i poziom 

rozszerzony), biologia, fizyka, historia oraz wiedza o społeczeństwie.   

Na uwagę zasługuje fakt, że średnie wyniki z historii na poziomie 

rozszerzonym  uczniów I LO we Włodawie są najwyższe spośród wszystkich 

liceów w województwie lubelskim. 

Działania podejmowane przez szkołę nakierowane były na kształcenie 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. To oferta kierowana  

do uczniów zdolnych, uczniów osiągających niskie wyniki w nauce, a także 

praca z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie nauczania 

indywidualnego oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 Nauczyciele przygotowywali uczniów do konkursów i olimpiad 

przedmiotowych – 49 uczniów wzięło udział w 15 olimpiadach, 364 uczniów 

wzięło udział w 62 konkursach, 234 uczniów wzięło udział w 42 zawodach  

i turniejach sportowych. W roku 2018 uczniowie uczęszczali na zajęcia 

wyrównujące braki edukacyjne oraz na zajęcia rozwijające zainteresowania 

przedmiotowe, sportowe, artystyczne. Odbywały się konsultacje indywidualne 

dla uczniów potrzebujących pomocy w zakresie matematyki, języka polskiego, 

języka angielskiego, fizyki, chemii,  biologii.  

 W roku 2018 odbywały się zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenie 

o potrzebie nauczania indywidualnego (3 uczniów), z  uczniami posiadającymi 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ( 4  uczniów, w tym jeden uczeń 

miał także nauczanie indywidualne). W jednym przypadku zajęcia nauczania 

indywidualnego odbywały się na terenie szkoły w odrębnym pomieszczeniu, dla 

dwóch uczniów nauczanie indywidualne prowadzone było w domu uczniów. 

Jeden z uczniów (zgodnie z orzeczeniem poradni) uczęszczał ponadto na 

niektóre zajęcia lekcyjne z klasą, integrując się i włączając w działania zespołu 

klasowego. Trzech  uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego uczęszczało na zajęcia w systemie klasowo – lekcyjnym. Ponadto 

ze wszystkimi uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego prowadzone były zajęcia rewalidacyjne w wymiarze dwóch godzin 
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tygodniowo dla poszczególnego ucznia. Każdy z uczniów posiadających  

ww. orzeczenie miał opracowany Indywidualny Program Edukacyjno–

Terapeutyczny. Programy te oraz zawarte w nich zalecenia wynikające  

z orzeczeń wydanych przez poradnię, były realizowane przez nauczycieli 

w odniesieniu do poszczególnych uczniów. 

I LO we Włodawie od lat znajduje się na listach ogólnopolskiego 

rankingu Perspektyw wśród najlepszych szkół w kraju i w województwie 

lubelskim. Także w 2019 r. (na podstawie wyników z roku 2018 r.) szkoła 

została sklasyfikowana w rankingu województwa na 28. miejscu na 50 

najlepszych liceów w województwie lubelskim. Spośród tysiąca liceów 

sklasyfikowanych w rankingu szkoła zajęła 439. lokatę w Polsce, co pozwoliło 

uzyskać tytuł „Srebrnej Szkoły 2019”. 

W marcu 2018 r. nauczycielka języka polskiego i nauczycielka języka 

angielskiego we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie  

i Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie uczestniczyły  

w seminarium  zorganizowanym w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie 

w ramach programu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”. 

Program jest wynikiem umowy między rządem RP a rządem Izraela  

o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej . Istotnym komponentem tego 

programu jest organizacja szkoleń dla polskich nauczycieli w Instytucie Yad 

Vashem w Izraelu oraz szkoleń follow-up organizowanych w Polsce, których 

celem jest udzielanie nauczycielom wsparcia w podejmowanych przez nich 

przedsięwzięciach związanych z edukacją na temat historii i kultury Żydów,  

w tym edukacją o Holokauście oraz organizowanych spotkaniach młodzieży 

polsko- izraelskiej. 

W liceum działa Szkolny Klub Wolontariusza, który od wielu lat 

prowadzi szeroko zakrojoną działalność wolontarystyczną i prospołeczną, 

włączając się w realizację programów, projektów i akcji różnych stowarzyszeń  

i  instytucji środowiska lokalnego. W roku 2018 w ramach działań Szkolnego 

Klubu Wolontariusza młodzież podjęła następujące prace społeczne w formie 

zbiorowej bądź indywidualnej: 

1) świadczyła pomoc w pracach domowych starszym osobom, w tym 

emerytowanym nauczycielom naszej szkoły (doraźnie, w zależności  

od zgłaszanych potrzeb), 

2) udzielała korepetycji z różnych przedmiotów uczniom ze szkół 

podstawowych i gimnazjum oraz swoim kolegom i koleżankom z liceum 

mającym trudności w nauce, 

3) przygotowała i przeprowadziła Szkolny Kiermasz „Książki z duszą”  

z przeznaczeniem dochodu na stypendia dla młodzieży objętej opieką Fundacji 

św. Mikołaja (wrzesień 2018 r.), 

4) świadczyła pomoc pracownikom Muzeum – Zespół Synagogalny  

we Włodawie w organizacji i przeprowadzeniu Festiwalu Trzech Kultur, 

5) wzięła udział w zbiórce funduszy na potrzeby włodawskiego hospicjum przed 

Kościołami we Włodawie w ramach  ogólnopolskiej kampanii „Hospicjum  



str. 14 
 

to też życie” prowadzonej przez Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych 

„Hospicjum”, 

6) wraz z opiekunem wzięła udział w akcji sprzątania zabytkowych, 

historycznych nagrobków na cmentarzu parafialnym we Włodawie 

zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Renovabis”, w tym grób śp. Franciszka 

Cicheckiego – pierwszego wieloletniego dyrektora szkoły, 

7) w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem „Renovabis” wolontariusze 

Szkolnego Koła Wolontariatu w dniu Wszystkich Świętych i Zaduszki 

kwestowali na włodawskich cmentarzach, na rzecz odnowy zabytkowych 

nagrobków i pomników, 

8) zaangażowała się w charakterze pomocników liderów w ogólnopolską akcję 

charytatywną „Szlachetna paczka”, 

9) opiekun SKW zorganizował i przeprowadził dwutygodniowe warsztaty 

plastyczne, podczas których wolontariusze SKW wykonywali palmy i stroiki 

wielkanocne z materiałów zakupionych z funduszy Włodawskiego Towarzystwa 

Przyjaciół Chorych „Hospicjum” przeznaczone na kwestę na rzecz 

włodawskiego hospicjum (06.-14.03.2018 r.), 

10) dwie grupy wolontariuszy SKW wzięły udział w kweście wielkanocnej na 

rzecz włodawskiego hospicjum, które odbyły się pod Kościołem św. Ludwika  

i Kościołem NSJ we Włodawie (18.03.2018 r.), 

11) kilkoro wolontariuszy SKW zaangażowało się w organizację  

i przeprowadzenie III Jarmarku Wielkanocnego zorganizowanego przez 

Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie (17.03.2018 r.), 

12) delegacja wolontariuszy wraz z opiekunem SKW wzięła udział w uroczystej 

Gali X-lecia Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu we Włodawie i Przyjaciół 

SCW w kinie WDK we Włodawie (16.04.2018 r.), 

13) delegacja wolontariuszy wraz z opiekunem SKW wzięła udział w uroczystej 

gali podsumowania akcji „Lubelszczyzna dla Syrii” na Zamku Lubelskim, 

podczas której szkoła otrzymała podziękowanie za zaangażowanie w ww. akcję 

z rąk przedstawicieli Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w potrzebie” 

(19.04.2018r.), 

14) grupa wolontariuszy SKW przez cały rok szkolny systematycznie 

opiekowała się dziećmi podczas cyklu gier i zabaw organizowanych dla swoich 

podopiecznych przez Spółdzielnię Socjalną „Nadzieja” we Włodawie, 

15) kilkoro wolontariuszy zaangażowało się w organizację i przeprowadzenie 

„Nocy Muzeów” zorganizowanej przez Muzeum – Zespół Synagogalny  

we Włodawie (26.05.2018 r.), 

16) dziesięcioosobowa grupa młodzieży SKW pomagała w przeprowadzeniu 

Pikniku Integracyjno-Rekreacyjnego w SOS-W we Włodawie, sprawując nadzór 

i opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi – wychowankami SOS-W  

we Włodawie (29.05.2018 r.), 

17) dziesięcioosobowa grupa młodzieży SKW zaangażowała się  

w przeprowadzenie Turnieju Boccia w hali MOSiR zorganizowanego przez 

SOS-W we Włodawie (12.06.2018 r.), 
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18) grupa uczniów należących do SKW wzięła udział w Powiatowym Konkursie 

Plastycznym „Z wolontariatem Ci do twarzy” zorganizowanym przez 

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu we Włodawie (21.06.2018 r.), 

19) zorganizowano wyjście z dwunastoosobową grupą wolontariuszy Szkolnego 

Koła Wolontariatu na projekcję filmu „Bella i przyjaciele” do kina WDK 

sfinansowanego w ramach podziękowania za roczną współpracę przez 

Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” we Włodawie 

(19.06.2018 r.), 

20) doraźnie lub systematycznie wykonywano drobne prace społeczne  

w miejscach swojego zamieszkania (Hańsk, Hanna, Dubeczno, Dołhobrody, 

Wytyczno, Sosnówka), głównie w gminnych ośrodkach kultury, bibliotekach, 

parafiach, klubach przedszkolaka, 

21) podejmowała różne inne prace wolontariackie na rzecz osób fizycznych, 

instytucji i stowarzyszeń zarówno w środowisku lokalnym, jak i poza lokalnym 

w zależności od zgłaszanych potrzeb, 

22) systematycznie redagowała informacje nt. działań klubu i zamieszczała  

je na stronie internetowej szkoły. 

Od roku szkolnego 2010/2011  uczniowie I LO uczestniczą w programie 

stypendialnym Fundacji św. Mikołaja. Stypendia przyznawane są na cele 

edukacyjne uczniom zdolnym, ale mającym trudną sytuację materialną. W roku 

2018 przyznano 4 stypendia roczne w wysokości 1.000 zł. Szkoła czynie 

uczestniczy w pozyskiwaniu środków finansowych na te stypendia.  

W celu pozyskania funduszy w roku 2018 zorganizowano Szkolny Jarmark 

Świętego Mikołaja i  kiermasz darowanych, używanych książek. Środki na ten 

cel pozyskiwane były również z odpisu 1% od podatku. Ogółem od roku 

szkolnego 2010/2011 zebrana kwota wynosi 37.199,41 zł. Przyznano 

dotychczas 59 stypendiów. 

 

Programy i projekty realizowane przez I LO we Włodawie: 

 

- Program „Vivat Niepodległa!” – w ramach programu odbyły się czytanie 

„Pana Tadeusza” dla społeczności szkolnej i lokalnej, audycja „Rzeczpospolita 

– jaka była?”,  wystawa pamiątek związanych z odzyskaniem i budową przez 

Polskę niepodległości, kolportaż na terenie szkoły i miasta gazetki szkolnej 

„Koń Kościuszki” dotyczący wydarzeń historycznych, bohaterów narodowych, 

polskich osiągnięć z okresu II Rzeczypospolitej, Nocny Maraton Filmu 

Historycznego w internacie, spotkanie z lokalnym kombatantem  

AK – kpt. Edmundem Brożkiem, międzyszkolny konkurs plastyczny dla 

uczniów szkół podstawowych i gimnazjów „Moja Niepodległa”, powstały 

bannery pt. „Drzwi do Niepodległej”;  

- Program „Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość” mający na celu 

upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności 

rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania 

w sytuacji zagrożenia;  
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- „Cyfrowobezpieczni.pl - BEZPIECZNA SZKOŁA CYFROWA” - celem 

projektu było podniesienie poziomu kompetencji uczniów, nauczycieli  

i rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z zasobów cyberprzestrzeni 

oraz zwiększenie świadomości zagrożeń;  

- Program „Znamię! Znam je” - w ramach współpracy z PSSE we Włodawie, 

szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu profilaktycznego „Znamię! 

Znam je”. Jest to program profilaktyki raka skóry -  czerniaka;  

- Program „Podstępne WZW”  - w ramach współpracy z PSSE we Włodawie  

szkoła brała udział  w ogólnopolskim  programie profilaktycznym „Podstępne 

WZW”. Jest to program mający na celu upowszechnianie wiedzy nt. ryzyka 

zakażeń i zasad profilaktyki HBV i HCV, kształtowanie tolerancji i zrozumienia 

wobec osób zakażonych oraz kształtowanie świadomej postawy w zakresie 

własnych zachowań prozdrowotnych;  

- Program „ARS, czyli jak dbać o miłość”  to profilaktyczny program w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i  innych środków 

psychoaktywnych;  

- Program „Wybierz życie – pierwszy krok” - to edukacyjny program 

profilaktyczny koordynowany przez PSSE we Włodawie, którego celem jest 

profilaktyka zakażeń HPV w społeczeństwie, poprzez zwiększenie świadomości 

uczniów nt. czynników etiologicznych przyczyniających się do rozwoju raka 

szyjki macicy oraz motywowanie młodych kobiet do poddawania  

się regularnym badaniom cytologicznym;  

- Projekt „Tragiczna historia – wspólna pamięć” projekt realizowany 

we współpracy z Fundacją Polsko-Niemieckie Pojednanie  pn. „Sobibór - 

Tragiczna historia – Wspólna pamięć”. Międzynarodowe spotkanie młodzieży  

i warsztaty miały na celu upamiętnienie 75. rocznicy powstania  w Sobiborze, 

integrację młodzieży różnych narodowości, poznawanie historii, kształtowanie 

odpowiedzialnych postaw obywatelskich;  

- Projekt „Lekcja o funduszach europejskich. Przedsiębiorczość II” - celem 

projektu jest upowszechnianie wiedzy na temat funduszy europejskich  

i przedsiębiorczości. W ramach tego projektu uczniowie wzięli udział  

w konkursie na hasło promujące fundusze europejskie i przedsiębiorczość  

z sukcesem – szkoła otrzymała tablicę multimedialną i czytnik e-book. 

Ad 2. Liczba uczniów w roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkół 

Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącym we Włodawie – 556 osób,  

w tym w II LO – 169, w technikum – 323, w branżowej szkole I stopnia – 64.  

Szkoła jest szkołą publiczną w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września  

1991 r. o systemie oświaty, która zapewnia bezpłatne nauczanie, zgodnie  

z ramowymi planami nauczania w: 

1) 3-letnim cyklu kształcenia w liceum ogólnokształcącym; 
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2) 4-letnim cyklu kształcenia w technikum; 

3) 3- letnim cyklu kształcenia w zasadniczej szkole zawodowej; 

4) 3- letnim cyklu kształcenia w branżowej szkole I stopnia; 

5) 3-letnim cyklu kształcenia w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych; 

6) 4-semestralnym cyklu kształcenie w policealnej; 

7) formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 

Do kas pierwszych w roku szk. 2018/2019 przyjęto  151 uczniów w tym 

15 uczniów z Ukrainy. 

klasa liczba wszystkich ucz. 

przyjętych do klasy  

liczba uczniów w 

klasie z Ukrainy 

liczba ucz. w klasie 

LO 53 

 

7  

 1 LOa 8 1 28 

1 LOj 20 - 

1 LOb 19 4 25 

1 LOd 6 2 

TECHNIKUM 77 

 

8  

1 TPS 18 1  

         1 TI 25 2  

1 TŻ 15 1 34 

1 TH 19 4 

BRANŻOWA 

SZKOŁA          

I STOPNIA 

 

21 

 

 

 

1 m 9 - 21 

1e 12  

Do egzaminu maturalnego w 2018 r. przystąpiło 180 osób, w tym: 

- tegorocznych abiturientów : LO – 62, T -53 , RAZEM – 115 

- ubiegłorocznych absolwentów przystępujących po raz pierwszy do matury:  

LO -8, T - 5  

- absolwentów poprawiających wyniki matury: LO -14, T -18,  RAZEM – 32 

- skierowanych z OKE – 4  

- absolwentów poprawiających wyniki matury starej formuły: LO – 9, T -7, 

RAZEM – 16. 
klasa przystąpiło do 

matury  

zdało nie zdało  zdawalność  % 

LO 62 55 7 88,71 

3 Loa 14 14 - 100 

3 Lod 9 9 - 100 

3 Lob 20 20 - 100 

3 Loj 19 12 7 63 
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klasa przystąpiło do 

matury  

zdało nie zdało  zdawalność  % 

TECHNIKUM 53 33 20 62,26 

4 TPS 8 5 3 62,5 

4TB 7 5 2 71,43 

4 TI 17 17 - 100 

4 TŻ 14 5 5 36 

4 TH 7 1 6 14,28 

 

Zdawalność matury – porównanie rocznikami  w skali procentowej 

 2016  2017 2018 

maj sierpień maj sierpień maj sierpień 

LO 88,8 92 83,1 87,3 77,42 88,71 

T 35,1 41,3 47 56 58,49 62,26 

 

Wśród zdających maturę uczniów z liceum ogólnokształcącego  

i technikum nie było uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Wyniki egzaminów z kwalifikacji w zawodzie w sesji styczeń-luty 2018 r.  

w ZSZ Nr 1 i II LO we Włodawie. 

W sesji styczeń/luty 2018 r. w ZSZ Nr 1 i II LO we Włodawie został 

przeprowadzony egzamin z 6 kwalifikacji w klasach technikum: 

1. B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji 

przetargowej  

Klasa IV technik budownictwa 

2. E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz 

administrowanie bazami 

Klasa IV technik informatyk 

3. M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów 

samochodowych 

Klasa III technik pojazdów samochodowych 

4. M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów 

samochodowych 

Klasa IV technik pojazdów samochodowych 

5. T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 

Klasa IV technik hotelarstwa 
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6. T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 

Klasa IV technik żywienia i usług gastronomicznych 

Do egzaminu z kwalifikacji: 

B.30 przystąpiło 8 uczniów zdali wszyscy,  

E.14 przystąpiło 18 uczniów, zdało 7 uczniów,  

M.18 przystąpiło 19 uczniów, zdało 18 uczniów, 

M.42 przystąpiło 12 uczniów, zdało 11 uczniów, 

T.12 przystąpiło 8 uczniów, zdali wszyscy, 

T.15 przystąpiło 20 uczniów, zdało 8 uczniów. 

 

Porównanie wyników zdawalności egzaminu z kwalifikacji w zawodzie  

w ZSZ Nr 1 i II LO, w województwie lubelskim i w Okręgowej Komisji 

Edukacyjnej w Krakowie. 

 

Kwalifikacja ZSZ Nr 1 

we 

Włodawie 

Województwo 

lubelskie 

OKE w 

Krakowie 

Polska 

B.30 Sporządzanie 

kosztorysów oraz 

przygotowywanie 

dokumentacji przetargowej 

Klasa IV technik 

budownictwa 

 

100% 83,1% 81,5% 78,7% 

E.14 Tworzenie aplikacji 

internetowych i baz danych 

oraz administrowanie bazami 

Klasa IV technik informatyk 

 

44,4% 57,7% 64,9% 59,1% 

M.18 Diagnozowanie i 

naprawa podzespołów i 

zespołów pojazdów 

samochodowych 

Klasa III technik pojazdów 

samochodowych 

 

94,7% 96,7% 97,1% 95,1% 

M.42 Organizacja i 

prowadzenie procesu obsługi 

pojazdów samochodowych 

Klasa IV technik pojazdów 

samochodowych 

 

91,7% 85,8% 89,4% 82,2% 

T.12 Obsługa gości w 

obiekcie świadczącym usługi 

hotelarskie 

Klasa IV technik hotelarstwa 

 

100% 88,5% 94,4% 94,2% 

T.15 Organizacja żywienia i 

usług gastronomicznych 

Klasa IV technik żywienia i 

usług gastronomicznych 

 

40,0% 48,3% 57,0% 53,6% 
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Wyniki egzaminów z kwalifikacji w zawodzie w sesji czerwiec/lipiec 2018  

w ZSZ Nr1 i II LO we Włodawie. 

W sesji czerwiec/lipiec 2018 r. w ZSZ Nr 1 i II LO we Włodawie został 

przeprowadzony egzamin z 12 kwalifikacji w klasach technikum  

(7 kwalifikacji) i zasadniczej szkoły zawodowej (5 kwalifikacji). 

1. B.06 wykonanie robót malarsko-tapeciarskich 

Klasa II zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie monter zabudowy  

i robót wykończeniowych w budownictwie. 

2. B.07 wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych 

Klasa III zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie monter zabudowy  

i robót wykończeniowych w budownictwie. 

3. E.07 montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 

Klasa II zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie elektryk 

4. E.08 montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 

Klasa III zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie elektryk 

5. T.04 produkcja wyrobów cukierniczych 

Klasa III zasadniczej szkoły zawodowej w cukiernik 

6. B.18 wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 

Klasa II technik budownictwa 

7. B.33 organizacja i kontrolowanie robót budowlanych 

Klasa III technik budownictwa 

8. E.12 montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń 

peryferyjnych  

Klasa II technik informatyk 

9. E.13 projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie 

sieciami 

Klasa III technik informatyk 

10. M.12 diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów 

pojazdów samochodowych 

Klasa III technik pojazdów samochodowych 

11. T.06 sporządzanie potraw i napojów 

Klasa III technik żywienia i usług gastronomicznych 

12. T.11 planowanie i realizacja usług w recepcji 

Klasa II technik hotelarstwa 

 

Do egzaminu z kwalifikacji: 

B.06 przystąpiło 7 uczniów zdało 4, 

B.07 przystąpiło 10 uczniów zdało 8, 

E.07 przystąpiło10 uczniów zdało 3, 

E.08 przystąpiło 3 uczniów zdał 1, 

T.04 przystąpiła 1 osoba i 1 zdała. Pozostałe 5 osób zdawało egzamin   

czeladniczy w zawodzie cukiernik. Wszyscy zdający zdali ten egzamin  

i otrzymali świadectwo czeladnicze. 
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B.18 przystąpiło 5 uczniów zdali wszyscy, 

B.33 przystąpiło 7 uczniów zdali wszyscy, 

E.12 przystąpiło 23 uczniów zdało 18, 

E.13 przystąpiło 18 uczniów zdało 11, 

M.12 przystąpiło 19 uczniów zdali wszyscy, 

T.06 przystąpiło 12 uczniów zdali wszyscy, 

T.11 przystąpiło 15 uczniów zdało 8. 

 

Porównanie wyników zdawalności egzaminu z kwalifikacji w zawodzie  

w ZSZ Nr1 i II LO, w województwie lubelskim, w Okręgowej Komisji 

Edukacyjnej w Krakowie i w Polsce (dotyczy uczniów szkół, nie uwzględnione 

są wyniki absolwentów, kursantów i eksternów). 

Kwalifikacja ZSZ Nr 1 we 

Włodawie 

Województwo 

lubelskie 

OKE w 

Krakowie 

Polska 

B.06 wykonanie robót 

malarsko-tapeciarskich 

Klasa II zasadniczej 

szkoły zawodowej w 

zawodzie monter 

zabudowy i robót 

wykończeniowych w 

budownictwie. 

57,1% 63,1% 56,9% 57,1% 

B.07 wykonywanie 

robót posadzkarsko-

okładzinowych 

Klasa III zasadniczej 

szkoły zawodowej w 

zawodzie monter 

zabudowy i robót 

wykończeniowych w 

budownictwie. 

80% 92,3% 91,3% 90,2% 

E.07 montaż i 

konserwacja maszyn i 

urządzeń elektrycznych 

Klasa II zasadniczej 

szkoły zawodowej w 

zawodzie elektryk 

30% 47,7% 51,2% 56,3% 

E.08 montaż i 

konserwacja instalacji 

elektrycznych 

Klasa III zasadniczej 

szkoły zawodowej w 

zawodzie elektryk 

33,3% 58,8% 69,4% 62,5% 

T.04 produkcja 

wyrobów cukierniczych 

Klasa III zasadniczej 

szkoły zawodowej w 

cukiernik 

100% 86% 87,5% 88,6% 

B.18 wykonywanie 

robót murarskich i 

tynkarskich 

100% 88,1% 77,2% 80,5% 
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Klasa II technik 

budownictwa 

B.33 organizacja i 

kontrolowanie robót 

budowlanych 

Klasa III technik 

budownictwa 

100% 75,4% 78,1% 76,4% 

E.12 montaż i 

eksploatacja 

komputerów osobistych 

oraz urządzeń 

peryferyjnych  

Klasa II technik 

informatyk 

78,3% 83,1% 85,9% 81,4% 

E.13 projektowanie 

lokalnych sieci 

komputerowych i 

administrowanie 

sieciami 

Klasa III technik 

informatyk 

61,1% 71,1% 76,8% 70,6% 

M.12 diagnozowanie 

oraz naprawa 

elektrycznych i 

elektronicznych 

układów pojazdów 

samochodowych 

Klasa III technik 

pojazdów 

samochodowych 

100% 96,9% 97,4% 96,5% 

T.06 sporządzanie 

potraw i napojów 

Klasa III technik 

żywienia i usług 

gastronomicznych 

100% 89,1% 91,1% 91,2% 

T.11 planowanie i 

realizacja usług w 

recepcji 

Klasa II technik 

hotelarstwa 

53,3% 82,5% 88,1% 87,1% 

 

Wykaz laureatów i finalistów olimpiad, konkursów i turniejów przedmiotowych  

w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącym  

we Włodawie  w roku szkolnym 2017/2018 

 

Lp

. 

Nazwa olimpiady, 

konkursu, turnieju 

Etap 

olimpiady, 

konkursu, 

turnieju 

Liczba 

uczniów 

biorącyc

h udział 

Klasa/ 

absolwent Uzyskany 

tytuł 

1.   

VIII Wojewódzki 

Konkurs Plastyczny 

„Piękno Rosji” 

wojewódzki 5 

 

 

 

ILOd 

ILOb 

III LOa 

II LOj 

II LOd 

I miejsce –  
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Lp

. 

Nazwa olimpiady, 

konkursu, turnieju 

Etap 

olimpiady, 

konkursu, 

turnieju 

Liczba 

uczniów 

biorącyc

h udział 

Klasa/ 

absolwent Uzyskany 

tytuł 

2.   

Regionalna 

Olimpiada Wiedzy o 

Zdrowiu 

Psychicznym 

rejonowy 1 II TŻ udział 

3.   

Olimpiada PCK 

rejonowy 5 II LOa 

I LOj 

IV TŻ 

Laureat I miejsce  

4.   

Konkurs wiedzy o 

historii diecezji 

siedleckiej 

szkolny 9 I LOb 

I LOb 

II LOj 

I miejsce 

II miejsce 

III miejsce 

 

 

5.  Olimpiada Wiedzy 

Archimedes Plus 

Matematyka Plus 

między-

narodowy 

26 III LO b 

III LOb 

Laureat II stopnia 

Laureat II stopnia 

6.   

Olimpiada Wiedzy 

Archimedes Plus 

Matematyka Plus 

miedzy-

narodowy 

26 III LOb 

I LOb 

Laureat III stopnia 

Laureat IV stopnia 

7.   

Olimpiada Wiedzy 

Archimedes Plus 

Matematyka Plus 

miedzy-

narodowy 

26 I LOb Laureat V stopnia 

8.  Olimpiada Promocji 

Zdrowego Stylu 

Życia 

wojewódzki 1 II LOa finalistka 

9.  Olimpiada Wiedzy 

Ekologicznej 

wojewódzki 1 I TI finalista 

10.  X Jubileuszowy 

Konkurs 

Slawistyczny 

 

 

 

wojewódzki 5 II LOj 

II LOb 

I LOb 

I LOb 

II LOb 

Laureatka I 

miejsce 

Laureatki II 

miejsce 
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Lp

. 

Nazwa olimpiady, 

konkursu, turnieju 

Etap 

olimpiady, 

konkursu, 

turnieju 

Liczba 

uczniów 

biorącyc

h udział 

Klasa/ 

absolwent Uzyskany 

tytuł 

11.   

Konkurs poetycki 

Złote Pióro 

wojewódzki 1 I LOb wyróżnienie 

12.   

VI Ogólnopolski 

Konkurs Wiedzy o 

Administracji 

Publicznej 

finał 6 I LOj 

III LOj 

I LOj 

Laureat II miejsce 

Laureat III miejsce 

13.   

Ocalić od 

zapomnienia 

wojewódzki 4 I LOj 

III LO a 

II LOc 

I TI 

Laureat 

Wyróżnienie 

wyróżnienie 

14.   

Olimpiada Wiedzy i 

Umiejętności 

Budowlanych – etap 

okręgowy XXXIII 

 

okręgowy 

 

2 II TB 

III TB 

- 

15.   

Olimpiada Wiedzy 

Ekologicznej 

okręgowa 

 

2 III LOd Laureatka 

finalistka etapu 

centralnego 

16.   

VI konkurs wiedzy 

genetycznej 

wojewódzki 1 III LOd finalistka 

 

Osiągnięcia sportowe 

1.  Rejonowe zawody w 

halowej piłce nożnej 

rejon 12  IV miejsce 

2.   

Powiatowe zawody w 

halowej piłce nożnej 

powiat 12  I miejsce 
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Lp

. 

Nazwa olimpiady, 

konkursu, turnieju 

Etap 

olimpiady, 

konkursu, 

turnieju 

Liczba 

uczniów 

biorącyc

h udział 

Klasa/ 

absolwent Uzyskany 

tytuł 

3.  Rejonowa Licealiada 

w tenisie stołowym 

drużynowym 

chłopców i dziewcząt 

rejon 5 III LOa 

II LOa 

II LOa 

III LOa 

I miejsce 

III miejsce 

4.   

Rejonowa Licealiada 

w piłce siatkowej 

chłopców 

Rejonowa Licealiada 

w piłce siatkowej 

plażowej 

rejon 

 

 

 

rejon 

8 

 

 

 

3 

III TI 

I LOb 

I z/b 

II miejsce 

 

 

 

II miejsce 

5.   

Rejonowa Licealiada 

w piłce siatkowe 

dziewcząt 

 

W piłce plażowej 

 

powiat 

 

 

 

powiat 

12 

 

 

 

3 

 

 

 

 

II LOd/a 

I miejsce 

 

 

 

I miejsce 

 

Projekty edukacyjne realizowane przez ZSZ Nr 1 i II LO we Włodawie: 

 
Lp. Nazwa 

projektu 

Źródło 

finansowania 

Okres 

realizacji 

Liczba 

uczestników 

Krótki opis 

1 Program 

rozwoju 

szkolnej 

infrastruktury 

sportowej 

Ministerstwo 

Sportu i 

Kultury 

fizycznej 

2017-2018 650 uczniów Powstały trzy boiska o 

nawierzchni 

poliuretanowej do 

siatkówki, piłki ręcznej 

i koszykówki oraz 

bieżnia 4 torowa 

zakończona skocznią w 

dal 

2 Modernizacja i 

doposażenie 

infrastruktury 

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

2017-2019 650 uczniów Remont pracowni 

kształcenia 

zawodowego, 5 
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kształcenia 

zawodowego w 

powiecie 

włodawskim 

województwa 

lubelskiego 

pracowni 

komputerowych, 

pracownia 

samochodowa 

3 Poprawa 

efektywności  

jakości i 

atrakcyjności 

kształcenia 

zawodowego w 

powiecie 

włodawskim 

Regionalny 

Program 

Operacyjny 

województwa 

lubelskiego 

2017-2019 650 uczniów Zajęcia dodatkowe dla 

uczniów, kursy 

specjalistyczne: kiper, 

barman, operator wózka 

widłowego, obsługa 

silników diesla 

4 Modrzak szkołą 

sukcesu 

zawodowego 

Erasmus+ 2017-2018 160 uczniów Praktyki zagraniczne w 

Grecji dla uczniów 

kształcących się w 

zawodach techikalnych 

5 Narodowy 

Program 

Rozwoju 

Czytelnictwa 

Priorytet 3 

Rada 

Ministrów 

2017-2018 347 uczniów Organizacja akcji 

promującej 

czytelnictwo. 

Doposażenie biblioteki 

w nowości czytelnicze 

 

Ad 3. Liczba uczniów w roku szkolnym 2018/2019 w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym we Włodawie wyniosła 106 osób, z czego w szkole 

podstawowej – 41 uczniów, w gimnazjum – 11 uczniów, w szkole 

przysposabiającej do pracy – 22 uczniów, w branżowej szkole I stopnia – 16 

uczniów, w przedszkolu – 16 dzieci. 

SOS-W we Włodawie jest placówką w pełni dostosowaną do potrzeb 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczniowie SOSW objęci są 

opieką psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, rehabilitacją ruchową. 

Uczestniczą w zajęciach z zakresu rehabilitacji ruchowej, które odbywają się  

w sali rehabilitacyjno - siłowej lub gimnastycznej. W Ośrodku prowadzony jest 

szereg terapii: metoda Biofeedback, Tomatis, logorytmika, alternatywne metody 

komunikacji, dogoterapia, hipoterapia, terapia ręki, terapia taktylna, integracja 

sensoryczna, Hallwick, logopedia metodą krakowską, terapia dziecka  

z autyzmem, Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, terapia behawioralna, 

felinoterapia. 

 Wychowankowie i uczniowie mogą korzystać z bogatej oferty zajęć 

pozalekcyjnych i  rewalidacyjnych  typu: muzykoterapia, artterapia, terapia 

zajęciowa, Boccia,  oraz zajęcia czytelnicze, plastyczne, gastronomiczne, 

sportowe na hali, siłowni i basenie. Uczniowie Ośrodka rozwijali także swoje 

zainteresowania i zdolności uczestnicząc w zajęciach m.in: koła tanecznego 
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"Iskierki", wędkarskiego "Sumik", teatralnego "Świetliki", zespołu wokalno-

muzycznego "Formacja G-dur". W SOSW działa grupa wolontariacka oraz Koło 

PCK, które aktywnie włączają się w szereg akcji charytatywnych,  

np. "Góra grosza", zbiórki żywności itp.  

 Nagrody i wyróżnienia osiągnięte przez uczniów w konkursach  

i przeglądach organizowanych na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim, 

powiatowym, miejskim i międzyszkolnym, m.in: 

- III Integracyjny Turniej Unihokeja w Chełmie - III miejsce;  

-   Zawody Wędkarskie w Hrubieszowie - II miejsce; 

- Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Pływaniu w Radzyniu  

Podlaskim - I, II, III miejsce;  

-   Mistrzostwa woj. Lubelskiego w warcabach w Firleju - III miejsce;  

-   Turniej Tenisa Stołowego w Dorohusku - I miejsce indywidualnie i II miejsce 

drużynowo; 

-   II Wojewódzki Turniej Bocci w Lublinie - II miejsce; 

- Konkurs Matematyczny "Matematyczny zawrót głowy" w SOSW  

w Zamościu - I miejsce; 

-   Konkurs " Pierwsza pomoc ratuje życie" w SOSW w Dorohusku - I miejsce; 

- VIII Plenarny Przegląd Teatralny nad Jeziorem Firlej w SOSW  

w Firleju - III miejsce; 

- XV Ogólnopolski Integracyjny Konkurs Piosenki w SOSW  

w Radomiu - I miejsce; 

- Konkurs Plastyczny "Bieg po zdrowie" organizowany przez PSSE  

we Włodawie -  I miejsce oraz wyróżnienie; 

-   Konkurs Plastyczny "Świąteczne anioły" w SOSW Dorohusku - I miejsce; 

-   Ogólnopolski Konkurs "Barwy Wolności" w MDK we Włodawie - I nagroda; 

- XVI Powiatowy Festiwal Twórczości "Jesteśmy Polką i Polakiem"  

w SP Nr 1w Chełmie -   I nagroda; 

-   X Międzyszkolny Konkurs dla klas Przysposabiających do Pracy w SOSW  

w Dorohusku - I miejsce. 

 SOS-W we Włodawie w 2018 r. organizował też cykliczne imprezy 

kulturalne,  rekreacyjno-sportowe i konferencje: 

- XVI edycja Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „Poezja dziecięcej 

radości i młodzieńczych marzeń”  „Ojczyzna słowem malowana” pod 

patronatem Kuratora Oświaty w Lublinie;  

- IX edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Literatura w oczach 

dziecka”  „Ojczyzna pędzlem malowana"; 

-  IV edycja  Pikniku Rekreacyjno-Terapeutycznego „Zabawy w siodle” ; 

- III edycja Turnieju Integracyjnego w Boccia pod patronatem honorowym 

Starosty Włodawskiego oraz Burmistrza Miasta Włodawy; 

-  II Spławikowe Zawody Wędkarskie;  

-  Mitting Pływacki Osób Niepełnosprawnych; 
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-  II edycja Konferencji "Niepełnosprawność dziecka - i co dalej? Możliwości 

terapii i wsparcia " - skierowanej do rodziców oraz osób pracujących z dziećmi  

i młodzieżą niepełnosprawną. 

Projekty i programy realizowane przez SOS-W we Włodawie: 

- Projekt „Biedronkowo” – zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne dla dzieci  

w wieku przedszkolnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – pozyskano środki finansowe  

w kwocie 226.662,16 zł; 

- Projekt „Poprawa efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia 

zawodowego w powiecie włodawskim” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – pozyskano środki 

finansowe w kwocie 24.784,54 zł; 

- Rządowy Program „Za życiem” – kompleksowe wsparcie dla rodzin – 

pozyskano środki finansowe w kwocie 46.800,00 zł; 

- Program wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - zakup 

nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej – pozyskano środki finansowe  

w kwocie 2.480,00 zł; 

- Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 

uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych 

na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica” – pozyskano środki finansowe w kwocie 

14.000,00  zł; 

- Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zakup pomocy 

dydaktycznych do szkoły podstawowej – pozyskano środki finansowe w kwocie 

71.880,00 zł (doposażenie pracowni biologicznej w pomoce dydaktyczne); 

- Środki własne powiatu na organizację przez SOSW imprez, w tym: Piknik 

rekreacyjno-terapeutyczny, Integracyjny miting pływacki, Turniej w dyscyplinie 

olimpijskiej Boccia, Festyn integracyjny, Konkurs recytatorski – pozyskano 

środki finansowe w kwocie 7.650,00 zł. 

 

Ad 4. Podstawowa działalność statutowa Młodzieżowego Domu Kultury  

we Włodawie prowadzona jest w tzw. formach stałych, czyli kołach i grupach 

zajęciowych funkcjonujących przez cały rok szkolny oraz w formach 

okazjonalnych i masowych, czyli jako działalność koncertowa, występy, 

organizacja festiwali, przeglądów, festynów i różnego rodzaju konkursów, 

plenerów, warsztatów, wystaw dla dzieci i młodzieży. 

Zajęcia stałe - w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 w placówce 

funkcjonowały następujące stałe grupy zajęciowe: 

- Zespół Tańca Ludowego „Włodawiacy” – 5 grup zajęciowych, 

wychowankowie w różnym wieku i stopniu zaawansowania, 

- zespoły tańca współczesnego – 3 grupy zajęciowe, wychowankowie w różnym 

wieku i stopniu zaawansowania, 

- zajęcia baletowe i z tańca klasycznego – 4 grupy zajęciowe, wychowankowie 

w różnym wieku i stopniu zaawansowania, 
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- zespoły wokalne – 2 grupy zajęciowe, 

- zajęcia plastyczne – 3 grupy zajęciowe, wychowankowie w różnym wieku 

i stopniu zaawansowania, 

- zajęcia teatralne – 1 grupa,  

- zajęcia filmowe – 1 grupa 

- zajęcia taneczno-ruchowe – 1grupa zajęciowa, 

- zajęcia informatyczno-medialne – 6 grup zajęciowych,  

Łącznie na zajęcia w 26 grupach stałych uczęszczało regularnie ponad  

450 wychowanków w wieku od 4 do 19 lat.  

Zajęcia okazjonalne i masowe - organizacja warsztatów tematycznych, 

tanecznych, teatralnych, koncertów, konkursów, przeglądów, eliminacji 

powiatowych do konkursów wojewódzkich, wernisaży i wystaw, festynów 

rekreacyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów rowerowych, obozów 

artystycznych itp. Bardzo ważnym elementem działalności MDK jest aktywny 

udział zespołów artystycznych MDK oraz solistów we wszelkiego rodzaju 

imprezach kulturalnych, edukacyjnych, oświatowych organizowanych przez 

różne instytucje i organizacje. W 2018 r. wychowankowie MDK brali udział  

w 22 imprezach  (konkursy i festiwale), przy czym dziesięciokrotnie stawali na 

podium.   

Zestawienie zajęć okolicznościowych i imprez masowych 

organizowanych i współorganizowanych w omawianym okresie oraz aktywne 

uczestnictwo wychowanków MDK w innych wydarzeniach kulturalnych: 

Imprezy masowe 

Termin i miejsce imprezy Krótka charakterystyka imprezy 

5 stycznia 2018 r.  

MDK we Włodawie 
XII Wojewódzki Festiwal Kolęd i Pastorałek.  

7 stycznia 2018 r.  

Wydział Matematyki i Nauk 

Informatycznych Politechniki 

Warszawskiej w Warszawie 

Wyjazd grupy z zajęć informatyczno-medialnych na Wydział 

Matematyki i Nauk Informatycznych Politechniki Warszawskiej  

celem udziału w Turnieju First Lego League Junior. 

13 stycznia 2018 r.  

Lubelskie Centrum Konferencyjne 

w Lublinie 

Wyjazd grupy z zajęć informatyczno-medialnych do Lublina 

celem udziału w Turnieju Regionalnym First Lego League 

15 marca 2018 r.  

sala widowiskowa MDK 
Eliminacje powiatowe 63. Ogólnopolskiego Konkursu 

Recytatorskiego przeprowadzono w dwóch turniejach: Turnieju 

recytatorskim i Turnieju poezji śpiewanej. 

23 marca 2018 r.  

sala widowiskowa MDK 
 

Ogólnopolski Festiwal Piosenki Przyrodniczej organizowany 

we współpracy z Lasami Państwowymi, Poleskim Parkiem 

Narodowym oraz Szkołą Podstawową Nr 3 we Włodawie. 

Udział w nim wzięły 73 podmioty wykonawcze - 

ponad 200 wykonawców.  

27 marca 2018 r.  

sala widowiskowa MDK 
Włodawski Kolaż Teatralny „Drabina 2017”.  Spotkania 

zespołów teatralnych z terenu województwa. 
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5 kwietnia 2018 r.  
MDK Włodawa 

Eliminacje powiatowe XII Ogólnopolskiego Konkursu 

Recytatorskiego dla Gimnazjalistów „Przebudzeni do życia 

10 kwietnia 2018 r.  

MDK Włodawa 
Eliminacje powiatowe 37. Małego Konkursu Recytatorskiego 

dla uczniów szkół podstawowych 

16 kwietnia 2018 r. 

MDK Włodawa 
Eliminacje powiatowe do Wojewódzkiego Konkursu Piosenki 

Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający słowik”  

w Lublinie.  

23 kwietnia 2018 r. 

sala kina WDK 

Koncert Galowy Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki 

Przyrodniczej, Włodawa 2018.  

Koncert laureatów - podsumowanie festiwalu, wręczenie nagród 

i wyróżnień. 

25 kwietnia 2018 r.  

sala widowiskowa  

MDK Włodawa 

Cykl wiosennych koncertów 

Zespołu Tańca Ludowego „Włodawiacy” dla uczniów 

szkół włodawskich 

29 kwietnia 2018 r.  

Gminny Ośrodek Kultury 

w Hańsku 

Wyjazd grupy Teatru Tańca i Ruchu „Kontakt” oraz grupy tańca 

klasycznego „Ecarte” na XIX Powiatowy Konkurs Teatralny 

w Hańsku. 

9 maja 2018 r.  

sala widowiskowa MDK 
Konkurs Plastyczny „Cztery pory roku - tradycja wpisana w 

krajobraz Polski” 

15 maja 2018 r.  

Dom Kultury Lubelskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej 

w Lublinie 

Wyjazd grupy Teatru Tańca i Ruchu „Kontakt” oraz grupy tańca 

klasycznego „Ecarte” celem udziału w Festiwalu 

Najciekawszych Widowisk Teatralnych w Lublinie 

25 maja 2018 r.  

sala kina Włodawskiego Domu 

Kultury we Włodawie 

V Przegląd Filmowej Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej 

we Włodawie. 

Współorganizacja imprezy ze Starostwem Powiatowym, 

Publicznym Gimnazjum nr 1 we Włodawie, Włodawskim 

Domem Kultury i Miejską Biblioteka Publiczną we Włodawie. 

26 maja 2018 r. 

sala kina WDK (jeden spektakl) 

28 maja 2018 r. (dwa spektakle) 

29 maja 2018 r. (dwa spektakle) 

Widowisko Jubileuszowe „Cztery pory roku” z okazji 65 - lecia 

Młodzieżowego Domu Kultury we Włodawie. W widowisku 

wzięło udział ok. 100 wykonawców. 

Obejrzało spektakle ok. 1400 widzów. 

30 maja 2018 r. 

Błonia w Orchówku 
 

Festyn Jubileuszowy  z okazji Międzynarodowego Dnia 

Dziecka dla wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury 

we Włodawie. 

9 czerwca 2018 r.  

sala kina WDK 

we Włodawie   

XVIII Wojewódzki Przegląd Zespołów Tańca Ludowego 

Włodawa 2017.  

17 grup tańca ludowego - ok. 350 wykonawców  

26 - 31 lipca 2018 r. 

zorganizowanie obozu 

artystycznego w Iwoniczu -   

Csongrad  

Organizacja obozu artystycznego połączonego z udziałem 

Zespołu Tańca Ludowego „Włodawiacy” w XI Festiwalu Tańca 

i Muzyki w Csongrad – Węgry. 

26 sierpnia 2018 r.  

Błonia w Orchówku  
 

Koncert Zespołu Tańca Ludowego „Włodawiacy” oraz Zespołu 

Wokalnego „Cisza” na Dożynkach Powiatowych powiatu 

włodawskiego 

9 listopada, 11 listopada i 13 

listopada 2018 r., występy w sali 

Widowisko „Barwy wolności” wystawiane z okazji setnej 

rocznicy odzyskania przez Polskę NIEPODLEGŁOŚCI 
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kina Włodawskiego Domu Kultury 

– łącznie 5 spektakli 

skierowane do młodzieży szkolnej oraz mieszkańców miasta i 

powiatu.  Impreza prezentuje dorobek wielu grup zajęciowych 

MDK w formie widowiska łączącego śpiew, taniec oraz teatr.  

23 listopada 2018 r., sala 

widowiskowa MDK 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Barwy wolności”. Wernisaż 

wystawy oraz wręczenie nagród i dyplomów miało miejsce 

w Młodzieżowym Domu Kultury we Włodawie. Nadesłano 62 

prace z 17 szkół i placówek, 

6 grudnia 2018 r.  Cykl imprez integracyjnych „Mikołajki z MDK” 

przeznaczonych dla wychowanków placówki a także klas „0” 

ze Szkoły Podstawowej Nr 2 we Włodawie 

20 grudnia 2018 r., sala 

widowiskowa MDK 

Organizacja XX Powiatowego Konkursu Plastycznego „Boże 

Narodzenie - tradycje i współczesność”. Wernisaż wystawy oraz 

wręczenie nagród i dyplomów uczestnikom konkursu 

w Młodzieżowym Domu Kultury we Włodawie. 

Zajęcia okazjonalne 

Termin i miejsce 

imprezy 
Krótka charakterystyka 

imprezy 
Uczestnicy  

18 stycznia 2018 r. Warsztaty tańca ludowego. 

Tańce i zabawy ludowe. 

Nauka poloneza. 

Warsztaty tańca ludowego dla dzieci 

ze Szkoły Podstawowej Nr 2 

we Włodawie 

24 stycznia 2018 r.  

26 stycznia 2018 r. 

Warsztaty plastyczne Warsztaty plastyczne dla uczniów ze 

Szkoły Podstawowej Nr 3 

we Włodawie 

29 stycznia 2018 r. Zajęcia informatyczne. 

Zabawy z Arduino – wstęp 

do robotyki 

Warsztaty dla uczniów ze Szkoły 

Podstawowej Nr 3 we Włodawie 

29 stycznia 2018 r. Warsztaty plastyczne. 

Papieroplastyka 

Warsztaty plastyczne dla uczniów 

Szkoły Podstawowej Nr 2 

we Włodawie 

29 stycznia 2018 r. Zajęcia informatyczne. 

Zabawy z Arduino – wstęp 

do robotyki 

Warsztaty dla uczniów ze Szkoły 

Podstawowej Nr 3 we Włodawie 

29 stycznia 2018 r. Warsztaty tańca ludowego 

 

Warsztaty dla uczniów ze Szkoły 

Podstawowej Nr 3 we Włodawie 

30 stycznia 2018 r. Warsztaty plastyczne - 

„Plakaty”  

Warsztaty plastyczne dla uczniów 

ze Szkoły Podstawowej Nr 3 

we Włodawie 

30 stycznia 2018 r. Warsztaty baletowe  Warsztaty baletowe dla uczniów 

ze Szkoły Podstawowej Nr 3 

we Włodawie 

30 stycznia 2018 r. Warsztaty tańca 

współczesnego 

Warsztaty baletowe dla uczniów 

ze Szkoły Podstawowej Nr 3 

we Włodawie 

30 stycznia 2018 r. Warsztaty tańca 

współczesnego 

Warsztaty tańca współczesnego 

dla dzieci i młodzieży w Gminnym 
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Ośrodku Kultury w Hańsku 

31 stycznia 2018 r. Warsztaty tańca ludowego Warsztaty tańca ludowego dla 

członków ZTL „Włodawiacy” 

1 luty 2018 r. Warsztaty tańca 

współczesnego 

Warsztaty tańca współczesnego 

dla dzieci i młodzieży w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Hańsku 

1 luty 2018 r. Warsztaty tańca ludowego Warsztaty tańca ludowego dla 

członków ZTL „Włodawiacy” 

6 luty 2018 r. Warsztaty tańca 

współczesnego 

Warsztaty tańca współczesnego 

dla dzieci i młodzieży w Gminnej 

Bibliotece Publicznej w Wyrykach 

6 luty 2018 r. Warsztaty tańca 

współczesnego 

Warsztaty tańca współczesnego 

dla dzieci i młodzieży w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Hańsku 

8 luty 2018 r. Warsztaty tańca 

współczesnego 

Warsztaty tańca współczesnego dla 

dzieci i młodzieży w Domu Kultury 

w Dubecznie 

8 luty 2018 r. Warsztaty tańca 

współczesnego 

Warsztaty tańca współczesnego 

dla dzieci i młodzieży w Gminnej 

Bibliotece Publicznej w Wyrykach 

23 luty 2018 r. 

1 -2 marca 2018 r. 

8 marca 2018 r. 

Warsztaty plastyczne z 

linorytu 

Warsztaty plastyczne dla uczniów 

ze Szkoły Podstawowej Nr 3 

we Włodawie 

25-26 kwietnia 2018 r.  Warsztaty tańca ludowego 

z cyklu wiosennych 

koncertów 

Cykl wiosennych koncertów ZTL  

„Włodawiacy” dzieci ze Szkoły 

Podstawowej Nr 2 oraz  Przedszkola 

Miejskiego we Włodawie 

12 czerwca 2018 r.  Warsztaty tańca ludowego Warsztaty tańca ludowego dla dzieci 

ze Szkoły Podstawowej Nr 3 

i Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz 

Przedszkola Miejskiego 

we Włodawie 

25 czerwca 2018 r.  

27 czerwca 2018 r.  

28 czerwca 2018 r. 

Warsztaty tańca ludowego Warsztaty taneczne dla członków 

ZTL „Włodawiacy” – 

przygotowujące do udziału w XI 

Festiwalu Tańca i Muzyki w 

Csongrad (Węgry).  

27 czerwca 2018 r.  

29 czerwca 2018 r. 

Warsztaty wokalne Warsztaty wokalne dla członków 

Zespołu wokalnego „Cisza” 

3 – 13  lipca 2018 r.  

17 – 19  lipca 2018 r.  

 

Warsztaty informatyczne Warsztaty informatyczne FIRST 

LEGO LEAGUE dla wychowanków 

z zajęć informatycznych w ramach 

przygotowań do Turnieju First Lego 

League 

23 lipca 2018 r.  Warsztaty tańca ludowego Warsztaty tańca ludowego dla 
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członków ZTL „Włodawiacy”. 

 

22 sierpnia 2018 r.  

23 sierpnia 2018 r.  

29 sierpnia 2018 r. 

Warsztaty wokalne Warsztaty wokalne dla członków 

Zespołu wokalnego „Cisza” 

 

23 sierpnia 2018 r.  Warsztaty tańca ludowego Warsztaty tańca ludowego dla 

członków ZTL „Włodawiacy”.  

28-29 sierpnia 2018 r. Warsztaty informatyczne  Warsztaty dla wychowanków z zajęć 

informatycznych w ramach 

przygotowań do turnieju 

międzynarodowego First Lego 

League.  

8.10.2018 r. ( 3 godziny) Warsztaty z robotyki na bazie 

klocków Lego WeDo 2.0  

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 

we Włodawie,  

20.10.2018 r. - 

21.10.2018 r. (8 godzin) 
Warsztaty artystyczne tańców 

rozbarskich z regionu Górnego 

Śląska  

1 i 2 grupa ZTL „Włodawiacy” 

27.12.2018 r. (4 godziny) Warsztaty z robotyki na bazie 

klocków Lego WeDo 2.0 w 

MDK we Włodawie,  

Wychowankowie zajęć MDK 

28.12.2018 r. (4 godziny) Warsztaty z robotyki na bazie 

klocków Lego WeDo 2.0 w 

MDK we Włodawie 

Wychowankowie zajęć MDK 

 

W 2018 r. MDK we Włodawie zrealizował i sfinalizował projekt  

pn. „Doposażenie zespołów artystycznych Młodzieżowego Domu Kultury  

we Włodawie”. W ramach projektu uszyto i zakupiono 7 pełnych  kompletów 

strojów ludowych (męskich i damskich) : podlaskie, rzeszowskie, chełmskie, 

kurpiowskie, łowickie, śląskie, szlacheckie,  dodatkowe akcesoria (pasy, wianki, 

stroiki, kapelusze, koszule) oraz obuwie taneczne.  Całość projektu obejmowała 

również dostawę strojów baletowych i do tańca współczesnego, a także 

oświetlenie sceniczne i podłogę baletową. Łączna wartość zrealizowanego 

projektu wyniosła blisko 200 000 złotych. 

 

Ad 5. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Włodawie jest publiczną 

placówką oświatową działającą w ciągu całego roku kalendarzowego, jako 

placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne i mającą status poradni 

specjalistycznej. Celem działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

we Włodawie jest udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym 

logopedycznej, od momentu urodzenia, pomoc w wyborze kierunku kształcenia 

i zawodu, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, 
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wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w realizacji ich zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

Do zadań poradni należy: diagnozowanie dzieci i młodzieży, udzielanie 

dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających 

wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym 

wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych  

i wychowawczych, organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, 

szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych. 

Zadania poradni realizowane są w szczególności poprzez: indywidualne 

lub grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, terapię rodziny, grupy 

wsparcia, prowadzenie mediacji, interwencję kryzysową, warsztaty, porady  

i konsultacje, wykłady i prelekcje, działalność informacyjno-szkoleniową, udział 

w spotkaniach odpowiednio: nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych 

i specjalistów, udział w zebraniach rad pedagogicznych, organizowanie  

i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, 

wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, którzy  

w zorganizowany sposób współpracują ze sobą, w celu doskonalenia swojej 

pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń. 

Przy Poradni działa Zespół Orzekający, który w 2018 r. odbył  

73 posiedzenia, na których wydano łącznie 73 orzeczenia i 17 opinii o potrzebie 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Poradnia w ramach swoich zadań 

wydaje opinie w sprawach określonych w odrębnych przepisach. W roku 2018 

wydano 311 różnych opinii. Poradnia zajmuje się także diagnozowaniem -  

łącznie wykonano 986  diagnoz. Ponadto udzielana jest pomoc nauczycielom, 

rodzicom i wychowawcom w postaci: treningów – 8 osób, warsztatów – 214 

osób, udziału w radach pedagogicznych – 5 spotkań, prelekcji, wykładów – 18 

spotkań, porad, konsultacji, konferencji, sieci wparcia  - łączna liczba osób 

objętych tymi formami wynosiła 1.212. Pomoc udzielana  bezpośrednio 

dzieciom i młodzieży polega na: prowadzeniu zajęć korekcyjno – 

kompensacyjnych – 17 osób, terapii logopedycznej  – 126 osób, terapii 

psychologicznej – 24 osoby, socjoterapii – 18 osób, terapii dla zagrożonych 

uzależnieniem – 3 osoby, innych zajęciach o charakterze terapeutycznym w tym 

EEG-Biofeedback – 13 osób, zajęciach grupowych aktywizujących do wyboru 

kierunku kształcenia zawodu – 16 osób, zajęciach grupowych obejmujących 

różnorodną tematykę prowadzoną w szkołach i placówkach oświatowych  

(w odpowiedzi na zapotrzebowania złożone z tychże placówek) – 1.286 osób, 

interwencji kryzysowej – 4 osoby, innych formach pomocy indywidualnej – 80 

osób, innych formach pomocy grupowej – 5 osób, indywidualnych poradach 

zawodowych na podstawie badań – 5 osób,  mediacjach i negocjacjach – 8 osób, 

poradach bez badań – 1.364 osoby, poradach po badaniach przesiewowych – 68 

osób, badaniach przesiewowych słuchu w ramach programu „Słyszę” – 15 osób, 

badaniach przesiewowych wzroku w ramach programu „Widzę” – 15 osób. 
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Inne działania zrealizowane przez Poradnię: 

- udział pracownika poradni w Debacie Społecznej organizowanej przez KPP  

we Włodawie; 

- udział pracowników poradni w przygotowaniu V Regionalnej Olimpiady 

Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym; 

- przygotowanie i wygłoszenie prelekcji na temat: System poradnictwa 

psychologiczno-pedagogicznego oraz system pomocy psychologiczno-

pedagogicznej po zmianach w przepisach prawa oświatowego podczas spotkania 

organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Lublinie dla dyrektorów szkół  

i placówek powiatu włodawskiego przez pracownika poradni; 

- współpraca z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie, pracownik poradni 

pełnił funkcję koordynatora ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi 

diagnostycznych i nowych standardów funkcjonowania poradni na mocy 

porozumienia; 

- wygłoszenie prelekcji na temat: Kierunki zmian w systemie poradnictwa 

psychologiczno-pedagogicznego oraz systemie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej podczas spotkania informacyjno-doradczego dla dyrektorów 

szkół i przedszkoli z terenu powiatu włodawskiego organizowanego przez PP-P 

we Włodawie, inaugurującego działanie Sieci Wsparcia dla koordynatorów 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

- zorganizowanie i prowadzenie Sieci Wsparcia i Samokształcenia dla 

nauczycieli z terenu powiatu włodawskiego. 

 

Programy własne realizowane w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej  

we Włodawie:  

- Program profilaktyczno - edukacyjny „Życiowy awans sześciolatka”,  

- Program „Profilaktyka logopedyczna” – program profilaktyczny przeznaczony 

dla dzieci w wieku 0-3 lata oraz ich rodziców,  

- Program Promocji Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży,  

- Program „Mówię poprawnie” – wspomaganie rozwoju mowy dzieci w wieku 

przedszkolnym. 

 

Kadra pedagogiczna szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez 

powiat włodawski 

 

I Liceum Ogólnokształcące  

we Włodawie 

zatrudnienie w pełnym wymiarze 25,00 

zatrudnienie  

w niepełnym wymiarze 

liczba 10,00 

w tym etatu 3,98 

razem etaty 28,98 

Młodzieżowy Dom Kultury  

we Włodawie 

zatrudnienie w pełnym wymiarze 5,00 

zatrudnienie  

w niepełnym wymiarze 

liczba 4,00 

w tym etatu 2,22 

razem etaty 7,22 
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Poradnia Psychologiczno- 

-Pedagogiczna we Włodawie 

zatrudnienie w pełnym wymiarze 11,00 

zatrudnienie  

w niepełnym wymiarze 

liczba 0,00 

w tym etatu 0,00 

razem etaty 11,00 

Specjalny Ośrodek Szkolno- 

-Wychowawczy we Włodawie 

zatrudnienie w pełnym wymiarze 48,00 

zatrudnienie  

w niepełnym wymiarze 

liczba 5,00 

w tym etatu 2,14 

razem etaty 50,14 

Zespół Szkół Zawodowych nr 1  

i II Liceum Ogólnokształcące we 

Włodawie 

zatrudnienie w pełnym wymiarze 67,00 

zatrudnienie  

w niepełnym wymiarze 

liczba 7,00 

w tym etatu 2,53 

razem etaty 69,53 

Ogółem 

zatrudnienie w pełnym wymiarze 156,00 

zatrudnienie  

w niepełnym wymiarze 

liczba 26,00 

w tym etatu 10,87 

razem etaty 166,87  

Źródło: system informacji oświatowej na dzień 30 września 2018 r. 

 

Nauczyciele przystępujący do postępowania na wyższy stopień awansu zawodowego 
 

kontraktowy 3 

mianowany 1 

dyplomowany 2 

Źródło: dokumentacja awansu zawodowego nauczyciela. 

 

Powiat włodawski w 2018 r. prowadził 4 Szkolne Schroniska 

Młodzieżowe: trzy we Włodawie oraz jedno w Starym Brusie. Wszystkie  

są sezonowe i pracują w okresie ferii letnich. Ogólna liczba dostępnych miejsc 

noclegowych wyniosła 226: w schronisku działającym w budynku Zespołu 

Szkół w Starym Brusie – 25, w schronisku działającym w budynku Zespołu 

Szkół Zawodowych nr 1i II Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie – 50,  

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Włodawie – 70,  

w schronisku działającym w budynku internatu I Liceum Ogólnokształcącego 

we Włodawie – 81. 

Oprócz szkół i placówek o charakterze publicznym powiat włodawski  

w 2018 r. miał zarejestrowane w prowadzonej ewidencji 4 placówki 

niepubliczne. Są to : 1/ Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego we 

Włodawie (niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego dla dorosłych  

o uprawnieniach publicznej), 2/ Ośrodek Szkolenia „LIDER” Mirosław Wit  

we Włodawie (niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego dla dorosłych), 

3/ Poleskie Centrum Edukacji Ekologicznej Dzieci i Młodzieży „ASTUR”  

w Okunince (niepubliczna placówka kształcenia pozaszkolnego dla dzieci  

i młodzieży), 4/ Branżowa Szkoła I stopnia we Włodawie (niepubliczna szkoła 



str. 37 
 

dla dzieci i młodzieży o uprawnieniach publicznej z oddziałami dotychczasowej 

zasadniczej szkoły zawodowej). 

2. OCHRONA ZDROWIA  

Jednostką realizującą zadania z zakresu ochrony zdrowia na terenie powiatu 

włodawskiego jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej  

we Włodawie – jednostka organizacyjna powiatu włodawskiego, 

 

W 2018 r. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej  

we Włodawie w oddziałach szpitalnych hospitalizował 4873 pacjentów,  

w oddziale noworodkowym 292 noworodki i w SOR udzielono pomocy 

medycznej  dla  5967 osób. Szczegółowa analiza danych statystycznych dla 

poszczególnych oddziałów szpitalnych przedstawia poniższa tabela. 

Dane statystyczne  z poszczególnych oddziałów szpitalnych za okres 2018roku 

Oddział 

Liczba 

łóżek 

Liczba 

osobodni 

Liczba 

leczonych 

(bez ruchu) 

ale z 

pozostałymi 

Średnie 

wykorzystanie  

łóżka w 

dniach 

Średnie 

wykorzystanie 

łóżka w % 

Średni 

okres 

pobytu 

Wskaźnik 

przelotowości 

Internistyczny 

 

42 13082 1440 311,48 85,28 9,08 34,2857143 

Chirurgii 

Ogólnej 

 

30 5234 983 174,47 47,8 5,32 32,7666667 

Ginekologiczno 

- Położniczy 23 3369 779 146,48 40,13 4,32 33,8695652 

Dziecięcy 

 

23 2200 633 95,65 26,2 3,48 27,5217391 

Geriatryczny 

 

20 5742 543 287,10 78,65 10,57 27,15 

Rehabilitacyjny 

 

25 9478 479 379,12 103,86 19,79 19,16 

OAiIT 

 

3 379 16 126,33 34,61 23,69 5,33333333 

OGÓŁEM        166 39484 4873 237,86 65,2   29,3554217 

SOR 

 

9   5987         
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Noworodków i 

Wcześniaków 

 

 

13 1316 292 101,23 27,73 4,51 22,4615385 

Razem 

 

       

 

188 

 

11152 

     

Dane statystyczne pozostałe: 

Wyszczególnienie  Ilość 

Ilość porad lekarskich w poradniach 

specjalistycznych (AOS) 24 011,00 

Ilość porad Podstawowej Opiece Zdrowotnej 10 870,00 

Ilość porad Nocnej i Świątecznej Opiece 

Zdrowotnej 6 019,00 

Ilość porodów 284,00 

Ilość  urodzonych noworodków 287,00 

Ilość cytologii 1 453,00 

Ilość zgonów 191,00 

 

Wartość umów z NFZ na rok 2018: 
 

Lp.  Wyszczególnienie 

 

Wartość umowy  Uwagi  

1. Umowa – Leczenie szpitalne oraz SOR , 

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna 

(Ryczałt) 

22  919 165,89 zł. Wartość umowy obejmuje kwotę 

na wzrost wynagrodzeń dla 

pielęgniarek/położnych oraz 

lekarzy i ratowników. 

2. Umowa –Leczenie szpitalne –okulistyka od 

01.04.2018r.  

310 618,2 zł . Wartość umowy obejmuje kwotę 

na wzrost wynagrodzeń dla 

pielęgniarek/położnych 

3. Umowa- rehabilitacja  lecznicza 

(ambulatoryjna) 

685 499,41 zł.  

4. Umowa – ambulatoryjna opieka 

specjalistyczna  

426 383,14 zł. Wartość umowy  obejmuje kwotę 

na wzrost wynagrodzeń dla 

pielęgniarek/położnych 

5. Umowa  - opieka psychiatryczna i leczenie 

uzależnień (ośrodek psychogeriatryczny)  – 

1754,07 zł.  
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umowa od 01.09.2018r. 

6.  Umowa- Podstawowa Opieka Zdrowotna  

 

456  000zł. Wartość umowy  obejmuje kwotę 

na wzrost wynagrodzeń dla 

pielęgniarek/położnych 

 

Analiza realizacji kontraktu z NFZ: 

 

1. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna -  wartość kontraktu w 2018 r. 

wynosiła 415.778,31 zł, wykonanie  414.910,76 zł, z czego prawie 100% 

świadczeń zatwierdzono pozytywnie (414.230,19 zł).Wykonanie umowy 

zrealizowano w 100% po przesunięciach środków finansowych zgodnie  

z ogólnymi warunkami umów. 

2. Umowa w rodzaju: Leczenie szpitalne - Podstawowy szpitalny system 

zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej – wykonanie 100,07%. Najwięcej 

procedur w ramach przydzielonego kontraktu zostało zrealizowanych  

w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urazowo – Ortopedycznym 

(nadwykonanie 290.290,92 zł). Nadwykonania odnotowano również  

w  Pracowni Endoskopowej oraz Tomografii Komputerowej. Niewykonanie  

w ramach przyznanego kontraktu wystąpiło w oddziałach: Internistycznym 

około 147 tys. zł, Geriatrycznym około 168 tys. zł, Ginekologiczno – 

Położniczym – około 100 tys. zł, Dziecięcym – około 203 tys. zł. Po rozliczeniu 

rocznym uwzględniając nadwykonania i niewykonania oraz przesunięcia 

środków finansowych zgodnie z ogólnymi warunkami umów, SP ZOZ rozliczył 

umowę z NFZ (ryczałt) na poziomie 100%.  

3. Oddział Leczenia Jednego Dnia – okulistyka świadczenia  zakontraktowane 

od miesiąca kwietnia 2018 roku. Oddział  zakończył rok nadwykonaniem  

w wysokości około 16 tys. zł, biorąc pod uwagę pierwotny kontrakt o wartości 

290 tys. zł. W roku 2018 przyjęto 132 pacjentów. Umowę zrealizowano  

w 100%. 

4. Ośrodek  Dzienny  Psychogeriatryczny – nowo  zakontraktowane  

świadczenia zdrowotne. Udzielania świadczeń rozpoczęto od 1.09.2018 r. 

Ośrodek powstał na bazie Dziennego Domu Opieki Medycznej. Pozyskano 

kontrakt w wysokości 1.754,07 zł. NFZ nie zrealizował płatności faktycznego 

wykonania kontraktu: 10.875,20 zł i rozliczył umowę do limitu przyznanych 

środków. Umowę zrealizowano w 100%. 

5. Rehabilitacja Lecznicza – we wszystkich miejscach, w których realizowany 

jest zakres fizjoterapii ambulatoryjnej zanotowano nadwykonania, największe  

w Dziale rehabilitacji w Woli Uhruskiej – pierwotny plan umowy wynosił 

71.808,48 zł, wykonanie, zatwierdzone przez NFZ kształtowało się  na poziomie 

121.051,32 zł. W 2018 r. zakontraktowano nowy zakres tj.: fizjoterapia 

domowa, pozyskany kontrakt to 91.200 zł. Wykonanie na poziomie  

66.923,70 zł. Niewykonanie kontraktu w rehabilitacji domowej przesunięto,  

a tym samym  zwiększono kontrakt w Rehabilitacji ośrodku/oddziale dziennym 
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z 25.002,00 zł do 37.674,00 zł.( ośrodek dzienny to także nowy zakres 

rehabilitacji). Poradnia Rehabilitacyjna – wykonanie do limitu przyznanych 

środków (około 900 zł nadwykonań). Po przesunięciach środków finansowych 

zgodnie z ogólnymi warunkami umów umowę w/w zakresie zrealizowano  

w 100%. 

 

Działania na rzecz jakości świadczeń zdrowotnych realizowanych w SP ZOZ  

we Włodawie. 
 

Zapewnienie wysokiej jakości przy odpowiednim koszcie usługi wymaga 

planowego i systemowego działania, dającego pewność, że usługa spełnia 

wszystkie wymagania jakościowe (potwierdzone odpowiednimi dokumentami). 

Zakład wdraża  mechanizmy zapewniające jakość usług w systemie ochrony 

zdrowia,  m.in.: certyfikację wg norm International Standard for Organisation 

(ISO) serii 9000, oraz akredytację wg programu Rady Akredytacyjnej przy 

Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie. 

W 2016 roku SP ZOZ we Włodawie starając się sprostać wymaganiom 

jak największej grupy pacjentów i zwiększyć swoją wiarygodność w kontaktach 

z pacjentami i ich najbliższymi, personelem, płatnikiem, dostawcami i wśród 

społeczności lokalnej, Dyrekcja SP ZOZ we Włodawie podjęła decyzję                   

o opracowaniu i wdrożeniu standardów jakości tj.:  systemu zarządzania 

jakością według normy ISO 9001: 2008, systemu zarządzania środowiskowego 

według normy ISO 14001: 2004 oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem 

informacji według normy ISO 27001: 2013.  W trakcie wdrażania systemu 

podczas audytu certyfikującego SP ZOZ uzyskał  w  kwietniu 2017 r. dwa 

certyfikaty tj. ISO 9008 i ISO 14001.  

W związku ze zmianą normy ISO w 2018 r. SP ZOZ we Włodawie 

uzyskał certyfikat jakości: ISO 9001: 2015 i certyfikat 14001:2015 w zakresie 

ochrony środowiska. Dodatkowo trwały prace na rzecz poprawy jakości  

w związku z przygotowywaniem szpitala do ponownego przeglądu 

akredytacyjnego przez Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie.  

Wdrożono 207 procedur, dokonano 27 audytów wg harmonogramu, 

dokonywano sukcesywnych zmian w prowadzeniu dokumentacji medycznej, 

monitorowano wskaźniki jakości i realizację postawionych celów jakościowych 

oraz opracowano ryzyka dla poszczególnych obszarów  działalności Zakładu.  

Między innymi wdrożono kilka projektów, autorstwa Pełnomocnika ds. jakości,  

na rzecz poprawy jakości tj.: 

- „Czyste ręce” – program dotyczy poprawy jakości w obszarze sanitarno-

epidemiologicznym, w tym wyposażenie wszystkich oddziałów szpitalnych  

w dozowniki bezdotykowe na fotokomórkę ze środkiem dezynfekcyjnym  

do rąk, 
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- „Poprawa warunków pobytu pacjentów” – program dotyczy poprawy 

otoczenia pobytu pacjenta w salach chorych, w tym wymiany i zakup nowej 

pościeli dla pacjenta, poduszek, krzeseł oraz zamontowanie we wszystkich 

salach chorych rolet okiennych. 

- „Poprawa realizacji prawa pacjenta do intymności” – program jest 

sukcesywnie realizowany. W roku 2018 w ramach tego projektu zakupiono 

parawany stojące oraz teleskopowe do sal chorych. 

Szpital we Włodawie w roku 2018 po raz pierwszy brał udział  

w rankingu organizowanym przez CMJ w Krakowie pt.: ”Bezpieczny Szpital.” 

W poprzednich latach Szpital we Włodawie nie spełniał wstępnych kryteriów, 

aby wziąć udział w takim rankingu. W rankingu „Bezpieczny Szpital”  

organizowanym w 2018 r. na 1000 pkt. możliwych do uzyskania, szpital  

we Włodawie uzyskał 623 pkt, co dało 157 miejsce w rankingu. 

Badaniem satysfakcji pacjenta objęci są pacjenci stacjonarni  

i ambulatoryjni. Badanie satysfakcji odbywa się w sposób ciągły od listopada 

2015 roku. Pacjenci wypełniając ankietę mogą wypowiedzieć się anonimowo  

i dobrowolnie. Raporty są sporządzane w cyklu 12 miesięcznym. Ostatni raport 

z badania satysfakcji pacjentów został sporządzony w grudniu 2018 r.  

Z analizy wynika, że ponad 95% pacjentów poleciłoby szpital znajomym. 

Wnioski z analiz są sukcesywne wdrażane, monitorowane i oceniane.  

 

Sprzęt medyczny – naprawy i przeglądy sprzętu medycznego w 2018 r.  

Wyszczególnienie  ROK 2018 

Lp Komórka przeglądy ceny netto naprawy ceny netto ilość awarii 

1 anestezjologia 3 372,79 zł 4 788,00 zł 8 

2 oit 2 325,97 zł 6 153,00 zł 3 

3 blok operacyjny 9 992,00 zł 32 040,00 zł 8 

4 sor 4 002,61 zł 2 195,00 zł 5 

5 karetki 551,00 zł 1 395,00 zł 1 

6 dziecięcy 1 127,00 zł 0,00 zł 1 

7 noworodki 2 095,00 zł 244,00 zł 5 

8 chirurgia 1 521,79 zł 1 127,04 zł 1 

9 oddział leczenia jednego dnia 4 556,00 zł 0,00 zł 0 

10 endoskopia 2 644,40 zł 12 892,50 zł 4 

11 wewnętrzny 3 006,76 zł 5 155,00 zł 2 
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12 geriatria 3 081,88 zł 1 044,52 zł 5 

13 poz 116,00 zł 0,00 zł 0 

14 ginekologia i położnictwo 3 547,00 zł 1 560,00 zł 3 

15 rehabilitacja oddział 543,85 zł 0,00 zł 0 

16 rehabilitacja dział Włodawa 868,00 zł 1 083,00 zł 4 

17 rehabilitacja dział Urszulin 710,00 zł 119,00 zł 0 

18 
rehabilitacja dział Wola 

Uhruska 
364,00 zł 390,00 zł 1 

19 
ddom/ poradnia 

psychogeriatryczna 
80,00 zł 0,00 zł 1 

20 tomografia 6 336,97 zł 0,00 zł 0 

21 rtg szpital 13 138,97 zł 4 365,00 zł 5 

22 rtg przychodnia 11 326,00 zł 0,00 zł 0 

23 pracownia usg 638,00 zł 0,00 zł 0 

24 laboratorium 370,00 zł 0,00 zł 2 

25 serologia 220,00 zł 0,00 zł 0 

26 poradnia laryngologiczna 834,97 zł 0,00 zł 0 

27 
poradnia gruźlicy i chorób 

płuc 
180,94 zł 0,00 zł 0 

28 poradnia chirurgiczna 1 137,94 zł 0,00 zł 2 

29 poradnia okulistyczna 697,00 zł 780,00 zł 1 

30 poradnia ginekologiczna 1 400,97 zł 585,00 zł 5 

31 
poradnia ginekologiczna 

Urszulin 
1 026,00 zł 195,00 zł 1 

32 
gabinet zabiegowy 

przychodnia 
152,97 zł 0,00 zł 0 

33 sterylizacja 5 160,00 zł 19 168,66 zł 8 

34 apteka 99,97 zł 0,00 zł 0 

Razem  87 226,75 zł 95 279,72 zł 76 
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Darowizny sprzętu  medycznego  od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na 

oddział noworodkowy: 

 
Lp ODDZIAŁ NOWORODKOWY WARTOŚĆ  

1 

Aparat do nieinwazyjnego wspomagania 

oddychania 
27 324,00 zł 

2 

Stanowisko do resuscytacji 

55 000,00 zł Kardiomonitor 

Nawilżacz 

3 
Kardiotokograf 

17 858,57 zł 
Detektor tętna płodu 

4 Miernik bilirubiny 14 000,00 zł 

5 Lampa do fototerapii 8 914,19 zł 

6 Fotel do kangurowania 1 879,44 zł 

7 Fotel do kangurowania 1 879,44 zł 

8 Pulsoksymetr   

    126 855,64 zł 

 

W 2018 r. wdrożono nowe rozwiązanie dotyczące polepszenia jakości 

wody przeznaczonej do spożycia, a konkretnie zainstalowano innowacyjny 

system Holenderskiej produkcji Holland Water, mający na celu zwalczanie 

bakterii Legionella oraz usuwanie biofilmu z instalacji ciepłej wody użytkowej 

w SPZOZ we Włodawie. Zainstalowano dwa urządzenia systemu Bifipro  

w budynku głównym B oraz w budynku oddziału wewnętrznego D.  

W czerwcu 2018 r. zostało uruchomione własne ujęcie wody na potrzeby 

wodociągu lokalnego SPZOZ. Woda ze studni podawana jest bezpośrednio do 

instalacji wodociągowej. Własne ujęcie wody po pracach renowacyjnych pełni 

funkcję głównego źródła wody dla szpitala, sieć miejska stanowi źródło 

zapasowe. 

 

Zasoby Kadrowe - Stan zatrudnienia na umowach o pracę na dzień 31.12.2018 r. 

Kod 

grupy 

persone

lu 

Nazwa grupy personelu 
Ilość 

pracujących 

Ilość 

zatrud.ogół

em 

Ilość 

pełnozat

rudnion

ych 

Ilość 

niepełnoza

trudnionyc

h 

Ilość etatów 

przeliczen. 

1 Administracja 25,00 25,00 23,00 2,00 23,700 

2 Diagności laboratoryjni - 

wyższy 

6,00 6,00 6,00 0,00 6,000 
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3 Mag niep kapelani 2,00 2,00 0,00 2,00 1,000 

4 Kucharze 4,00 4,00 4,00 0,00 4,000 

5 Lekarze 3,00 3,00 2,00 1,00 2,660 

6 Lekarze ordynatorzy 3,00 3,00 3,00 0,00 3,000 

7 Magistrzy rehabilitacji 13,00 13,00 13,00 0,00 13,000 

8 Salowe i sanitariusze 28,00 28,00 28,00 0,00 28,000 

9 Obsługa i personel 

pomocniczy 

17,00 17,00 17,00 0,00 17,000 

10 Opiekun medyczny 1,00 1,00 1,00 0,00 1,000 

11 Pielęgniarki 61,00 61,00 61,00 0,00 61,000 

12 Pielęgniarka Oddziałowa 9,00 9,00 9,00 0,00 10,000 

13 Pielęgniarki specjalistki 19,00 19,00 19,00 0,00 19,000 

14 Magistrzy pielęgniarstwa 8,00 8,00 8,00 0,00 9,000 

15 Pielęgniarka Naczelna 1,00 1,00 1,00 0,00 1,000 

16 Położna oddziałowa 1,00 1,00 1,00 0,00 1,000 

17 Położne 3,00 3,00 3,00 0,00 3,000 

18 Położne specjalistki 4,00 4,00 4,00 0,00 4,000 

19 Ratownik medyczny 7,00 7,00 7,00 0,00 7,000 

20 Sekretarki medyczne 13,00 13,00 13,00 0,00 13,000 

21 Inny średni 

(dezynf.,dietetyczka, 

prac.socj.) 

3,00 3,00 3,00 0,00 3,000 

22 Technicy analityki medycznej 7,00 7,00 7,00 0,00 7,000 

23 Technicy elektroradiologii 7,00 7,00 7,00 0,00 7,000 

24 Technicy farmacji 1,00 1,00 1,00 0,00 1,000 

25 Technicy rehabilitacji 6,00 6,00 6,00 0,00 6,000 

26 Wyższy medyczny 

(rehabilitacja, apteka, 

diagności lab.) 

3,00 2,00 2,00 0,00 2,500 

  Razem 255,00 254,00 249,00 5,00 253,860 
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Stan zatrudnienia na innych umowach - umowy kontraktowe, umowy zlecenia 

na dzień 31.12.2018 r. 

Lp NAZWA GRUPY Umowa 

kontraktowa 

Umowa zlecenia 

1 Lekarz 62 4 

2 Diag. Laboratoryjny 1 2 

3 Farmaceuci 0 2 

4 Mgr rehabilitacji 0 1 

5 Niższy (salowe, sanitariusze) 0 15 

6 Opiekun medyczny 0 2 

7 Pielęgniarki 4 26 

8 Pielęgniarki specj. 4 8 

9 Położne 1 2 

10 Położne spec., mgr 0 2 

11 Średni 0 1 

12 Wyższe 1 4 

13 Administracja 0 1 

 

Zatrudnienie z dofinansowania przez Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie na 

2018 r. 

Lp. NAZWA GRUPY Ilość 

1 Sekretarka medyczna 7 

2 Fizjoterapeuta 2 

3 Masażysta 1 

4 Sanitariusz 3 

5 Pomoc kuchenna 3 
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6 Ratownik medyczny 1 

7 Administracja 1 

RAZEM 18 

 

Zakład w roku 2018 na bieżąco poszukiwał na rynku lekarzy specjalistów, 

pielęgniarek, diagnostów laboratoryjnych, techników rtg. W związku z tym,  

że zasób specjalistów w ww. grupach zawodowych jest ograniczony oraz 

odległość szpitala od większych ośrodków medycznych jest znacząca,  

to pozyskanie nowych zasobów kadry medycznej jest bardzo trudne.  

Na politykę kadrową, finansową i zabezpieczenie w kadrę lekarską 

poszczególnych komórek organizacyjnych miała wpływ tzw. ustawa  

„lojalkowa”, w wyniku której część lekarzy zrezygnowała z pracy w SP ZOZ 

we Włodawie, część złożyło oświadczenie o nieudzielaniu świadczeń u innego 

świadczeniodawcy i w związku z tym zawnioskowali o podwyżkę, pozostali 

lekarze pracujący na kontrakcie także złożyli wnioski o podwyższenie 

wynagrodzenia. 

 

ZADANIA INWESTYCYJNE - z planowanych zadań inwestycyjnych 

na 2018 r. zostały dokonane  zakupy ze środków własnych tj.  karetka - 

55.350,00 zł, wideokolonoskop - 41.040,00 zł, serwer – 14.022,00 zł oraz 

wykonane zostało dodatkowe ujęcie wody, na kwotę ogółem 287.860,00 zł. 

Ponadto w ramach realizowanego projektu pn.” Podniesienie jakości 

usług medycznych poprzez doposażenie Poradni Lekarza Rodzinnego przy  

SP ZOZ we Włodawie” wydatkowano własne środki jako wkład własny  

w wysokości 15% wartości zakupionego sprzętu medycznego, tj. 12.159,18 zł. 

W 2018 r. wydatki majątkowe ze środków własnych zostały zrealizowane  

w kwocie 410.431,18 zł tj. 16,85% planu, ze środków zewnętrznych 

wydatkowano kwotę 1.010.904,03 zł tj. 24,86% planu. W 2018 r. ze środków 

zewnętrznych realizowane były zadania w ramach projektu pn. „Kompleksowy 

system usług społecznych w Powiecie Włodawskim - wnioskodawca powiat 

włodawski, udział SP ZOZ Włodawa. Utworzono wypożyczalnię sprzętu 

rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego” wydatkowano kwotę 

10.400,00 zł na zakup koncentratora tlenu. W ramach projektu  

pn. ”Podniesienie jakości usług medycznych poprzez doposażenie Poradni 

Lekarza Rodzinnego przy SP ZOZ we Włodawie” wydatkowano kwotę 

68902,03 zł na zakup EKG, spirometru, lampy bezcieniowej, defibrylatora, 

kardiotokografu, wózka do przewożenia chorych, fotela do pobierania krwi oraz 

w ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w SP ZOZ  

we Włodawie” wydatkowano kwotę 931.602,00 zł na zakup sprzętu 

komputerowego. 
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W 2018 r. SP ZOZ we Włodawie uzyskał środki finansowe na  realizację 

10 projektów, w tym 9 w ramach RPO Województwa Lubelskiego i 1 w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość 

wszystkich projektów wyniosła 12.303.334,84 zł, a wartość uzyskanej dotacji  

to 10 906 821,36 zł. Wykaz projektów przedstawia poniższa  tabela: 

Lp Tytuł Program Kwota dotacji 

w zł 

Całkowita 

wartość 

projektu w 

zł 

NUMER 

UMOWY/ 

DATA 

REALIZACJI 

1 Zbadaj się, bo 

warto! Program 

profilaktyczny 

boreliozy 

RPO WL 

2014-2020 

10.3 Programy 

polityki 

zdrowotnej 

593.085 624.300 41/RPLU.10.03. 

00-06-0020/17 

z dnia 29.12.2017r. 

 – realizacja od 

1.04.2018 do 

30.03.2019 

2 Zapobieganie 

nadwadze i 

otyłości u 

dzieci - 

program 

profilaktyczny 

w woj. 

lubelskim 

RPO WL 

2014-2020 

11.2 Usługi 

społeczne i 

zdrowotne 

503.025 529.500 29/RPLU.11.02.00

-06-0035/17 

z dnia 29.12.2017r. 

- realizacja od 

1.08.2018 do 

31.07.2020 

3 Warto się badać 

- program 

profilaktyki 

raka jelita 

grubego 

RPO WL 

2014-2020 

10.3 Programy 

polityki 

zdrowotnej 

142.025 149.500 69/RPLU.10.03.00

-06-0027/17  

z dnia 30.03.2018r. 

-realizacja od 

1.07.2018 do 

31.12.2019  

4 „Środowiskowe 

Centrum 

Zdrowia 

Psychicznego” 

RPO WL 

2014-2020 

11.2 Usługi 

społeczne i 

zdrowotne 

5.625.508 5.925.508 67/RPLU.11.02.00

-06-0073/18-00 z 

dnia 28.06.2018 

realizacja od 

1.01.2019 do 

31.12.2020 

5 "Rozwój 

elektronicznych 

usług 

publicznych w 

SPZOZ we 

Włodawie" 

RPO WL 

2014-2020 2.1 

Cyfrowe 

Lubelskie e-

zdrowie 

1.788.757,41 2.104.420,53 RPLU.02.01.00-

06-0025/17 z dnia 

30.07.2018. 

Realizacja 

23.10.2017 - do 

30.12.2019 

6 “Kompleksowy 

system usług 

społecznych w 

Powiecie 

Włodawskim” 

Wnioskodawca 

RPO WL 

2014-2020 

11.2 Usługi 

społeczne i 

zdrowotne 

70.310 76.310 umowa nr 

91/RPLU.11.02.00

-06-0030/18-00 z 

dnia 29.06.2018 r., 

realizacja od 

1.09.2018 - 
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POWIAT 

WŁODAWSKI  

Udział SPZOZ 

- Utworzenie 

wypożyczalni 

sprzętu 

rehabilitacyjne

go -łaczna 

kwota 76 

310,00 zł 

30.11.2019 

7 Dofinansowani

e zakupu 

sprzętu 

medycznego 

dla SOR w SP 

ZOZ we 

Włodawie. 

Program 

Operacyjny 

Infrastruktura i 

Środowisko na 

lata 2014 - 

2020, 9.1 

Infrastruktura 

ratownictwa 

medycznego 

256.360 301.600 umowa nr 

POIS.09.01.00-00-

0338/18-

00/467/2018/315 z 

dnia 15.10.2018 , 

realizacja: od 

1.10.2018 do 

31.05.2019 

8 Podniesienie 

jakości usług 

medycznych 

poprzez 

doposażenie 

Poradni 

Lekarza 

Rodzinnego 

przy SPZOZ 

we Włodawie 

RPO WL 

2014-2020 

Działanie 13.1: 

Infrastruktura 

ochrony 

zdrowia 

99.605,55 117.183 umowa nr 

RPLU.13.01.00-

06-0016/17-00 z 

dnia 17.10.2018, 

realizacja: od 

08.08.2017 do 

31.03.2019 

9 „Podniesienie 

efektywności 

świadczeń 

zdrowotnych 

udzielanych 

przez SPZOZ 

we Włodawie 

poprzez 

doposażenie 

placówki w 

nowoczesny 

sprzęt 

medyczny” 

RPO WL 2014-

2020 13.1 

Infrastruktura 

ochrony 

zdrowia  – 

wsparcie 

skierowane 

wyłącznie do 

podmiotów 

leczniczych 

ujętych w 

ramach 

przedsięwzięcia 

„Zdrowe 

Lubelskie 

optymalizacja 

usług 

medycznych w 

Województwie 

Lubelskim 

poprzez 

utworzenie i 

1.231.070,40 1.846.513,31 Umowa 

RPLU.13.01.00-

06-0003/18 z 

dnia 20.11.2018 

r, realizacja: od 

28.12.2017 do 

30.06.2019 



str. 49 
 

zintegrowanie 

sieci szpitali 

powiatowych” 

10 “Dbamy o 

zdrowie - 

program 

profilaktyki 

wad postawy u 

dzieci.” 

RPO WL 

2014-2020 

11.2 Usługi 

społeczne i 

zdrowotne 

597.075 628.500 Umowa 

120/RPLU.11.02.

00-06-0083/18-

00 z dnia 

04.03.2019 r. 

Realizacja 

01.07.2019 - do 

31.12.2020 

  RAZEM: 10.906 821,36 zł 12.303.334,84 

zł 
 

 

Ponadto na terenie powiatu włodawskiego działają niżej wymienione jednostki 

podstawowej opieki zdrowotnej: 

 

1.Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ANIMED”, ul. Lubelska 43;  

22-234 Urszulin, 

2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medycyny Rodzinnej 

„GLORIA”; 22-244 Stary Brus, 

3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medycyny Rodzinnej 

„VITA” Sp. z o.o., ul. 1000 – lecia P.P. 13; 22-200 Włodawa, 

4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medycyny Rodzinnej 

„ZDROWA RODZINA” Sp. z o.o., ul. Mielczarskiego 9; 22-200 Włodawa, 

5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SALUS”, 22-205 Wyryki, 

6. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medycyny Rodzinnej 

„FIDES” ul. Kościelna 11; 22-200 Hańsk, 

7. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , Ośrodek Zdrowia w Sławatyczach  

i Hannie ul. Mickiewicza 2; 21-515 Sławatycze, 

8.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. 1 Maja 1; 22-230 Wola 

Uhruska, 

9. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, al. J.Piłsudskiego 64; 22-

200 Włodawa, 

10. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne VITA  

w Urszulinie, ul. Modrzewiowa 1/1; 22-234 Urszulin. 
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Porady specjalistyczne na terenie powiatu włodawskiego realizują 

publiczne i niepubliczne placówki służby zdrowia. Poza placówkami 

ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w powiecie funkcjonują indywidualne 

praktyki lekarskie oferujące opiekę ogólną, specjalistyczną i stomatologiczną.   

Dostęp do leków w dni powszednie, niedziele, święta i w porze nocnej 

zapewnia 18 aptek z czego 11 funkcjonuje na terenie miasta Włodawa, pozostałe 

na terenie poszczególnych gmin. 

 

Wykaz aptek działających na terenie powiatu włodawskiego: 

1. Apteka s.c., 22 – 200 Włodawa, ul. Wojska Polskiego 1, 

2. Apteka, 22 – 200 Włodawa, Al. Jana Pawła II 19, 

3. Apteka PZF „Cefarm - Lublin”, 22 – 200 Włodawa, ul. Rynek 18, 

4. Apteka, 22 – 200 Włodawa, ul. Żeromskiego 33, 

5. Apteka „Rondo”, 22 – 200 Włodawa, ul. Chełmska 25, 

6. Apteka „Slavex”, 22 – 200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 4, 

7. Apteka, 22 – 200 Włodawa, ul. 1000 – lecia PP 3/9, 

8. Apteka, 22 – 200 Włodawa, ul. 1000 – lecia PP 13a, 

9. Apteka, 22 – 200 Włodawa, ul. Mielczarskiego 9, 

10.Apteka „w Dworku”, 22 – 200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 22, 

11.Apteka Przyszpitalna, 22 – 200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 115, 

12.Apteka, 22 – 235 Hańsk, 

13.Apteka, 22 – 205 Wyryki, 

14.Apteka, 22 – 230 Wola Uhruska, ul. Dworcowa 11, 

15.Apteka, 22 – 220 Hanna, 

16.Apteka, 22 – 244 Stary Brus 8, 

17.Apteka, ul. Modrzewiowa 1, 22 – 234 Urszulin, 

18.Apteka, ul. Nowa 2, 22 – 234 Urszulin. 

Świadczenia zdrowotne w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego na 

terenie powiatu włodawskiego zapewniane są przez  zespoły ratownictwa 

medycznego - 1 specjalistyczny i 3 podstawowe, które stacjonują we Włodawie, 

Urszulinie i Woli Uhruskiej.  

 

3. PROMOCJA ZDROWIA 

 

Jednostkami realizującymi zadania z zakresu promocji zdrowia są: 

1) Starostwo Powiatowe we Włodawie – Wydział Edukacji i Polityki 

Społecznej, 

2) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie, 

3) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włodawie. 
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Ad 1. W 2018 r. Starostwo Powiatowe we Włodawie realizowało zadania  

z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej poprzez: opracowanie  

i realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego -  Uchwałą 

Nr XLI/262/18 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 24 maja 2018 r. został 

przyjęty Powiatowy Program  Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018 – 

2022. Realizacja programu w 2018 r. polegała m.in. na wdrożeniu następujących 

działań:  

- Starosta Włodawski powołał zespół koordynujący realizację Powiatowego 

Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, 

- SP ZOZ we Włodawie zakontraktował w 2018 r. w ramach umowy z NFZ 

nowy zakres świadczeń w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 

w ramach Oddziału Dziennego Psychogeriatrycznego. Realizowane tam 

świadczenia zdrowotne dedykowane są pacjentom powyżej 60 roku życia  

i obejmują kompleksowy system wsparcia pacjenta i jego rodziny, 

- SP ZOZ we Włodawie podpisał umowę w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020  

na dofinansowanie projektu: Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego  

we Włodawie. Centrum rozpocznie działalność w 2019 r. 

- powiat dofinansował funkcjonowanie Ośrodka Specjalistycznego Poradnictwa 

Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w kwocie 10.000 zł, 

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Włodawie prowadziła zajęcia 

profilaktyczne z zakresu ochrony zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży 

w szkołach i przedszkolach na terenie powiatu włodawskiego, 

- zorganizowano VI Regionalną Olimpiadę Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym. 

Olimpiada adresowana była do uczniów szkół ponadgimnazjalnych,  

z terenu powiatów: bialskiego, lubartowskiego, parczewskiego, ryckiego  

i włodawskiego.  

W 2018 r. powiat włodawski dofinansował  2 programy zdrowotne 

realizowane przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczą  

we Włodawie, tj.:  olimpiada wiedzy o HIV/AIDS w ramach Krajowego 

Programu Zwalczania AIDS i zapobiegania zakażeniom HIV. Jednym  

z głównych celów olimpiady było spopularyzowanie wiedzy na temat 

HIV/AIDS wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, a także uświadomienie 

zagrożeń, jakie niesie zjawisko HIV/AIDS;  konkurs plastyczny pt. ”Bieg  

po zdrowie” w ramach programu antynikotynowej edukacji zdrowotnej ”Bieg 

po zdrowie” oraz w ramach obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia. 

Ponadto dofinansowano prowadzenie zajęć lekcyjnych o tematyce 

prozdrowotnej. W klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych 

prowadzonych przez powiat włodawski odbyły się zajęcia pt. „Jak pomóc 

młodocianym rodzicom- uczniom”.  

Kwota przekazanych środków finansowych na promocję zdrowia 

wyniosła 7.416,33 zł. 
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Ad 2. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie 

realizował zadania z zakresu promocji zdrowia poprzez realizację projektów: 

„Zbadaj się bo warto!” – program profilaktyczny boreliozy, „Zapobieganie 

nadwadze i otyłości u dzieci”, „Warto się badać” – program profilaktyki raka 

jelita grubego, podjęcie działań zmierzających do utworzenia „Środowiskowego 

Centrum Zdrowia Psychicznego”, „Dbamy o zdrowie – program profilaktyki 

wad postawy u dzieci”. 

 

Ad 3.  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włodawie 

realizowała zadania z zakresu promocji zdrowia poprzez:  

- prowadzenie nadzoru nad prawidłową realizacją Programu Szczepień 

Ochronnych, nadzorowanie wykonawstwa szczepień i wykorzystanie 

preparatów szczepionkowych oraz zapewnienie zaopatrzenia w preparaty 

szczepionkowe punkty szczepień znajdujące się na terenie powiatu 

włodawskiego. W 2018 roku na terenie powiatu włodawskiego objęto nadzorem 

wszystkie podmioty lecznicze realizujące obowiązkowe szczepienia ochronne, 

przeprowadzono 12 kontroli w zakresie ich wykonawstwa. Realizowano akcję 

szczepień „Wiosna bez pneumokoków”, która umożliwiła bezpłatne szczepienie 

dla dzieci z roczników 2013-2016; 

- realizację XII edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Trzymaj 

Formę!” skierowanego do młodzieży szkół gimnazjalnych i szkół 

podstawowych, ich rodziców i opiekunów. Program odnosi się do promocji 

racjonalnego żywienia i aktywności fizycznej. W ramach realizacji programu 

koordynowano działania związane z ogólnopolskim konkursem wiedzy  

o zdrowym stylu życia, do którego przystąpiło 7 szkół podstawowych z terenu 

powiatu włodawskiego; 

- realizację programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste Powietrze 

Wokół Nas”. X edycję programu w roku szkolnym 2017/2018 realizowało  

19 placówek nauczania i wychowania, w której uczestniczyło łącznie 523 dzieci 

(5-6 latki oraz 7 latki). Dodatkowo edukacją objęto 462 rodziców. W ramach 

realizacji programu przeprowadzono 19 wizytacji, celem oceny realizacji 

programu w placówce. Zorganizowano szkolenie dla 4 nowych koordynatorów 

programu. Przedszkola realizujące program organizowały przedstawienia oraz 

występy; 

- realizację II ogólnopolskiej edycji programu antytytoniowej edukacji 

zdrowotnej „Bieg po zdrowie”. Przeprowadzono 1 szkolenie dla nauczycieli,  

w których wzięło udział 6 osób oraz 6 wizytacji we wszystkich placówkach 
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realizujących program. W programie uczestniczyło ogółem 230 osób, w tym  

108 uczniów klas IV oraz 108 rodziców i 14 osób kadry pedagogicznej; 

- obchody Światowego Dnia Bez Tytoniu przebiegały pod hasłem „Tytoń  

i choroby serca”.  Zasięgiem akcji objęto 4.564 osoby. Przeprowadzono 

działania w postaci prelekcji, instruktaży, akcji plakatowych, ekspozycji 

wizualnych, akcji profilaktycznych, połączonych z instruktażami oraz 

dystrybucją materiałów informacyjno – edukacyjnych. Przeprowadzono  

2 spotkania edukacyjne z młodzieżą Szkoły Podstawowej Nr 2 we Włodawie, 

połączone z prezentacją na temat „Uzależnienie wśród dzieci i młodzieży”, 

demonstracją upośledzenia zmysłów przy użyciu alko- i narkogogli  

i dystrybucją materiałów informacyjno- edukacyjnych; 

- w ramach obchodów „Światowego Dnia Rzucania Palenia 2018” prowadzone 

były: konferencja „Twój rozsądek i rozwaga żyć bezpiecznie ci pomaga”, 

instruktarze, akcja plakatowa na terenie miasta Włodawa, dystrybucja 

materiałów informacyjno-edukacyjnych, ekspozycja wizualna. Ponadto w dniu  

30.11.2018 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włodawie 

zorganizowano uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego, skierowanego 

do uczniów szkół podstawowych; 

- realizację „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania 

uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” w tym 

programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. Celem głównym 

programu jest ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji 

psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym, tj. między 15 a 49 

rokiem życia. W roku szkolnym 2018/2019 w programie uczestniczyły 

wszystkie placówki ponadgimnazjalne (5 szkół) z terenu powiatu 

włodawskiego, wśród których znalazły się wszystkie typy szkół;  

- w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania 

AIDS promowano kampanię edukacyjną „Mam czas rozmawiać”, której ideą 

jest zainicjowanie dialogu międzypokoleniowego o zdrowiu, szczególnie wśród 

najbliższych, akcji profilaktycznej. Uczniowie placówki mieli możliwość 

wykonania badania smokerlyzerem oraz na specjalnie przygotowanym torze 

przeszkód sprawdzić stan upośledzenia zmysłów przy użyciu alko- i narkogogli. 

Działaniem objęta była społeczność szkolna w liczbie 304 osoby; 

- organizację spotkania edukacyjno - szkoleniowego pt. „Zapobieganie 

zakażeniom krwiopochodnym w zakładach kosmetycznych, fryzjerskich  

i odnowy biologicznej”, skierowane do pracowników zakładów usługowych 

(fryzjerki, kosmetyczki, pracownicy studia tatuażu); 



str. 54 
 

- organizację Olimpiady Wiedzy o HIV / AIDS, we współpracy z Starostwem 

Powiatowym, która skierowana była do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. 

Głównym celem olimpiady było spopularyzowanie wiedzy na temat HIV/AIDS 

wśród młodzieży a także uświadomienie zagrożeń, jakie niesie zjawisko 

HIV/AIDS; 

- prowadzenie działań oświatowych w ramach profilaktyki zażywania środków 

zastępczych tzw. „dopalaczy” w placówkach oświatowych, na terenie lokali 

rozrywkowych i w miejscach świadczących usługi hotelarskie. Łącznie 

działania edukacyjne realizowano w 110 podmiotach, gdzie edukacją objęto 

8.621 osób; 

- dystrybucję materiałów edukacyjno - informacyjnych na terenie podmiotów 

leczniczych, w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych oraz w miejscach 

zorganizowanego wypoczynku zimowego i letniego na temat profilaktyki 

chorób nowotworowych; 

- prowadzenie w szkołach dystrybucji materiałów edukacyjno- informacyjnych 

oraz spotkań na tematy: profilaktyka wszawicy, program edukacyjny „Wybierz 

życie, pierwszy krok” - uświadomienie zagrożenia rakiem szyjki macicy  

i innych chorób wywołanych zakażeniem wirusem HPV u młodych ludzi, 

program edukacyjny „Podstępne WZW” - upowszechnienie wśród młodzieży 

szkół ponadpodstawowych wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu 

B i C, program edukacyjny „Znamię! Znam je?” - upowszechnienie wśród 

młodzieży szkół ponadpodstawowych wiedzy z zakresu profilaktyki czerniaka, 

korzystania z urządzeń w sposób ograniczający ekspozycję na pole 

elektromagnetyczne. 

 

4. POMOC SPOŁECZNA 

 

Dla realizacji zadania została opracowana i przyjęta Uchwałą Nr III/27/11 Rady 

Powiatu we Włodawie z dnia 27 stycznia 2011 r. „Strategia Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w powiecie włodawskim na lata 2011-2021”. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie koordynuje realizację 

strategii, z czego corocznie składa Radzie Powiatu we Włodawie informację.  

W roku 2018 realizowano przewidziane w Strategii cele w zakresie obszarów: 

- poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego w społeczeństwie, 

- podwyższenia poziomu edukacji dostosowanej do potrzeb każdej grupy 

społecznej, 

- stworzenia warunków do świadomego, kreatywnego, aktywnego  

i powszechnego udziału społeczności w kulturze, uwzględniają tradycje lokalne, 
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- wzbogacenie i podniesienie atrakcyjności oferty sportowej i jakości rekreacji  

w powiecie włodawskim, 

- minimalizowanie patologii społecznej: alkoholizmu, narkomanii i przemocy, 

- poprawa kondycji rodziny, 

- podniesienie poziomu aktywności społeczności lokalnej i współuczestnictwa  

w kreacji społecznej. 

 

W realizację celów przyjętych w strategii zaangażowały się: 

1. Urząd Gminy we Włodawie, 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hannie, 

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hańsku, 

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie, 

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Uhruskiej,  

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrykach,  

7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie, 

8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie, 

9. I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki we Włodawie, 

10. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące  

im. A. F. Modrzewskiego we Włodawie, 

11. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej  

w Korolówce, 

12. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego 

we Włodawie, 

13. Dom Pomocy Społecznej „Senior” w Różance, 

14. Komenda Powiatowa Policji we Włodawie, 

15. Młodzieżowy Dom Kultury im. Oskara Kolberga we Włodawie, 

16. Włodawski Dom Kultury we Włodawie, 

17. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Włodawie, 

18. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Włodawie, 

19. Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Przystań” we Włodawie, 

20. Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie, 

21. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie,  

22. Warsztat Terapii Zajęciowej we Włodawie,  

23. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu we Włodawie. 

Cele ogólne i szczegółowe zawarte w „Strategii rozwiązywania 

problemów społecznych w Powiecie Włodawskim na lata 2011- 2021” były 

realizowane w zgodności z planem pracy każdej z powyższych instytucji. Żadna 

z instytucji, która przesłała do PCPR we Włodawie sprawozdanie z realizacji 

Strategii nie zgłaszała trudności w jej realizacji i konieczności wprowadzenia 

zmian.  
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Jednostkami organizacyjnymi powiatu, realizującymi zadania z zakresu pomocy 

społecznej są: 

1) Dom Pomocy Społecznej „Senior” w Różance, 

2) Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Przystań” we Włodawie. 

 

Ad 1. Dom Pomocy Społecznej w Różance zapewnia opiekę osobom  

w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorym, które z powodu wieku, 

choroby lub niepełnosprawności, nie mogą samodzielnie funkcjonować  

w codziennym życiu i nie można im zapewnić niezbędnej pomocy w formie 

usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. DPS świadczy mieszkańcom 

usługi: bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne. 

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2018 r. wynosił 2.745,00 

zł i był wyższy o 263,34 zł w stosunku do roku poprzedniego (2.481,66 zł  

w 2017 r.). Należy zaznaczyć, że przyjęte przez ustawodawcę zasady ustalania 

kosztu utrzymania mieszkańca są niekorzystne dla powiatu, albowiem nie 

uwzględniają wzrostu wynagrodzeń pracowników DPS czy też kosztów 

naprawy wyposażenia. Obowiązująca zasada, że koszt utrzymania ustala się raz 

w roku na podstawie kosztów z poprzedniego roku, a nie bieżących skutkuje 

tym, iż w przypadku np. wzrostu cen żywności, minimalnej płacy, konieczności 

wykonania inwestycji, poważniejszego remontu lub wzrostu inflacji powyżej 

wskaźnika ustalonego w ustawie budżetowej na dany rok, dodatkowe środki 

muszą być zabezpieczone przez powiat.  

Dom posiada 201 miejsc statutowych, w tym 44 dla osób przewlekle 

somatycznie chorych i 157 dla osób w podeszłym wieku. Opiekę mieszkańcom 

zapewniają trzy zespoły terapeutyczno-opiekuńcze. Każdy z zespołów 

specjalizuje się w świadczeniu usług dla określonej kategorii osób: 

1. zespół terapeutyczno-opiekuńczy geriatryczny zlokalizowany na parterze – 

zapewnia opiekę dla 44 osób przewlekle somatycznie chorych, wymagających 

intensywnej całodobowej opieki, 

2. zespół terapeutyczno-opiekuńczy pierwszy, zlokalizowany na pierwszym 

piętrze  -  zapewnia opiekę dla 79 osób, głównie mężczyzn wymagających stałej 

całodobowej opieki, 

3. zespół terapeutyczno-opiekuńczy drugi, zlokalizowany na drugim piętrze – 

zapewnia opiekę dla 78 osób, głównie kobiet wymagających stałej całodobowej 

opieki. 

W  okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. do DPS przyjęto 54 osoby 

na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez 38 ośrodków pomocy 

społecznej. 

Na dzień 31  grudnia  2018 roku w DPS „SENIOR” przebywało  

203 mieszkańców w tym 24 mieszkańców na tzw. starych zasadach, na których 

Dom otrzymuje dotację z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. 

Osoby przyjmowane w 2018 roku podobnie jak w latach poprzednich  

były obciążone poważnymi schorzeniami wymagającymi leczenia  
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w specjalistycznych zakładach opieki zdrowotnej. Zły stan zdrowia 

przyjmowanych mieszkańców generuje coraz większe koszty działalności 

Domu. Szczególnie rosną wydatki na leki, środki pomocnicze (pampersy, 

wkładki higieniczne), środki czystości, transport mieszkańców na konsultacje 

medyczne, zakupy wyposażenia dostosowanego do stanu zdrowia mieszkańców 

oraz ułatwiającego wykonywanie czynności opiekuńczych. 

Dom Pomocy Społecznej SENIOR w Różance umożliwia mieszkańcom 

udział w różnorodnych zajęciach z zakresu terapii zajęciowej, które prowadzone 

są przez terapeutów zajęciowych. Zajęcia odbywają się w pracowniach terapii 

zajęciowej oraz indywidualne w pokojach mieszkańców, a także na terenie 

ogrodu terapeutycznego. Zajęcia terapeutyczne są prowadzone od poniedziałku 

do piątku, w formie: grupowej i indywidualnej. Celem tych zajęć jest 

aktywizacja mieszkańców, poprawienie ich kondycji psychofizycznej, 

usprawnienie, rozwój umiejętności twórczych, niwelowanie stresu, a także 

wpływanie na rozwój relacji interpersonalnych oraz wzrost poczucia wartości. 

Prowadzone były m.in. takie formy terapii jak: zajęcia plastyczne, arteterapia, 

socjoterapia, zajęcia usprawniające ruchowo (gimnastyka codzienna), zajęcia 

usprawniające intelektualnie, muzykoterapia, biblioterapia, uczestnictwo  

w różnego rodzaju imprezach, uczestnictwo w zajęciach kulturalno–

oświatowych i przeglądach, ergoterapia (kulinarna), projekcje filmów  

w świetlicy, spacery, werandowanie osób leżących, wyjazdy nad Jezioro Białe, 

wyjazdy do lasu. Prowadzone były również zajęcia w grupie: kulinarnej, 

kinezyterapii i ludoterapii oraz hortiterapii. Zajęcia w tych grupach odbywały 

się dwa razy w miesiącu lub w zależności od potrzeb.  

Spośród wszystkich mieszkańców Domu w 2018 r. w różnych formach 

terapii zajęciowej uczestniczyło ogółem 188 osób w wieku 33 - 100 lat w tym: 

90 osób brało czynny udział w zajęciach grupowych, a 98 osób objętych było 

indywidualnym tokiem zajęć.  

Mieszkańcy brali udział w różnego rodzaju przeglądach zespołów, 

konkursach, wystawach czy imprezach integracyjnych, gdzie zaprezentowali 

swoje prace i zdobyli nagrody oraz wyróżnienia. W roku 2018 mieszkańcy 

wzięli udział w 52  imprezach i spotkaniach. 

Dom Pomocy Społecznej „SENIOR” prowadzi również bibliotekę.  

W bibliotece mieszkańcy mogą korzystać z komputera oraz internetu. W 2018 r. 

osoby fizyczne przekazały do biblioteki 318 książek o różnorodnej tematyce. 

Mieszkańcy samodzielnie w formie samoobsługi mogą korzystać  

z księgozbioru. Osobom stale leżącym na ich życzenie książki dostarczane są do 

pokoi mieszkalnych. W minionym roku z biblioteki Domu korzystało ogółem  

78 osób.  

W Domu organizowane były uroczystości z okazji Dnia Babci, Dzień 

Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Andrzejki, Tłusty Czwartek, 
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zorganizowana została również zabawa karnawałowa dla mieszkańców Domu, 

w której wzięli udział goście z zaprzyjaźnionych organizacji z Włodawy: Klub 

Seniora „Złota Jesień”, Klub Seniora „Wrzos”, Stowarzyszenie Twórców 

Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego. Dom kontynuował również 

integrację ze środowiskiem lokalnym w tym m.in. kontakt z dziećmi  

i młodzieżą, klubami emerytów działającymi na terenie powiatu włodawskiego.   

W 2018 roku średnie zatrudnienie kształtowało się na poziomie  

115,32 etatu i było zbliżone do średniego zatrudnienia w 2017 roku. W oparciu  

o umowy zawarte z Powiatowym Urzędem Pracy we Włodawie na staże 

zawodowe zostało skierowanych 6 osób. Po zakończeniu stażu wszyscy zostali 

zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę na czas określony. Na pracach 

interwencyjnych była zatrudniona 1 osoba z którą zawarto umowę na czas 

określony. Na podstawie decyzji Zarządu Powiatu we Włodawie pracownicy 

otrzymali podwyżkę wynagrodzenia od 1 września 2018 r. w wysokości  

10% wynagrodzenia zasadniczego plus pochodne. 

Na koniec 2018 roku Dom Pomocy Społecznej  nie miał zobowiązań 

wymagalnych. W 2018 roku Dom osiągnął przychody w wysokość 

zapewniającej pełne pokrycie kosztów działalności. Było to możliwe dzięki 

pełnemu wykorzystaniu miejsc (100,62%), co można uznać za sukces albowiem 

na koniec 2018 r. w województwie lubelskim w domach pomocy społecznej 

było 150 wolnych miejsc. Ponad stuprocentowe wykorzystanie miejsc  

w minionym roku wskazuje, że Dom Pomocy Społecznej „SENIOR” w Różance 

ma dobrą pozycję na rynku usług opiekuńczych. Pełne wykorzystanie miejsc 

jest bardzo ważne albowiem wysokość osiąganych przez Dom dochodów jest 

ściśle powiązana z liczbą przebywających mieszkańców.  W domach pomocy 

społecznej („pieniądze idą za mieszkańcem”) rozliczany  jest każdy osobodzień 

pobytu. Koszty działalności Domu są pokrywane z dwóch głównych źródeł, 

dotacji otrzymywanej z urzędu wojewódzkiego i z uzyskanych dochodów - 

głównie opłat mieszkańców. Dotacja jest przekazywana tylko na mieszkańców 

przebywających na tzw. starych zasadach (skierowanych przed 1 stycznia  

2004 r.). W 2018 roku było to kwota 669.207,00 zł. Należy zaznaczyć,  

iż dotacja ta co roku zmniejsza się, gdy ubywa mieszkańców na starych 

zasadach. Udział dotacji z urzędu wojewódzkiego w 2018 roku stanowił tylko 

10% wydatków, pozostała część wydatków została pokryta z dochodów 

osiąganych przez DPS „SENIOR”. 

Dom Pomocy Społecznej „SENIOR” od 1 grudnia 2018 r. rozpoczął 

realizację projektu pt. „Kompleksowy system usług społecznych w Powiecie 

Włodawskim”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa 

11 Włączenie społeczne, działanie 11.2 Usługi społeczne. Całkowity budżet 
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projektu 1.032.000 zł. Wkład własny powiatu 51.600 zł został zapewniony  

w formie niepieniężnej poprzez udostępnienie pomieszczeń. 

W projekcie przewidziano realizację trzech zadań: 

1. Klub Seniora – realizacja DPS „SENIOR”. 

2. Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania – realizacja DPS 

„SENIOR”. 

3. Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego  

i wspomagającego – realizacja SPZOZ we Włodawie. 

Realizowane przez Dom Pomocy Społecznej „SENIOR” zadania 

obejmują prowadzenie Klubu Seniora dla 40 osób oraz świadczenie usług 

opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 20 osób zamieszkujących na terenie 

Powiatu Włodawskiego. Klub Seniora prowadzi działalność w budynku DPS 

„SENIOR” i świadczy usługi dla 40 osób w podeszłym wieku (60+) z terenu 

Powiatu Włodawskiego. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania  

są świadczone dla 20 osób wytypowanych przez ośrodki pomocy społecznej.  

Na potrzeby realizacji projektu DPS zatrudnił na umowę o pracę 12 osób  

w wymiarze 9 i ¹/₄ etatu. W 2019 roku dodatkowo zostanie zatrudnionych  

8 opiekunek na umowę o pracę w łącznym wymiarze 2 i ½ etatu oraz na umowę 

zlecenie psycholog, nauczyciel informatyki, pielęgniarka. 
 

Wykaz gmin, na terenie których realizowane są usługi opiekuńcze przedstawia 

tabela. 
 

Lp. Nazwa jednostki samorządowej Liczba osób 

objętych 

opieką 
1. Gmina Hanna 4 

2. Gmina Hańsk 2 

3. Gmina Wola Uhruska 4 

4. Gmina Wyryki 2 

5. Gmina Włodawa 5 

6 Miasto Włodawa 3 

Projekt będzie realizowany do 30 listopada 2019 r. 

 

Ad 2. Powiatowy Ośrodek Wsparcia ,,Przystań’’ we Włodawie jest jednostką 

organizacyjną pomocy społecznej pobytu dziennego dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji 

organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia  

w środowisku  rodzinnym i społecznym, a w szczególności w celu zwiększania 

zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej. 
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Prowadzenie Ośrodka jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej 

realizowanym przez Powiat Włodawski. 

 Finansowanie zadań odbywa się z dotacji  budżetu państwa, 

przekazywanej za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego. W 2018 r.  wynosiła 

ona 988.475 zł.  

Ośrodek posiada 50 miejsc statutowych uzgodnionych z Lubelskim 

Urzędem Wojewódzkim. W 2018 r. objął wsparciem 68 osób 

niepełnosprawnych,  oraz ich rodziny, opiekunów. Osoby te zamieszkują na 
terenie Powiatu Włodawskiego i pochodzą z różnych gmin: Miasto i Gmina 

Włodawa, Gmina Hańsk, Gmina Hanna, Gmina Wyryki, Gmina Stary Brus, 

Gmina Urszulin, Gmina Wola Uhruska. Ośrodek zapewniał dowóz na zajęcia 

własnym środkiem transportu (Mercedes Sprinter 19 miejscowy, wyposażony  

w windę dla osób na wózkach). Codziennie na  zajęcia  wspierająco - 

aktywizujące dowożonych było 36 uczestników z terenu Powiatu 

Włodawskiego. Autobus służył również dla wszystkich uczestników na wyjazdy 

integracyjne, okolicznościowe, rekreacyjne, wycieczki, pielgrzymki oraz do 

realizacji wszystkich zadań statutowych Ośrodka. 

Priorytetowe kierunki działań terapeutycznych Ośrodka  obejmowały: 

1. kształtowanie i pogłębianie umiejętności samodzielnego funkcjonowania, 

2. kształtowanie i pogłębianie umiejętności interpersonalnych, 

3. rozwijanie zainteresowań i inspirowanie do nowych form aktywności,  

4. wsparcie w zakresie rehabilitacji społecznej.  

Praca terapeutyczna Ośrodka  realizowana była poprzez:  

1) realizację treningów samoobsługi i zaradności życiowej w celu prawidłowego       

funkcjonowania    w życiu codziennym;  

2) realizację terapii zajęciowej;   

3) realizację działań towarzyszących: organizację spotkań integracyjnych, 

imprez o charakterze kulturalnym i sportowym, udział w wyjazdowych 

spotkaniach integracyjnych, konkursach, festiwalach, spartakiadach,  

4) inne działania: współpraca z organizacjami pozarządowymi, placówkami 

oświatowymi i innymi organizacjami, instytucjami i osobami działającymi na 

rzecz integracji społecznej lub świadczącymi usługi dla osób 

niepełnosprawnych, udział w projektach. 

Usługi  w POW świadczone są w formie zajęć zespołowych lub 

indywidualnych. Realizacja zadań odbywa się w pracowni kulinarnej i życia 

codziennego, komputerowo - poligraficznej, muzyczno - teatralnej, plastycznej  

i tkacko - krawieckiej, fizjoterapii, zdobywania umiejętności technicznych, 

pokoju wsparcia indywidualnego – socjalnego i psychologicznego oraz 

gabinecie pielęgniarki.  Za realizację zadań odpowiada  zespół wspierająco - 

aktywizujący w składzie: dyrektor, psycholog, pedagog, pracownik socjalny, 

terapeuci zajęciowi, pielęgniarka, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunka.  

POW „Przystań” we Włodawie prowadzi następujące formy działalności: 

- niezbędną opiekę, która polega na pomocy w wykonywaniu podstawowych 

codziennych czynności bytowych; 
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- treningi samoobsługi i umiejętności społecznych, mające na celu: nabycie  

bądź   poprawę u podopiecznego umiejętności samodzielnego jedzenia, dbania  

o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny, ubierania się, załatwiania potrzeb 

fizjologicznych, planowanie i samodzielne dokonywanie zakupów, racjonalne 

rozplanowanie budżetu domowego, lepsze funkcjonowanie w relacjach   

z  innym  i  ludźmi; 

- wsparcie i pomoc psychologiczną - w roku 2018 przeprowadzono:  

751 konsultacji i zajęć indywidualnych w których udzielono pomocy 

psychologicznej oraz  26 zajęć zespołowych w formie treningów i warsztatów, 

w których uczestniczyło 453 uczestników; 

- pomoc pedagogiczną - polega ona na rozpoznawaniu i zaspakajaniu 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz na rozpoznawaniu 

indywidualnych możliwości psychofizycznych wynikających w szczególności  

z: niepełnosprawności, zagrożenia niedostosowaniem społecznym, szczególnych 

uzdolnień, specyficznych trudności w uczeniu się, zaburzeń komunikacji 

językowej, sytuacji kryzysowych i traumatycznych, choroby przewlekłej, 

zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową; 

- pracę socjalną na rzecz uczestników - pracownik socjalny udzielił 526 porad 

oraz aktualizował 129 wywiadów środowiskowych; 

- terapię ruchową uczestników, polegającą na: zajęciach w pracowni fizjoterapii,   

wyjściach na basen MOSiR we Włodawie, zajęciach na boisku, rajdach 

rowerowych, spacerach ogólno - kondycyjnych, gimnastyce, grze w tenisa 

stołowego, grze w bilard, udział w spartakiadach, turniejach piłki nożnej, 

wyjazdach rekreacyjnych nad J. Białe, wycieczkach turystyczno-rekreacyjnych; 

- pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych polegającą na: 

stałej  współpracy  z  przychodniami  lekarzy  rodzinnych,  Poradnią  Zdrowia   

Psychicznego  i innymi  poradniami  specjalistycznymi  w  zależności   

od  potrzeb  zdrowotnych   uczestników. W 2018 roku zespół wspierająco - 

aktywizujący uczestniczył w 179 konsultacjach lekarskich podopiecznych oraz 

dokonał 182 zapisów na wizyty i badania lekarskie; 

- transport uczestników ; 

- szkolenia/warsztaty dla uczestników - w 2018 r. 10 uczestników wzięło udział 

w warsztatach artystycznych „Co  nam w duszy gra”, 16 osób uczestniczyło  

w projekcie ”Babka Zielarka – od łąki, ogrodu i garnka”, w warsztatach 

pieczenia pierników uczestniczyło 8 osób.  Z cyklicznych treningów 

umiejętności społecznych i interpersonalnych mających na celu rozwijanie 

umiejętności i kompetencji niezbędnych na rynku pracy korzystało  

37 uczestników. Swoje umiejętności poruszania się w internecie  

w poszukiwaniu ofert pracy systematycznie doskonaliło 33 uczestników; 

- organizacja czasu wolnego uczestników poprzez: spotkania z osobami  

o różnych osiągnięciach, wyjścia do kina, kawiarni, na wystawy, wycieczki; 

- aktywizacja zawodowa uczestników: w PUP we Włodawie zarejestrowanych  

jest 7  uczestników,  jako osoby  poszukujące pracy; 4 uczestników otrzymało 

certyfikaty z  ukończenia szkolenia „Pomoc kuchenna” organizowanego przez 
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Lubelską Izbę Rzemieślniczą; naukę w Policealnej Szkole Zawodowej  

na kierunku technik informatyk  w Lublinie kontynuuje 1 uczestnik. 

 

5. WSPARCIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ 

 

Zadanie  wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej jest realizowane  

na podstawie przyjętej przez Radę Powiatu we Włodawie Uchwały  

Nr XXVIII/161/17 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji  

,,Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Włodawskim 

na lata 2017-2019”. 

 

Jednostkami organizacyjnymi powiatu realizującymi zadania z zakresu 

wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej są: 

1) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza we Włodawie, 

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie. 

 

Ad 1. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza we Włodawie realizuje zadania 

dla placówki typu: socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno – 

terapeutycznego, a w szczególności zapewnia dziecku całodobową opiekę  

i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, przede wszystkim 

emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne. Realizuje 

przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku oraz 

umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba, że sąd 

postanowi inaczej. Placówka podejmuje działania w celu powrotu dziecka do 

rodziny, umieszczenia w rodzinie zastępczej lub przysposabiającej albo zadania 

zmierzające do usamodzielnienia wychowanka. Zapewnia dzieciom dostęp  

do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych,  

a także obejmuje dzieci działaniami terapeutycznymi. Placówka zapewnia 

dzieciom korzystanie ze świadczeń zdrowotnych. Sprawuje doraźną opiekę nad 

dziećmi w czasie trwania sytuacji kryzysowej. Przyjmuje dzieci w przypadkach 

wymagających natychmiastowego zapewnienia im opieki. Sprawuje opiekę 

nad dzieckiem o indywidualnych potrzebach, w szczególności legitymującym 

się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub 

znacznym stopniu niepełnosprawności, wymagającym stosowania specjalnych 

metod wychowawczych i specjalistycznej terapii, wymagającym wyrównywania 

opóźnień rozwojowych i edukacyjnych.  

Placówka ma opracowany plan pomocy dziecku, dokonuje analizy 

procesu zmian rozwoju psychicznego i fizycznego dzieci, na posiedzeniach 

Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka. Zespół dokonuje oceny 

zasadności dalszego pobytu małoletniego w Placówce. Placówka realizuje także 

programy profilaktyczno – wychowawcze, terapeutyczne oraz program 

socjoterapeutyczny. 
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 W zakresie wykonywanych zadań współdziała z sądami opiekuńczymi, 

ośrodkami pomocy społecznej, asystentami rodziny, organizatorami rodzinnej 

pieczy zastępczej, ośrodkami adopcyjnymi, szkołami oraz innymi osobami  

i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. 

Placówka dysponuje 14 miejscami, w tym jest 11 miejsc socjalizacyjnych,  

1 miejsce interwencyjne, 2 miejsca specjalistyczno – terapeutyczne.  

W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej w rodzinie, kiedy konieczne jest 

zapewnienie natychmiastowej opieki dziecku, ww. proporcje mogą ulegać 

zmianie. 

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. w Placówce przebywało 13 dzieci  

z 9 rodzin, w tym pochodzących: 

- z powiatu włodawskiego - 4 dzieci z 3 rodzin; 

- z powiatu parczewskiego- 1 dziecko z 1 rodziny; 

- z powiatu łęczyckiego - 6 dzieci z 3 rodzin; 

- z powiatu chełmskiego – 1 dziecko z 1 rodziny; 

- z powiatu łomżyńskiego – 1 dziecko z 1 rodziny. 

Stan osobowy wychowanków w poszczególnych miesiącach: 

- od 01.01.2018 r. do 02.01.2018 r. - 14 wychowanków; 

- od 03.01.2018 r. do 14.01.2018 r. - 13 wychowanków; 

- od 15.01.2018 r. do 31.01.2018 r – 14 wychowanków; 

- od 01.02.2018 r. do 28.02.2018 r. - 14 wychowanków; 

- od 01.03.2018 r. do 31.03.2018 r. - 14 wychowanków; 

- od 01.04.2018 r. do 30.04.2018 r. - 14 wychowanków; 

- od 01.05.2018 r. do 31.05.2018 r. - 14 wychowanków; 

- od 01.06.2018 r. do 30.06.2018 r. - 14 wychowanków; 

- od 01.07.2018 r. do 31.07.2018 r. - 14 wychowanków; 

- od 01.08.2018 r. do 20.08.2018 r. - 14 wychowanków; 

- od 21.08.2018 r. do 31.08.2018 r. - 16 wychowanków (2 dzieci, rodzeństwo  

w wieku 8 lat, przyjęte interwencyjnie; 

- od 01.09.2018 r. do 02.09.2018 r. - 16 wychowanków; 

- od 03.09.2018 r. do 30.09.2018 r. - 15 wychowanków; 

- od 01.10.2018 r. do 31.10.2018 r. - 15 wychowanków; 

- od 01.11.2018 r. do 30.11.2018 r. - 15 wychowanków; 

- od 01.12.2018 r. do 19.12.2018 r. - 15 wychowanków; 

- od 20.12.2018 r. do 31.12.2018 r. - 13 wychowanków. 

W 2018 r. do Placówki przyjęto 3 dzieci: w miesiącu styczniu - 1 dziecko, 

w sierpniu – 2 dzieci.  

W 2018 r. Placówkę opuściło 4 dzieci: w styczniu 1 wychowanek uzyskał 

pełnoletność i usamodzielnił się, we wrześniu 1 wychowanek uzyskał 

pełnoletność i usamodzielnił się, w grudniu 2 wychowanków powróciło  

do rodziny pochodzenia. 

Liczba wychowanków łącznie w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

– 17 dzieci z 12 rodzin. 
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Wiek wychowanków przebywających w Placówce w 2018 r. według stanu 

na dzień 31.12.2018 r. przedstawiał się następująco: 

- od 12 do 14 lat – 2 wychowanków; 

- od 15 do 18 lat - 6 wychowanków; 

- powyżej 18 r.ż. - 5 wychowanków. 

Podstawą do umieszczenia małoletnich w instytucjonalnej pieczy 

zastępczej były:  postanowienia sądów rodzinnych oraz skierowania wydane 

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie. 

Dysfunkcjami występującymi w rodzinach wychowanków 

przebywających w Placówce, czyli głównymi przyczynami kryzysu w rodzinie 

były: 

- niewydolność opiekuńczo-wychowawcza – 2 rodziny; 

- niewydolność opiekuńczo-wychowawcza, uzależnienie od alkoholu  

– 1 rodzina; 

- niewydolność opiekuńczo-wychowawcza, uzależnienie od alkoholu, przemoc 

– 5 rodzin; 

- niewydolność opiekuńczo – wychowawcza, przemoc, choroba psychiczna 

jednego z rodziców – 1 rodzina. 

 W ramach wykonywania zadań Placówka zapewnia dostęp do opieki 

medycznej swoim wychowankom. W 2018 r. z pomocy w zakresie podstawowej 

opieki zdrowotnej skorzystało 17 wychowanków w ramach 106 wizyt 

lekarskich. W ramach opieki w poradniach specjalistycznych odbyły się  

162 wizyty. 

Realizując obowiązek szkolny wychowanków, według stanu na dzień 

31.12.2018 r., dzieci uczyły się w następujących szkołach: 

- Branżowa Szkoła I stopnia - 3 wychowanków, 

- ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie – 4 wychowanków, 

- Publiczne Gimnazjum nr 1 we Włodawie - 2 wychowanków, 

- Szkoła Podstawowa  z Oddziałami Przysposabiającymi do  Pracy  

we Włodawie – 1  wychowanek, 

- Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie – 1 wychowanek; 

- Szkoła Podstawowa nr 2 we Włodawie – 1 wychowanek; 

- Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe w Lublinie – 1 wychowanek. 

Część wychowanków objęta była stałą pomocą pedagogiczną na terenie 

Placówki, polegającą na udziale w zajęciach specjalistycznych: 

a. indywidualne zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, w tym terapia integracji 

sensorycznej - 17 wychowanków; 

b. indywidualne zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze - 17 wychowanków; 

c. indywidualne zajęcia z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo  

z deficytem uwagi – 1 wychowanek; 

d. zajęcia grupowe - 17 wychowanków. 

Należy zauważyć, że żaden z wychowanków Placówki nie był 

umieszczony w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, młodzieżowym ośrodku 

wychowawczym oraz zakładzie poprawczym, ani też żaden z wychowanków 
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Placówki nie był leczony psychiatrycznie oraz nie był hospitalizowany  

w szpitalu psychiatrycznym. 

 Dzieci biorą udział w różnego rodzaju zajęciach poza Placówką, 

rozwijających ich zainteresowania i predyspozycje: zajęcia basenowe, nauka 

jazdy konnej, zajęcia sportowe, zajęcia plastyczne, siłownia, zajęcia w OSP  

w Różance, zajęcia fryzjerskie. Organizują uroczystości o charakterze 

integracyjnym: ogniska, wycieczki piesze i rowerowe, wyjścia do kina, urodziny 

wychowanków. 

Promowanie działalności Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej  

we Włodawie odbywa się poprzez podejmowanie dodatkowych zadań, w tym 

organizowanie imprez, udział w projektach, akcjach zewnętrznych.  W ramach 

promocji Placówka: 

1. utrzymuje kontakt z pracownikami służb społecznych (PCPR, MOPS, GOPS, 

MOPR) na terenie kraju, przekazuje informacje na temat działalności Placówki; 

2. prowadzi stronę internetową; 

3. przekazuje darczyńcom (osobom prywatnym i instytucjom) podziękowania  

za wspieranie działalności Placówki (przekazanie odzieży, obuwia, zabawek - 

wartość niezadeklarowana); 

4. współpracuje z lokalną prasą – przekazuje informacje na temat bieżącej 

działalności (artykuły prasowe); 

5. zorganizowała V edycję ,,Pikniku Rodzinnego” - impreza cykliczna, mająca 

na celu integrację wychowanków Placówki oraz  społeczności lokalnej bez 

względu na pochodzenie i status społeczny. W Pikniku corocznie bierze udział 

ok. 500 osób, dzieci korzystają ze wszystkich atrakcji nieodpłatnie, otrzymują 

także darmowy poczęstunek w postaci waty cukrowej, lodów, hot-dogów, 

popcornu, pieczenia kiełbasek przy ognisku; 

6. współpracuje ze Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu we Włodawie; 

7. wychowankowie uczestniczyli w koncercie Ewy Farny w ramach programu 

profilaktyczno – informacyjnego ,,Niećpa”– 14 wychowanków; 

8. wychowankowie uczestniczyli w zajęciach warsztatowych ,,Zakładamy 

ogródek ziołowy” w ramach projektu ,,Babka zielarka – od łąki, ogrodu  

i garnka” - 12  wychowanków; 

9. współpracuje z Fundacją Inicjatyw Menedżerskich w Lublinie – udział 

wychowanków w projekcie ,,Wybierzmy dobrą przyszłość”. Celem projektu jest 

zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie wychowanków, przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia. Projekt 

jest skierowany do wychowanków, którzy ukończyli 15 lat. Uczestnicy projektu 

zostaną wyposażeni w kompetencje społeczne, nabędą kwalifikacje zawodowe, 

zostaną przygotowani do wejścia na rynek pracy, opracują wspólnie  

ze specjalistami strategię działania na najbliższą przyszłość oraz skorzystają  

z pakietu Hobby, gdzie zostanie sfinansowany ich udział w zajęciach 

rozwijających zainteresowania. Okres realizacji: 01.02.2018 r. - 31.12.2019 r.  

W projekcie bierze udział 9 wychowanków; 

10. brała udział w programie ,,Ubrania od serca” Fundusz im. Janusza Korczaka 
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Towarzystwo ,,Nasz Dom” w Warszawie. Każdy z uczestników akcji – 

wychowanek Placówki otrzymał voucher o wartości 200 zł, który zrealizował  

w sklepie sieciowym H&M, samodzielnie nabywając swoje wymarzone ubrania. 

W programie ,,Ubrania od serca” wzięli udział wszyscy podopieczni Placówki – 

14 wychowanków; 

11. brała udział w projekcie ,,Sztafeta Pokoleń” – zwycięstwo  

w konkursie ,,Niepodległość Polski. Konkurs Plastyczny”; 

12. brała udział w projekcie ,,Bliżej Rodziny - szkolenia dla kadr systemu 

wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, realizowany w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój finansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 (projekt partnerski, 

województwa partnerskie: podkarpackie, lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie)  

– 8 pracowników. 

 

W 2018 r. placówka realizowała następujące programy:  

- program socjoterapeutyczny ,,Jesteśmy razem" zakładający cele terapeutyczne, 

edukacyjne i rozwojowe. Udział w zajęciach brali wszyscy wychowankowie 

Placówki; 

- program profilaktyczno - wychowawczy ,,Kreatywne dziecko” mający na celu 

rozwijanie pasji badawczej, popularyzację wiedzy przyrodniczej. W zajęciach 

brało udział 10 wychowanków; 

- program profilaktyczno - wychowawczy ,,Problemy codzienności” mający za 

zadanie: zwiększenie świadomości dzieci na temat kultury osobistej; 

kształtowanie zasad dobrego wychowania; uświadomienie dzieciom,  

że są członkami społeczności; podnoszenie poczucia własnej wartości, 

poznawania siebie, znajomości swoich mocnych stron; wzbudzanie motywacji 

do samodoskonalenia, pozytywnego wypowiadania się o sobie i innych; nauka 

dokonywania życzliwej i obiektywnej oceny i samooceny; wzmacnianie więzi 

grupowych, nauka współdziałania z grupą; rozwijanie wyobraźni i twórczego 

myślenia; poznawanie różnych sposobów okazywania uczuć, rozumienia 

własnych stanów emocjonalnych oraz uczuć innych osób; kształtowanie postaw 

asertywnych; uświadomienie mechanizmu nacisku grupowego; ukazywanie roli 

koleżeństwa i przyjaźni w życiu człowieka; kształtowanie postaw akceptacji  

i tolerancji oraz poszanowania praw innych. W zajęciach brało udział  

9 wychowanków;  

- program profilaktyczno - wychowawczy ,,Pascal kontra Okrasa” - zajęcia 

kulinarne, których celem było: zachęcanie wychowanków do szukania inspiracji 

kulinarnych przy użyciu dostępnych multimediów; integracja grupy poprzez 

współdziałanie; nabywanie umiejętności wykonywania rożnych potraw; 

utrwalanie zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętów AGD, kultury bycia 

przy stole. W zajęciach brało udział 15 wychowanków;  

- program profilaktyczno – wychowawczy ,,Każdy z nas na swój sposób jest 

artystą”, którego celem było: rozwijanie uzdolnień i zainteresowań 

artystycznych wychowanków oraz ich wrodzonych możliwości twórczych 
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poprzez różnorodne działanie plastyczne; rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości 

estetycznej wychowanków oraz jego indywidualnych zdolności twórczych; 

doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi i skupienia na danym zadaniu; 

uczenie spędzania czasu wolnego w twórczy sposób; pobudzanie kreatywności 

wychowanków, odkrywanie przyjemności tworzenia, cieszenia się uzyskanym 

efektem; rozwijanie zmysłu estetyki i potrzeby tworzenia; rozwijanie 

umiejętności manualnych wychowanków; zdobywanie umiejętności 

posługiwania się różnorodnymi środkami plastycznymi; wyrabianie 

umiejętności organizowania własnego warsztatu pracy, ekonomicznego 

wykorzystania materiałów; doskonalenie współpracy w grupie. W zajęciach 

brało udział 11 wychowanków. 

 

Ad 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie. W powiecie 

włodawskim w 2018 r. funkcjonowały 44 rodziny zastępcze, w których 

umieszczonych było 65 dzieci (liczone narastająco). Według stanu na dzień  

31 grudnia 2018 r. w powiecie funkcjonowało 37 rodzin zastępczych,  

w których umieszczonych było 54 dzieci, w tym: 

- 20 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem (dziadkowie, rodzeństwo), 

w których umieszczonych było 27 dzieci; 

- 16 rodzin zastępczych niezawodowych, w których przebywało 23 dzieci; 

- 1 rodzina zastępcza zawodowa, w której przebywa 4 dzieci (finansowana  

w całości przez powiat chełmski). 

PCPR we Włodawie wydało łącznie 185 decyzji administracyjnych  

w sprawach świadczeń dla rodzin zastępczych. Łączna kwota wypłaconych  

w 2018 r. świadczeń dla wszystkich rodzin zastępczych funkcjonujących na 

terenie powiatu włodawskiego wynosiła 633.723,94 zł. 

PCPR we Włodawie od 1 kwietnia 2016 r. realizuje zadania wprowadzone 

ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.  

W 2018 r. wypłacono dodatek wychowawczy w łącznej wysokości  

277.623,53 zł. Uprawnionych dzieci, na które przysługiwał rodzinom 

zastępczym dodatek wychowawczy w 2018 r. było 54 dzieci (liczone 

narastająco). W dniu 31 grudnia 2018 r. uprawnionych do dodatku 

wychowawczego było 42 dzieci. Świadczenie w całości finansowane jest  

z budżetu państwa. 

Zgodnie z art. 191 ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. powiat pochodzenia dziecka ponosi wydatki 

wynikające z pobytu dziecka w pieczy zastępczej, zarówno rodzinnej jak  

i instytucjonalnej. Z każdym powiatem, z którego dzieci umieszczone są na 

terenie powiatu włodawskiego oraz w sytuacji odwrotnej, zawarte zostały 

porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej. 
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Na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w powiecie włodawskim 

powiaty pochodzenia dzieci przekazały łącznie kwotę 196.825,38 złotych,  

z czego: 

- w rodzinach spokrewnionych 61.702,80 zł, 

- w rodzinach niezawodowych 85.276,58 zł, 

- w rodzinie zawodowej kwotę 49.856 zł. 

Na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 

powiat włodawski, jako powiat pochodzenia dzieci przekazał łącznie kwotę 

60.375,34 złotych, z czego: 

- w rodzinach spokrewnionych 23.867,54 zł, 

- w rodzinach niezawodowych 36.507,80 zł. 

W 2018 roku zostały wydane 3 skierowania do Placówki Opiekuńczo – 

Wychowawczej we Włodawie. W ciągu roku w Placówce Opiekuńczo – 

Wychowawczej we Włodawie przebywało 17 wychowanków (liczone 

narastająco). W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej we Włodawie 

przebywają dzieci pochodzące z terenu powiatu włodawskiego oraz z 5 obcych 

powiatów, które w 2018 r. przekazały powiatowi włodawskiemu łączną kwotę 

423.292,63 zł, tytułem zwrotu kosztów pobytu dzieci w placówce we Włodawie. 

Osoby, które osiągnęły pełnoletność w rodzinie zastępczej oraz pełnoletni 

wychowankowie opuszczający placówki opiekuńczo – wychowawcze  

i młodzieżowe ośrodki szkolno – wychowawcze zostali objęci pomocą, mającą 

na celu ich życiowe usamodzielnienie. W 2018 r. pomoc została udzielona  

30 wychowankom (liczone narastająco) zgodnie z opracowanymi wcześniej 

indywidualnymi programami usamodzielnienia. Na pomoc w usamodzielnieniu 

wychowanków z rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych  

i młodzieżowych ośrodków szkolno – wychowawczych wydatkowano łącznie 

kwotę 156.881,88 zł. W ramach usamodzielnienia wychowankom była 

przyznawana: 

- pomoc na kontynuowanie nauki w kwocie 111.247, 07 zł, 

- jednorazowa pomoc finansowa na usamodzielnienie w kwocie 32.584 zł, 

- jednorazowa pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej w kwocie  

13.050, 81zł. 

W placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej w roku 2018 przebywało 

(liczone narastająco) 24 dzieci pochodzących z powiatu włodawskiego (z czego 

17 umieszczonych było poza naszym powiatem). 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w instytucjonalnej pieczy 

zastępczej przebywało 17 dzieci pochodzących z powiatu włodawskiego. 

Łączny koszt pobytu 17 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej poza 

terenem powiatu włodawskiego w 2018 roku wyniósł 645.223,21 zł. 

Zgodnie z art. 193 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej rodzice, których dzieci przebywają w pieczy 

zastępczej, są obowiązani solidarnie do ponoszenia odpłatności z tego tytułu. 

W dniu 16 lutego 2012 r. Rada Powiatu we Włodawie przyjęła Uchwałę  

Nr XIII/115/12 w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia  
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w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, 

rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka  

w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

W 2018 roku wydano z upoważnienia Starosty Włodawskiego 94 decyzje 

administracyjne dotyczące spraw odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy 

zastępczej, w tym między innymi: 

- 56 decyzji odstępujących od naliczenia opłaty,  

- 4 decyzje naliczające opłatę. 

Łącznie w 2018 roku odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 

ponosiło 7 rodziców, z czego w przypadku 3 osób prowadzona była egzekucja 

skarbowa. 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej dyrektor PCPR wytoczył w 2018 r.  

4 powództwa alimentacyjne na rzecz dzieci przebywających w pieczy 

zastępczej. 

Zarządzeniem Nr WE.8120.16.2011.EZ Starosty Włodawskiego z dnia  

26 września 2011 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie  

od dnia 01.01.2012 r. pełni funkcję organizatora rodzinnej pieczy zastępczej  

w powiecie włodawskim. 

W powiecie włodawskim w 2018 r. funkcjonowały 44 rodziny zastępcze, 

w których umieszczonych było łącznie 65 dzieci (liczone narastająco) – 

poniższa tabela.  

 

Typ rodziny 

zastępczej 

Liczba 

rodzin 

zastęp-

czych 

Licz-

ba 

dzieci 

Powsta-

łe 

rodziny 

zastęp-

cze 

Rozwiąza-

ne rodziny 

zastępcze 

Przyjęte 

dzieci 

Dzieci 

które 

opuściły 

rodz. 

zast.  

Wychowan-

kowie, którzy 

usamodzielnili 

się 

Zawodowa 1 4 0 0 0 0 0 

Niezawodo-

wa 

16 23 3 0 5 0 0 

Spokrewnio-

na 

27 38 0 2 0 4 6 

razem 44 65 3 2 5 4 6 
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Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w Powiecie Włodawskim 

funkcjonowało 37 rodzin zastępczych, w których umieszczonych było 54 dzieci 

– poniższa tabela. 

Typ rodziny 

zastępczej 

Liczba rodzin 

zastępczych 

Liczba dzieci w 

rodzinach 

zastępczych w 

wieku poniżej 18 

lat 

Liczba 

pełnoletnich 

wychowanków w 

rodzinach 

Liczba 

podopiecznych w 

rodzinach ogółem 

zawodowa 1 4 0 4 

 

niezawodowa 

16 16 7 23 

 

spokrewniona 

20 22 5 27 

Razem  37 42 12 54 

 

Rodzina zastępcza zawodowa, w której przebywa 4 dzieci, funkcjonuje  

w oparciu o umowę zawartą przez rodzinę z powiatem chełmskim, z którego 

pochodzą umieszczone w niej dzieci. Powiat chełmski pokrywa koszty 

świadczeń wypłacanych rodzinie, powiat włodawski wykonuje zadania 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, w tym między innymi dokonuje oceny 

rodziny oraz oceny sytuacji dziecka w niej umieszczonego. 

W ciągu roku sprawozdawczego rodzinną pieczę zastępczą opuściło  

12 wychowanków, w tym 5 powróciło do rodziny naturalnej, 7 pełnoletnich 

wychowanków usamodzielniło się. 

W 2018 roku w stosunku do trzech par małżeńskich została 

przeprowadzona wstępna procedura kwalifikacyjna dla kandydatów do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej niezawodowej. Następnie po uzyskaniu akceptacji 

organizatora wszystkie trzy pary zostały skierowane na szkolenie 

kwalifikacyjne, które pomyślnie ukończyły. W rodzinach powyższych zostało 

umieszczonych 5 dzieci. W trybie ciągłym prowadzone są działania, 

zmierzające do pozyskiwania kandydatów do pełnienia funkcji rodziców 

zastępczych. 

Zadaniem organizatora jest objęcie rodzin zastępczych opieką 

koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. W 2018 r. w powiecie włodawskim 

zatrudnionych było 2 koordynatorów i obejmowali oni wraz z pracownikiem 

socjalnym opieką wszystkie rodziny zastępcze. Na bieżąco rozeznawali 

potrzeby i oczekiwania rodzin. Łącznie koordynatorzy odwiedzili 593 razy 

rodziny w miejscu ich zamieszkania i reagowali na problemy oraz trudności 

pojawiające się w rodzinach.  
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W wyniku swojej działalności koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej 

stwierdzili, że wszystkie rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie powiatu 

sprawowały osobiście opiekę nad powierzonym dzieckiem.  

Podczas wizyt w środowisku domowym rodzin zastępczych koordynatorzy 

stwierdzili, że wszystkie rodziny starały się współpracować z sądem 

opiekuńczym, składały sprawozdania z wykonywanej opieki oraz stawiały się na 

wezwanie sądu. Podczas wizyt w środowisku rodziny informowały 

koordynatorów PCPR we Włodawie o stanie zdrowia dzieci, ich postępach  

w nauce i trudnościach wychowawczych, a także o przerwie w sprawowaniu 

osobistej opieki nad dzieckiem.  

Ponadto rodziny współpracowały z koordynatorem w ramach działań  

w zakresie unormowania sytuacji życiowej i prawnej dzieci, a także działały  

w zakresie podtrzymywania więzi dzieci z jego rodziną naturalną.  

W roku 2018 współpraca koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 

z rodzinami zastępczymi polegała także na udzielaniu pomocy rodzinom 

zastępczym w różnych trudnościach. Z rozeznania koordynatora wynika, że do 

najczęściej pojawiających się problemów opiekuńczo-wychowawczych z jakimi 

borykały się rodziny zastępcze były: niepełnosprawność dziecka  

w 6 przypadkach, problemy zdrowotne dzieci, zaburzenia zachowania i emocji 

(nadpobudliwość, agresja itp.), problemy dzieci w nauce występują u 19 dzieci, 

problemy z uregulowaniem sposobów kontaktowania się rodziców 

biologicznych z dziećmi przebywającymi w rodzinach zastępczych. 

W roku 2018 realizowano zadanie zapewnienia rodzinom zastępczym 

dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, 

reedukacyjnej i rehabilitacyjnej. Koordynatorzy wielokrotnie przeprowadzali 

rozmowy ze specjalistami tj. psychologami z Poradni Pedagogiczno-

Psychologicznej we Włodawie, pedagogami szkół podstawowych  

i ponadgimnazjalnych w celu umożliwienia pomocy dzieciom, które tego 

wymagały. W roku 2018 psycholog PCPR udzielił 240 porad specjalistycznych. 

Łącznie w ciągu całego roku z porad specjalistycznych skorzystało 51 rodzin 

zastępczych. 

Do dyspozycji rodzin zastępczych był także radca prawny, który udzielił  

9 porad w sprawach dotyczących postępowań spadkowych, uprawnień 

rentowych oraz spraw z prawa rodzinnego dotyczących zakresu uprawnień  

w przypadku ograniczenia opieki prawnej rodziców lub całkowitego 

pozbawienia praw rodzicielskich.  

We współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną przeprowadzono 

jednodniowe szkolenie dla rodziców zastępczych „Wpływ zaburzeń 

psychosomatycznych na możliwości przyswajania wiedzy. Metody i techniki 

wspomagające dziecko w nauce, także nauce szkolnej.” W szkoleniu 

uczestniczyło 11 osób.  
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W ramach cyklicznych spotkań grupy wsparcia organizowanych przez 

psychologa i dedykowanych opiekunom zastępczym odbyło się 8 spotkań.  

W spotkaniach uczestniczyło łącznie 19 osób. 

Jednym z obowiązków koordynatora jest sporządzanie planu pomocy 

dziecku, który zawiera główne cele, do których ma dążyć rodzina przy pomocy 

konkretnych działań. Działania są formułowane pisemnie uwzględniając 

działania w sferach: wychowawczej, edukacyjnej, zdrowotnej, materialno-

bytowej, sferze zainteresowań dziecka oraz kontaktów z rodzicami 

biologicznymi. W roku 2018 koordynatorzy opracowali wspólnie z rodzinami 

108 planów pomocy dziecku, obejmujących okres pomiędzy kolejnymi ocenami 

sytuacji dziecka.  

Obowiązkiem organizatora rodzinnej pieczy zastępczej jest także 

zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną 

sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.  

W związku z powyższym organizator zgłosił na piśmie do Ośrodka Adopcyjno-

Opiekuńczego w Chełmie informację o dzieciach z uregulowaną sytuacją 

prawną. W roku 2018 było 28 takich zgłoszeń. W większości były to kolejne 

zgłoszenia tych samych dzieci.  

Łącznie w 2018 r. sporządzonych było ogółem 108 ocen sytuacji dziecka 

umieszczonego w rodzinie zastępczej. Oceny sytuacji dziecka umieszczonego  

w rodzinie zastępczej dokonywano na posiedzeniu zespołu, w skład którego 

wchodzili oprócz pracowników Organizatora Pieczy Zastępczej (koordynator 

pieczy zastępczej, psycholog) pracownicy Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego  

w Chełmie, asystenci rodziny lub pracownicy socjalni GOPS, pedagodzy 

szkolni. W posiedzeniu uczestniczyły rodziny zastępcze wraz z dziećmi.  

Każda rodzina zastępcza podlega ocenie organizatora rodzinnej pieczy 

zastępczej pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej funkcji. 

Oceny rodziny zastępczej dokonuje organizator w konsultacji w szczególności  

z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz asystentem rodziny 

pracującym z rodziną dziecka. W roku 2018 sporządzono 31 ocen rodzin 

zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Włodawskiego, wszystkie 

wypadły pozytywnie.  

W roku 2018 jedna z rodzin zastępczych korzystała z programu  

„Za życiem” oraz objęta jest pomocą Stowarzyszenia „Lepsze jutro”  

we Włodawie, dzięki któremu dziecko ma możliwość skorzystania z darmowej 

rehabilitacji, hipoterapii i innych form rehabilitacji. Prowadzona jest stała 

współpraca z Centrum Wolontariatu we Włodawie, szczególnie w zakresie 

pomocy dzieciom w nauce poprzez bezpłatne korepetycje. Organizator 

rodzinnej pieczy zastępczej pomagał rodzinom zastępczym w uzyskaniu 

pomocy w poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalistycznych poradniach 

medycyny specjalistycznej oraz leczenia uzależnień.  
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W 2018 r. dyrektor PCPR w 4 przypadkach występował do sądu z pozwem 

o zasądzenie alimentów od rodziców biologicznych na rzecz dzieci, 

umieszczonych w pieczy zastępczej.  

W dniu 16 maja 2018 r. w ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa 

Zastępczego pracownicy PCPR zorganizowali wycieczkę autokarową  

do Lublina dla 44 osób z rodzin zastępczych. Dzieciom towarzyszyli  

4 pracownicy zespołu do spraw rodzinnej pieczy zastępczej PCPR. Pod opieką 

przewodnika odbyło się zwiedzanie Ogrodu Botanicznego w Lublinie.  

Cała grupa obejrzała spektakl „Ania z Zielonego Wzgórza” w Teatrze 

Muzycznym w Lublinie. Wycieczkę zakończył wspólny obiad. Całkowity koszt 

wycieczki wyniósł 3.694,00 zł, sfinansowany został w całości ze środków 

własnych powiatu włodawskiego.  

Wsparciem dla rodzin były kolonie letnie dla dzieci z najuboższych rodzin. 

We współpracy z Kuratorium Oświaty w Lublinie, które było głównym 

organizatorem kolonii letnich i finansowało w całości przedsięwzięcie oraz  

ze wszystkimi gminnymi ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu 

włodawskiego, skierowano na bezpłatne kolonie letnie grupę 85 dzieci. Dzieci 

odpoczywały na 12 – dniowym turnusie kolonijnym w miejscowości Małe 

Ciche na Podhalu. Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

we Włodawie zajmowali się sprawami związanymi z naborem uczestników, 

uzupełnianiem list w wyniku rezygnacji, koordynacją działań Kuratorium  

i OPS-ów. Ponadto odprawiali dzieci wyjeżdżające i przyjmowali dzieci 

przyjeżdżające do Włodawy. 

 

6. POLITYKA PRORODZINNA 

 

Zadanie polityki prorodzinnej jest realizowane w oparciu o „Powiatowy 

program pomocy dziecku i rodzinie oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

w powiecie włodawskim na lata 2011 – 2021” przyjęty Uchwałą Nr V/47/11 

Rady Powiatu we Włodawie z dnia 19 maja 2011 r.  

Jednostką organizacyjną powiatu realizującą zadania z zakresu polityki 

prorodzinnej w oparciu o ww. program jest Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie we Włodawie. 

Celem programu jest poprawa kondycji rodziny oraz przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie i ochrona jej ofiar. Program wyznacza 7 celów 

szczegółowych, dla realizacji których wyznaczono zadania. 

Cel 1. Tworzenie systemu wsparcia dziecka i rodziny w środowisku. 

Zadanie: Budowanie sieci współpracy z podmiotami działającymi na rzecz 

dziecka i rodziny. 

Sposób realizacji: realizując zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie, na terenie każdej gminy działają Zespoły 

Interdyscyplinarne, w skład których wchodzą przedstawiciele Ośrodków 
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Pomocy Społecznych, funkcjonariusze Komendy Policji, placówek 

oświatowych, Prokuratury, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej we Włodawie, 

służby zdrowia, oraz Miejskiej/Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

 

Współpraca ośrodków pomocy społecznej na terenie powiatu włodawskiego  

w ramach procedur zapobiegania przemocy w rodzinie  

 
Ośrodki Pomocy 

Społecznej z terenu 

powiatu włodawskiego 

Zespoły 

Interdyscyplinarne 

działające na terenie 

gminy
 

Gminne Komisje 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

Procedura ,,Niebieskiej 

Karty”  

Lp. Liczba grup 

roboczych/ posiedzeń 

Liczba posiedzeń Liczba postępowań 

MOPS we Włodawie 134/5 6 82 

GOPS we Włodawie 101/23 19 27 

GOPS w Starym 

Brusie  

11/11 4 0 

GOPS w Urszulinie 33/4 5 19 

GOPS w Hannie 15/15 9 23 

GOPS w Woli 

Uhruskiej 

4/4 6 9 

GOPS w Hańsku 6/4 6 9 

GOPS w Wyrykach 14/2 3 10 

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w roku 2018 realizowała  

w powyższym zakresie: 17 rodzajów prelekcji, spotkań warsztatowych  

o charakterze profilaktycznym skierowanych do młodzieży i rodziców. Pomocą 

indywidualną, w tym psychoterapią objęto ogółem 25 dzieci oraz 3 osoby 

terapią zagrożonych uzależnieniem. Szkoły średnie i zawodowe z Włodawy 

realizowały wymienione zadanie poprzez współpracę z instytucjami z sektora 

pomocy społecznej, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną we Włodawie, 

sądem, policją i kuratorami sądowymi i społecznymi. W ramach współpracy  

z wymienionymi instytucjami odbywały się pogadanki i prelekcje  

dla młodzieży o zagrożeniach płynących z dysfunkcyjnych zachowań w szkole  

i w domu. Szkoły współpracują również z ośrodkami pomocy społecznej w celu 

zapewnienia uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej dopłat  

do posiłków. Kuratorzy ściśle współpracują z wychowawcami klas, w których 

uczy się młodzież sprawiającą trudności wychowawcze spowodowane 

niejednokrotnie trudną sytuacją rodzinną oraz pochodzącą ze środowisk 

patologicznych. W szkole odbywają się również spotkania z funkcjonariuszami 
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policji w celu przedstawienia młodzieży konsekwencji niewłaściwych 

zachowań, ale także możliwości uzyskania pomocy w sytuacji zagrażającej 

zdrowiu lub życiu własnego bądź rodziny. 

Zadanie: Nawiązywanie współpracy z organizacjami pozarządowymi 

świadczącymi pomoc na rzecz dziecka i rodziny – wsparcie finansowe dla tych 

organizacji, poradnictwo. 

Sposób realizacji:  

- w 2018 r. Starostwo Powiatowe we Włodawie współpracowało  

z organizacjami pozarządowymi świadczącymi pomoc na rzecz dziecka  

i rodziny udzielając wsparcia finansowego m.in. Stowarzyszeniu Przyjaciół 

Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych we Włodawie; 

- udział w różnego rodzaju akcjach i programach mających na celu wspieranie 

dziecka i rodziny (np. „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, „Szlachetna 

Paczka”, ,,Złotówka na Gwiazdkę” wiele innych); 

- w obszarze pomocy dziecku i rodzinie w 2018 r. udzielono wsparcia 

finansowego dla: Stowarzyszenia Pomocy Samotnym Matkom ,,Nadzieja”  

we Włodawie poprzez finansowanie dyżuru prawnika w Punkcie 

Konsultacyjnym; 

- Zespół Interdyscyplinarny w Woli Uhruskiej w 2018 r. prowadził stałą 

współpracę z organizacjami pozarządowymi między innymi ze stowarzyszeniem 

rozwoju Gospodarczego ,,Gmina Nadbużańska” im. Waldemara Stelmacha oraz 

instytucjami działającymi na rzecz pomocy rodziny i dziecka.  

CEL 2. Wspieranie rozwoju różnych form rodzicielstwa zastępczego 

Zadanie: Prowadzenie szerokiej akcji informacyjnej o formach rodzicielstwa 

zastępczego z uwzględnieniem nowych form rodzin zastępczych zawodowych 

niespokrewnionych z dzieckiem – opracowanie i rozpowszechnienie ulotek 

informacyjnych , artykuły prasowe, audycje radiowe 

Sposób realizacji: w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie  

w roku 2018: 

- udzielano informacji o formach rodzicielstwa zastępczego z uwzględnieniem 

nowych form rodzin zastępczych zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem; 

- na stronie internetowej PCPR we Włodawie znajduje się informator 

skierowany szczególnie do rodzin zastępczych jak i do mieszkańców powiatu 

zawierający bazę danych z adresami instytucji udzielających wsparcia 

rodzinom, w których występują problemy wychowawcze. Na stronie 

internetowej zamieszczono również informacje propagujące ideę rodzicielstwa 

zastępczego oraz niezbędną literaturę. 

Zadanie: Szerzenie idei rodzicielstwa zastępczego poprzez organizowanie 

imprez okolicznościowych, pikników np. dzień rodzicielstwa zastępczego. 

Sposób realizacji: organizacja wycieczki do Lublina dla 44 osób - dzieci  

i opiekunów zastępczych z powiatu włodawskiego, o czym była już mowa.  
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Zadanie: Szkolenie kandydatów do prowadzenia zawodowych 

niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych i zawieranie umów cywilno 

– prawnych w sprawie opieki i wychowania powierzonych im dzieci, 

Sposób realizacji: w 2018 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we 

Włodawie zorganizowało szkolenie dla niezawodowych rodzin zastępczych. 

Udział w szkoleniach wzięły trzy rodziny niezawodowe, które zostały 

przeszkolone według Programu PRIDE – Rodzinna Opieka Zastępcza przez 

certyfikowanych trenerów i uzyskały świadectwo ukończenia szkolenia; 

Zadanie: Tworzenie grup wsparcia dla rodzin zastępczych oraz pełnoletnich 

wychowanków tych rodzin, 

Sposób realizacji: w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

we Włodawie w roku 2018 odbywały się cykliczne spotkania grup wsparcia dla 

osób pełniących rolę rodziców zastępczych. W roku 2018 na terenie ZSZ Nr 1  

i II Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie organizowano grupy wsparcia 

dla rodziców, którzy mają problemy wychowawcze, w tym z uzależnieniami 

swoich dzieci.  

CEL 3. Tworzenie systemu instytucjonalnych form pomocy i rodzinie. 

Zadanie: Tworzenie i kontynuacja działalności placówki opiekuńczo -

wychowawczej. 

Sposób realizacji: placówka wypełniała swoje zadania, o czym była już mowa 

wyżej. 

W roku 2018 I LO we Włodawie zapewniało w internacie całodobową opiekę 

uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej. Ponadto aktywizowało 

wolontariuszy do działalności Szkolnego Koła Wolontariusza. 

Zadanie: Tworzenie i prowadzenie świetlic środowiskowych, terapeutycznych, 

szkolnych dla dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem, niewydolnych 

wychowawczo i zagrożonych patologiami. 

Sposób realizacji: 

- prowadzone były świetlice dla dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem, 

niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami na terenie gminy 

Włodawa funkcjonuje 7 świetlic wiejskich,  

- na terenie miasta Włodawa działa świetlica środowiskowa, która realizuje 

zadania edukacyjne, profilaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze skierowane  

do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych pochodzących z rodzin 

patologicznych, w tym dotkniętych przemocą – w roku 2018 objętych było 42 

dzieci w wieku od 6 do 18 roku życia pochodzących z rodzin 

wieloproblemowych,    

- na terenie gminy Hańsk w roku 2018 utworzono świetlicę opiekuńczo-

wychowawczą działającą na terenie szkoły we współpracy z PCK. Świetlica jest 

niepubliczną placówką działającą dla rodzin zagrożonych wykluczeniem 

społecznym i mającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej. W ramach funkcjonowania świetlicy zatrudniono psychologa, 

pedagoga, nauczycieli, którzy udzielają korepetycji przedmiotowych oraz 
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prowadzą specjalistyczne poradnictwo rodzinne m.in. w zakresie zachowań 

prozdrowotnych oraz z profilaktyki uzależnień. 

Zadanie: Tworzenie i prowadzenie świetlic środowiskowych dla małoletnich 

i samotnych matek, nieposiadających wiedzy i umiejętności w zakresie opieki 

nad dzieckiem i prowadzenia gospodarstwa domowego. 

Sposób realizacji: w roku 2018 Stowarzyszenie Pomocy Samotnym Matkom 

"Nadzieja" prowadziło:  

 Punkt Konsultacyjny dla osób znajdujących się w kryzysie udzielając porad 

psychologicznych, pedagogicznych, administracyjno – prawnych, a także  

z zakresu doradztwa zawodowego;  

 Bank Wyprawek Dziecięcych pośrednicząc w przekazywaniu darów;  

 warsztaty dla rodziców, którzy chcą usprawnić swoją komunikację  

z dziećmi.  

Zadanie: Zapewnienie mieszkańcom powiatu korzystania z usług świadczonych 

przez Ośrodek Adopcyjny, zwłaszcza w zakresie adopcji. 

Sposób realizacji:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie  

w 2018 r. jak i Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza we Włodawie 

współpracowały z Ośrodkiem Adopcyjnym w Chełmie w zakresie 

przekazywania informacji dotyczącej dzieci, które mają uregulowaną sytuację 

prawną w celu poszukiwania rodzin przysposabiających.  

Zadanie: Tworzenie nowych i kontynuacja działania istniejącego Powiatowego 

Ośrodka Wsparcia stosownie do występujących potrzeb. 

Sposób realizacji: Powiatowy Ośrodek Wsparcia ,,Przystań” we Włodawie 

kontynuował działalność na zasadach środowiskowego domu samopomocy, 

obejmując opieką 58 uczestników (ośrodek posiada 50 miejsc statutowych).  

W ośrodku prowadzone są zajęcia terapeutyczne, rehabilitacyjne, integracyjne 

oraz o charakterze socjalnym. Wsparciem objęte są również rodziny 

uczestników.  

CEL 4. Organizowanie pomocy i wsparcia w procesie usamodzielniania się  

i integracji ze środowiskiem wychowankom opuszczającym placówki i rodziny 

zastępcze. 

Zadanie: wyrównywanie szans wchodzenia w dorosłe życie usamodzielnianym 

wychowankom. 

Sposób realizacji: PCPR we Włodawie objęło usamodzielnianych 

wychowanków pomocą pedagogiczną, psychologiczną, prawną, socjalną oraz 

doradztwem zawodowym, a także udzielono im pomocy materialnej.  

Dbano o prawidłową realizację programów usamodzielnień, ich korektę  

i dostosowanie do aktualnych potrzeb. Prowadzono grup wsparcia dla 

usamodzielnianych wychowanków.  

Zadanie: Utworzenie i prowadzenie grup wsparcia usamodzielnianych 

wychowanków. 

 



str. 78 
 

Sposób realizacji: w siedzibie Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie 

odbywały się spotkania grup wsparcia dla usamodzielnianych wychowanków  

z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo–wychowawczych. W trakcie 

spotkań poruszane były tematy dotyczące m.in. aktualnej sytuacji życiowej 

wychowanków, stresu, asertywności w komunikacji interpersonalnej, 

toksycznych związków. W roku 2018 r. ZSZ Nr1 i II LO we Włodawie 

realizowały wyżej wymienione zadanie poprzez wdrażanie programów psycho-

edukacyjnych skierowanych do osób usamodzielnianych. 

CEL 5. Podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy oraz 

instytucji udzielających specjalistycznej pomocy. 

Sposób realizacji: W roku 2018 SOS-W we Włodawie przeprowadził 

indywidualne zajęcia terapeutyczne przez psychologa i pedagoga dla uczniów 

wykazujący największy poziom agresji. Odbyły się spotkania  

z funkcjonariuszem policji na temat bezpieczeństwa. I LO we Włodawie  

w ramach podniesienia świadomości społecznej nt. zjawiska przemocy oraz 

instytucji udzielających specjalistycznej pomocy realizował Szkolny Program 

Profilaktyki. ZSZ Nr 1 i II LO we Włodawie w roku 2018 włączała zagadnienia 

związane z przemocą do szkolnego programu profilaktyki: 

- „Dbam o mój zasięg” uświadamiające skutki cyberprzemocy i uzależnień  

od portali społecznościowych, 

- „Stop agresji i przemocy”,  

- zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży. 

W roku 2018 policjanci z KPP we Włodawie założyli 130 ,,Niebieskich 

Kart”. Sprawcami interwencji dot. przemocy w rodzinie było 118 mężczyzn,  

z których 109 działało pod wpływem alkoholu oraz 12 kobiet, z których  

7 działało po wpływem alkoholu. W wyniku przemocy w rodzinie zostało 

pokrzywdzonych 150 osób – w tym 116 kobiet, 21 mężczyzn i 13 nieletnich. 

KPP we Włodawie zorganizowała 255 spotkań z dziećmi i młodzieżą,  

119 spotkań z rodzicami i kadrą pedagogiczną, prowadzono rozmowy 

profilaktyczno – ostrzegawcze z nieletnimi i ich rodzicami dotyczącymi szeroko 

rozumianego bezpieczeństwa.  

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce – Osadzie  

w 2018 r. włączał zagadnienia związane z przeciwdziałaniem przemocy  

do Programu Profilaktyczno-Wychowawczego Szkoły poprzez zajęcia 

warsztatowe młodzieży z przedstawicielami KPP we Włodawie. Zespół Szkół  

w Woli Uhruskiej realizował Program Wychowawczo-Profilaktyczny poprzez 

organizowanie pogadanki warsztaty o tematyce profilaktycznej dla uczniów. 

Prowadzono również program profilaktyczny ,,Debata” oraz spotkania  

z policją nt. „Przemoc, co jej sprzyja i jak z nią walczyć”. W ramach kampanii 

uczniowie poznawali rodzaje przemocy z uwzględnieniem cyberprzemocy oraz 

sposoby reagowania na nią i szukania pomocy w chwilach zagrożenia. 

Kampania ukierunkowana była na zmianę postaw dzieci i młodzieży oraz 

rodziców wobec zjawiska przemocy.   



str. 79 
 

CEL 6. Zmniejszenie negatywnych skutków przemocy wobec osób, które jej 

doznają. 

Zadanie: Zlecanie zadania z zakresu interwencji kryzysowej i ośrodków 

wsparcia na podstawie konkursu ofert. 

Sposób realizacji: prowadzenie Ośrodka Specjalistycznego Poradnictwa 

Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej powiat włodawski powierzył 

Stowarzyszeniu Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych  

we Włodawie. W roku 2018 z pomocy oferowanej przez hostel w Ośrodku 

Interwencji Kryzysowej skorzystały 3 osoby (matka z dwójką dzieci).  

W Ośrodku Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji 

Kryzysowej pełnił dyżur prawnik, psycholog, terapeuta ds. uzależnień, terapeuci 

przeszkoleni z zakresu interwencji kryzysowej, z których porad skorzystało 90 

osób. Wsparcie, terapia i poradnictwo (psychologiczne, pedagogiczne, prawne) 

dla osób doświadczających przemocy udzielane było przy Punkcie 

Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz w porozumieniu  

ze Stowarzyszeniem Pomocy Samotnym Matkom ,,Nadzieja” we Włodawie.  

W roku 2018 Ośrodek Wsparcia ,,Przystań” we Włodawie w ramach 

zmniejszenia negatywnych skutków przemocy wobec osób, które jej doznają 

prowadzi: 

- poradnictwo i wsparcie psychologiczne, socjalne dla uczestników doznających 

przemocy, pracę z ich rodziną prowadzi pracownik socjalny, psycholog; 

- informowanie służb społecznych i instytucji (Policja, Sąd , Kuratorzy, PCPR, 

OPS–y) w przypadku zgłoszenia lub podejrzenia wystąpienia przemocy  

w rodzinie – pracownik socjalny, psycholog, dyrektor; 

- stały kontakt telefoniczny oraz osobisty z kuratorami społecznymi  

i zawodowymi z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, którzy mają nadzór nad 

uczestnikami Ośrodka lub członkami ich rodzin – pracownik socjalny, 

psycholog, dyrektor. 

Zadanie: Przeprowadzenie programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców 

przemocy domowej. 

Sposób realizacji: w dniach 19.06-10.09.2018 r. na terenie Zakładu Karnego  

we Włodawie został zrealizowany program korekcyjno – edukacyjny dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie. Do programu przystąpiło 7 uczestników 

odbywających karę pozbawienia wolności z art. 207k.k., wszyscy program 

ukończyli.  

CEL 7. Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród 

dzieci i młodzieży. 

Sposób realizacji: ZSZ Nr 1 i II LO we Włodawie realizowało oferty 

zagospodarowania czasu wolnego skierowanej do dzieci i młodzieży poprzez 

realizację programów dodatkowych zajęć edukacyjnych, warsztaty teatralne  

i inne oraz MKS ,,Mechanik”, kółko astronomiczne ,,Pulsar”, Szkolny Klub 

Wolontariusza, Koło Przyjaciół Biblioteki, Szkolne Koło PCK, wolontariat. 

Gmina miejska Włodawa prowadzi Centrum Profilaktyki i Rozwoju 

Osobowości,  gdzie odbywają się zajęcia opiekuńczo–wychowawcze dla dzieci  
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i młodzieży szkolnej. I LO we Włodawie prowadziło szeroką działalność  

w kierunku zapobiegania niedostosowaniu społecznemu. Realizowało projekty 

profilaktyczne: „Cyfrowobezpieczni pl.” „Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”, 

„Październik miesiącem bibliotek szkolnych”, „ARS, czyli jak dbać o miłość”, 

„Nie jesteś sam” we współpracy z Fundacją ,,Jednostka i Rodzina”. 

Zadanie: Organizowanie młodzieży i dzieciom wypoczynku letniego, 

zimowego, pomoc w dofinansowaniu kolonii, obozów 

Sposób realizacji: I LO we Włodawie w roku 2018 zapewniało ciekawą  

i różnorodną ofertę spędzania wolnego czasu: wycieczki edukacyjne, biwaki, 

kuligi, spektakle teatralne, seanse filmowe, udział w ofercie lokalnych imprez 

kulturalnych i uroczystości itp. W roku 2018 Kuratorium Oświaty w Lublinie 

zakwalifikowało na kolonie 85 dzieci w wieku szkolnym z terenu powiatu 

włodawskiego.  

Gmina Włodawa opracowała oferty zagospodarowania czasu wolnego 

skierowanej do dzieci i młodzieży w następujący sposób: 

- organizację zajęć opiekuńczo–wychowawczych w świetlicach wiejskich 

Gminy Włodawa (7 miejscowości), 

- utrzymanie w dobrym stanie już istniejących placów zabaw zlokalizowanych 

w 10 miejscowościach, 

- organizacja festynów rekreacyjno–sportowych skierowanych do dzieci  

i młodzieży oraz osób dorosłych, 

- dofinansowanie do wyjazdów edukacyjnych dzieci szkolnych organizowanych 

przez placówki oświatowe, 

- realizacja programów profilaktycznych w szkołach skierowanych do dzieci 

i młodzieży oraz rodziców. 

Zadanie: Zwiększenie wychowawczych i środowiskowych funkcji szkół 

publicznych. Realizacja programów przeciwdziałających przemocy i agresji 

wobec rówieśników. 

Sposób realizacji: SOS-W we Włodawie realizował programy przeciwdziałające 

przemocy i agresji: 

 Program profilaktyczny ,,,Czyste powietrze wokół nas”  

 Program edukacyjny ,,ARS czyli jak dbać o miłość”  

 Program profilaktyki antynikotynowej ,,Bieg po zdrowie”). 

W roku 2018 I LO we Włodawie współpracowało z instytucjami w zakresie 

rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych (kurator 

zawodowy, poradnia psychologiczno – pedagogiczna, ośrodki pomocy 

społecznej).  

 

7. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

Zadanie wspierania osób niepełnosprawnych jest realizowane w oparciu  

o „Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata  

2014-2020” przyjęty Uchwałą Nr XXXII/256/14 Rady Powiatu we Włodawie  

z dnia 6 marca 2014 r.  
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Jednostkami organizacyjnymi powiatu realizującymi zadania z zakresu 

wspierania osób niepełnosprawnych w oparciu o ww. program są: 

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie, 

2) Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Przystań” we Włodawie, 

3) Dom Pomocy Społecznej „Senior” w Różance. 

 

Ad 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie realizując 

„Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych” ma na celu  

budowanie zintegrowanego systemu działań na rzecz kompensacji skutków 

niepełnosprawności oraz zapewnienie wszechstronnego rozwoju osób 

niepełnosprawnych we wszystkich sferach życia. 

Spełnienie powyższego założenia było dokonywane poprzez realizację 

wyznaczonych sześciu celów operacyjnych: 

1. Profilaktyka i oświata zdrowotna w zakresie zapobiegania 

niepełnosprawności 

2. Rozwój systemu informacyjno-edukacyjnego służącego upowszechnianiu 

wiedzy na temat problemów, metod wsparcia oraz praw osób 

niepełnosprawnych. 

3. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. 

4. Likwidacja i łagodzenie skutków niepełnosprawności. 

5. Zapewnienie środowiskowego wsparcia i pomocy osobom niepełnosprawnym 

i ich rodzinom. 

6. Tworzenie warunków do aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 

W realizację zadań wyznaczonych w programie włączyły się wszystkie 

samorządy gminne z terenu powiatu włodawskiego, instytucje oświatowe, 

jednostki samorządu powiatowego, KPP we Włodawie, SP ZOZ we Włodawie. 

Szczególne znaczenie ma wkład wniesiony przez organizacje pozarządowe 

działające na rzecz osób niepełnosprawnych.  

Cele operacyjne i zadania wymienione w “Powiatowym Programie 

Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 – 2020”  

są sukcesywnie realizowane, co przyczynia się do poprawy funkcjonowania 

osób niepełnosprawnych w wielu sferach życia społecznego. Nadal jednak 

istnieje problem niedostępności niektórych miejsc i obiektów użyteczności 

publicznej dla niepełnosprawnych, w tym głównie poruszających się  

na wózkach inwalidzkich, spowodowany występowaniem licznych barier 

architektonicznych, transportowych i w komunikowaniu się. 

W roku 2018 w porównaniu do roku 2017 wystąpiła tendencja wzrostowa 

przekazanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych samorządowi. Otrzymano środki w wysokości 1.051.388,00 

złotych, co stanowiło o 5,6% więcej w stosunku do roku ubiegłego. Wzrost 

środków nastąpił głównie z powodu zwiększenia środków na jednego uczestnika 
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Warsztatu Terapii Zajęciowej. Wielkość tych środków przy zastosowaniu 

ograniczeń w dofinansowaniu pozwoliła na zaspokojenie w części tj. w 39% 

potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie dofinansowania do sprzętu 

rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych oraz  

w niewielkiej mierze w zakresie dofinansowania do likwidacji barier 

funkcjonalnych i turnusów rehabilitacyjnych. Wszystkie osoby zainteresowane 

skorzystały ze wsparcia w ramach instrumentów i usług rynku pracy. Realizacja 

działań ujętych w Programie pozwala coraz większej liczbie osób 

niepełnosprawnych uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym Powiatu 

Włodawskiego. Podjęte działania uwrażliwiają także społeczeństwo na 

problemy osób niepełnosprawnych. 

Działalność dwóch pozostałych jednostek realizujących wsparcie dla 

osób niepełnosprawnych, czyli Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Przystań”  

we Włodawie oraz Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Różance była 

omawiana powyżej w punkcie 4 – POMOC SPOŁECZNA.  

 

8. TRANSPORT ZBIOROWY  

 

Komórką organizacyjną realizującą zadania z zakresu transportu zbiorowego  

o charakterze ponadgminnym jest Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg 

Starostwa Powiatowego we Włodawie.  

 

Regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym świadczyło 

czterech przedsiębiorców mających siedzibę na terenie powiatu włodawskiego  

i posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego 

osób, wydane przez Starostę Włodawskiego. Oferują oni połączenia zarówno  

na terenie gmin powiatu włodawskiego jak i poza jego granicami. Przewoźnicy, 

którzy odgrywają zasadniczą rolę w funkcjonowaniu transportu zbiorowego  

na obszarze powiatu włodawskiego to:  

1. Firma Transportowo – Usługowa „TRANS-MAR” Stanisław Marciniec,  

22-200 Włodawa, ul. Lubelska 22; przedsiębiorca posiada 9 pojazdów; 

2. „TRANS-MAR” Sp. z o.o. Stanisław Marciniec, 22-200 Włodawa,  

ul. Lubelska 22; przedsiębiorca posiada 5 pojazdów; 

3. Firma Handlowo – Usługowa „ANDAX” Andrzej Fotek, 22-230 Wola 

Uhruska ul. Krótka 1; przedsiębiorca posiada 2 pojazdy; 

4. Przewóz Osób Krzysztof Tkaczyk, Adampol 78/12, 22-200 Włodawa; 

przedsiębiorca posiada 2 pojazdy. 

Ponadto Starosta Włodawski wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu 

przewoźnika drogowego czterem przewoźnikom, którzy świadczą przewozy 

okazjonalne: 

1. Usługi Transportowe Artur Siroń, Zabrodzie 2, 22-234 Urszulin; 

przedsiębiorca posiada 2 pojazdy; 

2. Transport Pasażersko – Towarowy „TRANS-MAX” Krzysztof Czyż,  

22-235 Hańsk, ul. Parczewska 29; przedsiębiorca posiada 1 pojazd; 
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3. Firma Wielobranżowa „KUZI” Dariusz Koziej, 22-200 Włodawa,  

ul. Wokulskiego 20; przedsiębiorca posiada 1 pojazd; 

4. Ośrodek Szkolenia Kierowców „TADEX” Tomasz Dybikowski,  

22-200 Włodawa, ul. Chełmska 15; przedsiębiorca posiada 6 pojazdów. 

Przedsiębiorcy wykonujący przewozy regularne w ramach linii 

komunikacyjnych na obszarze powiatu, posiadający wydane zezwolenia na 

wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie 

drogowym: 

I. Firma Transportowo – Usługowa „TRANS-MAR” Stanisław Marciniec: 

1. Włodawa ul. Chełmska – Borysik – wykonywany obecnie; 

2. Włodawa ul. Chełmska – Urszulin – wykonywany obecnie; 

II. „TRANS-MAR” Sp. z o. o Stanisław Marciniec: 

1. Włodawa ul. Chełmska – Urszulin – wykonywany obecnie; 

III. Firma Handlowo – Usługowa „ANDAX” Andrzej Fotek: 

1. Przymiarki – Wola Uhruska – Włodawa ul. Chełmska – wykonywany 

obecnie; 

IV. „GARDEN SERVICE” Jacek Przybysz, ul. Janusza Kusocińskiego 29D, 

21-040 Świdnik: 

1. Włodawa – Wyryki Połód. 

 

W chwili obecnej, największym lokalnym przewoźnikiem jest Firma 

Transportowo – Usługowa „TRANS-MAR” Stanisław Marciniec oraz 

„TRANS-MAR” Sp. z o.o. Stanisław Marciniec, która stara się dopasowywać 

do potrzeb pasażerów. Firma oprócz ww. połączeń lokalnych obsługuje również 

połączenia wykraczające poza granice powiatu, a mające wpływ na ograniczenie 

wykluczenia komunikacyjnego lokalnej społeczności takie jak:  

- Włodawa - Warszawa  

- Włodawa – Lublin 

- Włodawa – Biała Podlaska 

- Włodawa Chełm 

- Włodawa – Jabłeczna 

Z właścicielem FTU „TRANS-MAR” Stanisławem Marcińcem Starosta 

Włodawski Andrzej Romańczuk wielokrotnie prowadził rozmowy na temat 

uruchomienia połączeń, które objęłyby swoim zasięgiem teren Powiatu 

Włodawskiego. Przedsiębiorca z powodów ekonomicznych nie jest 

zainteresowany zwiększeniem ilości kursów. 

 Dzięki staraniom Starosty Włodawskiego Andrzeja Romańczuka w końcu 

listopada 2017 r. na trasy lokalne wyjechały autobusy firmy „GARDEN 

SERVICE”. Przedsiębiorca w swoich rozkładach jazdy uwzględnił praktycznie 

wszystkie miejscowości, które po upadku PKS Włodawa były „białymi 

plamami” na mapie komunikacyjnej powiatu włodawskiego. Wydano 

zezwolenia na niżej wymienione trasy: 

1. Dańce – Włodawa 

2. Urszulin – Włodawa 
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3. Krzywowierzba – Włodawa 

4. Lubień –Włodawa 

5. Macoszyn Mały – Włodawa przez Wolę Uhruską 

6. Wielkopole – Włodawa 

7. Hanna – Włodawa. 

Na wszystkich trasach rozkłady jazdy przewidywały trzy pary połączeń.  

W tym kształcie połączenia funkcjonowały do marca 2018 r. Następnie Firma 

Garden Service wycofała się ze świadczenia usług na ww. trasach z uwagi  

na poniesione straty finansowe w kwocie blisko 150 tys. zł (w okresie  

od grudnia 2017 r. do 20 marca 2018 r.). Podejmowano szereg działań, aby 

zachęcić potencjalnych klientów do korzystania z przewozów prowadzonych 

przez Garden Service (ogłoszenia w prasie, informacje w parafiach, internet), 

jednakże nie przyniosło to oczekiwanego skutku w postaci zwiększenia liczby 

pasażerów. Dla zobrazowania problemu przedstawiono poniżej liczbę 

kilometrów, jaką przejechały pojazdy Garden Service po drogach 

poszczególnych gmin w związku z wykonywaniem przewozów pasażerskich  

we wspomnianym wyżej okresie: 

Gmina miejska-Włodawa- 4000 km, 

Gmina wiejska Włodawa – 4000 km, 

Gmina Wyryki - 4720 km, 

Gmina Hańsk – 3000 km, 

Gmina Urszulin – 3600 km, 

Gmina Wola Uhruska – 6840 km, 

Gmina Hanna 3240 km, 

Gmina Stary Brus – 3000 km. 

Po odnotowaniu straty finansowej właściciel firmy Garden Service z dniem  

30 marca 2018 r. podjął decyzję o zawieszeniu kursowania swoich autobusów 

na terenie powiatu włodawskiego. Gminy nie były zainteresowane 

dofinansowaniem dla firmy Garden Service w celu utrzymania kursów. 

W 2018 r. potrzeby mieszkańców w zakresie zbiorowego transportu osób 

nie były w pełni zaspokojone. Nie wszystkie miejscowości w powiecie 

włodawskim posiadały połączenia komunikacyjne ze „stolicą” powiatu. 

Istotnym czynnikiem, który był brany pod uwagę przez przedsiębiorców 

świadczących usługi w krajowym transporcie osób to czynnik ekonomiczny. 

Wydaje się, że w celu likwidacji wykluczenia komunikacyjnego, jakie ma 

miejsce w powiecie włodawskim potrzebna jest interwencja państwa.  

Drugim aspektem, który pomógłby w wyeliminowaniu wykluczenia 

komunikacyjnego jest współpraca pomiędzy samorządami lokalnymi zarówno 

na szczeblu gmin jak i powiat – gmina. Niestety na przeszkodzie z całą 

pewnością stoją braki finansowe, z którymi borykają się samorządy.  
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Działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego na podstawie 

zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na terenie 

powiatu włodawskiego świadczą następujący przedsiębiorcy: 

 

LP. NAZWA PRZEDSIĘBIORCY 
ADRES 

PRZEDSIĘBIORCY 

LICZBA 

WYDANYCH 

WYPISÓW 

1.  

FIRMA TRANSPORTOWO-

HANDLOWA 

„DANMAR” BOŻENA OLEŚ 

ul. Dąbrowskiego 41 

Orchówek 

22-200 WŁODAWA 
3 

2.  

„MURPOL” JÓZEF MURGAŁA 

ROBOTY OGÓLNBUDOWLANE  

I ZIEMNE 

ul. Chełmska 16 

22-235 HAŃSK PIERWSZY 
3 

3.  
USŁUGI KOMUNALE 

SZCZEPANIK EWA 

ul. Kwiatowa 53 

22-234 URSZULIN 
3 

4.  
USŁUGI TRANSPORTOWE 

ROBERT BAJUK 

ul. Prusa 38 

22-200 WŁODAWA 
7 

5.  

USŁUGI TRANSPORTOWE 

SAMOCHODEM CIĘŻAROWYM 

ORAZ ROBOTY LEŚNE 

STANISŁAW CZOBODA 

ul. Szkolna 51 

Orchówek 

22-200 WŁODAWA 
1 

6.  

FIRMA TRANSPORTOWO-

USŁUGOWA 

RYSZARD WOJTIUK 

Wyryki – Adampol 89 

22-205 WYRYKI 
5 

7.  

PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO TRANSPORTOWE 

„RA–DAŃ” ROMAN KAŹMIERUK 

Dańce 21 

22-220 HANNA 
2 

8.  
FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA 

DANIELCZUK JERZY 

Szuminka 19b 

22-200 WŁODAWA 
2 

9.  
SPÓLKA CYWILNA „MAZI” 

MAREK KUPISZ, PAWEŁ ZIMNY 

ul. Reymonta 10/54 

22-200 WŁODAWA 
2 

10.  

PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO USŁUGOWO 

HANDLOWE „MAT-ROL”  

A. BEDENAK, M. BEDENAK 

Nowy Holeszów 26 

22-220 HANNA 
2 

11.  
PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWO – HANDLOWE 

„MARIO” MARIOLA BEDENAK 

Nowy Holeszów 26 

22-220 HANNA 
2 

12.  

„MAT-TRANS” 

FIRMA TRANSPORTOWO – 

USŁUGOWA 

KAZIMIERZ MUTWICKI 

ul. Kraszewskiego 29 

22-200 WŁODAWA 
3 

13.  
FIRMA TRANSPORTOWO-

USŁUGOWA  

”KAR-POL” Karol Czoboda 

Orchówek ul. Szkolna 32 

22-200 WŁODAWA 
3 

14.  

PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO USŁUGOWE 

„AZYL” MAŁGORZATA 

KRUGLEJ 

Al. Józefa Piłsudskiego 93 

22-200 Włodawa 
1 
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15.  
FIRMA TRANSPORTOWO 

USŁUGOWA  

PRZEMYSŁAW ZELENT 

Sobibór 48A 

22-200 WŁODAWA 
1 

16.  
FIRMA HANDLOWO – 

USŁUGOWA Mariusz Korpysz 

ul. Przechodnia 15 

22-200 Włodawa 
9 

17.  DL EWA MUSZ 
Dołhobrody 13 

22-200 HANNA 
2 

18.  
PRZEDSIĘBIORSTWO 

PRODUKCYJNO-HANDLOWO-

USŁUGOWE „GRAMAR” Sp. z o.o. 

ul. Przemysłowa 6 

22-200 WŁODAWA 
3 

19.  

PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGOWE 

„MIK-TRANS” MAREK 

MALINOWSKI 

Kulczyn 43 

22-235 HAŃSK 
1 

20.  
FIRMA USŁUGOWO-

TRANSPORTOWA  

KRZYSZTOF GRELA 

ul. Gimnazjalna 24 

22-230 WOLA UHRUSKA 
1 

21.  
PRZEDSIĘBIORSTO 

WIELOBRANŻOWE „METALIK” 

MIROSŁAW KORPYSZ 

ul. Przechodnia 15 

22-200 WŁODAWA 
5 

22.  
„BIO-ENERGIA” SPÓŁKA  

Z O.O 

Różanka 118 

22-200 WŁODAWA 
5 

23.  
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA  

„KALICHOWIAK” AGNIESZKA 

OLEJNIK 

Różanka 221/10 

22-200 WŁODAWA 
2 

24.  
„RADAŃ” RADOSŁAW 

KAŹMIERUK 

Dańce 21 

22-220 HANNA 
2 

25.  
PRZEDSIEBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE SZUMIŁO 

GRZEGORZ 

Łomnica 18 

22-234 Urszulin 
1 

26.  ENERGIA NATURA sp. z o.o. 
Kaplonosy 25 

22-205 WYRYKI 
2 

27.  „ABOR” sp. z o.o. 
Wyryki 122 D 

22-205 WYRYKI 
1 

28.  
USŁUGI RANSPORTOWE 

Przemysław Wiczuk 

Zahajki Kolonia 7 

22-205 WYRYKI 
1 

29.  Andrzej Białas „BUD MAX” 
ul. Klonowa 4 

22-230 WOLA UHRUSKA 
1 

30.  
PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGOWE 

Paweł Łopąg 

Kulczyn 60 

22-235 HAŃSK 
spedycja 

31.  
TRANSBUD WŁODAWA 

Adam Wałecki 

ul. Lipowa 16 

22-200 WŁODAWA 
5 

32.  
USŁUGI TRANSPORTOWE 

ZRYWKA DREWNA 

SZYBILSKI ZBIGNIEW 

Krukowo 16 

22-200 WŁODAWA 
4 
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33.  
FIRMA TRANSPORTOWO 

USŁUGOWA Kamil Struk 

Lack,  

22-220 HANNA 
1 

34.  
ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH 

Czoboda Paweł 

ul. Szkolna 32 

Orchówek 

22-200 WŁODAWA 
3 

35.  „AGROPEX” Łukasz Wałecki 
Michałów 18,  

22-234 URSZULIN 
1 

36.  
USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE  

I LEŚNE Józef Baran 

ul. Dąbrowskiego 62 

Orchówek 

22-200 WŁODAWA 
5 

 

Ośrodki Szkolenia Kierowców działające na terenie powiatu włodawskiego  

w 2018 r. 

 

Lp. NAZWA OŚRODKA ADRES  
NUMER 

EWIDENCYJNY 

1.  
Ośrodek Szkolenia Kierowców „PIRAT”  

Katarzyna Grzywaczewska  

22-200 Włodawa, 

 ul. Szpitalna 11a/4 
00030619 

2.  
Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLO”  

Joanna Olszewska 

22-200 Włodawa  

ul. Partyzantów 17/23 
00130619 

3.  
Ośrodek Szkolenia „LIDER”  

Mirosław Wit 

22-200 Włodawa  

ul. Żeromskiego 9 
00150619 

4.  
Ośrodek Szkolenia Kierowców „TEST”  

Zbigniew Parczewski 

22-200 Włodawa,  

ul. Chełmska 15 
00170619 

5.  
Ośrodek Szkolenia Kierowców 

„TADEX”  

Tomasz Dybikowski 

22-200 Włodawa,  

ul. Chełmska 15 
00210619 

6.  
Ośrodek Szkolenia Kierowców 

„KAMIL”  

Kamil Głogowski 

22-235 Dubeczno  

ul. Piaskowa 2 
00230619 

7.  
Auto szkoła „RAJDUŚ”  

Artur Borkowski 
22-200 Suszno 34b 00260619 

8.  
Zespół Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w 

Korolówce-Osadzie 

Korolówka –Osada 3 22-

200 Włodawa 
010619/SZ 

9.  
Zespół Szkół Zawodowych i II Liceum 

Ogólnokształcące 

22-200 Włodawa  

ul. Modrzewskiego 24 
020619/SZ 
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Stacje kontroli pojazdów działające na terenie Powiatu Włodawskiego w 2018 r. 

Lp. NAZWA JEDNOSTKI ADRES NUMER 

1.  
Przedsiębiorstwo Usługowo-

Wytwórcze Sp. z o.o. 

Stacja Kontroli Pojazdów ABT 

22-230 Wola Uhruska,  

ul. Górna 4 
LWL/005/P 

2.  PPHU „REPA-CAR” Karol 

Repa 

Okręgowa Stacja Kontroli 

Pojazdów 

22-200 Włodawa,  

ul. Usługowa 4 
LWL/010 

3.  

Przeglądy Techniczne Pojazdów 

Sławomir Kujawski 

Stacja Kontroli Pojazdów 

ABTE 

22-200 Włodawa,  

ul. Lubelska 56 
LWL/002/P 

4.  
„Carstar” sp. z o.o. 

Stacja Kontroli Pojazdów 

ABTE 

22-200 Włodawa,  

ul. Wojska Polskiego 1 
LWL/001/P 

5.  

Firma Usługowo-Handlowa 

Elżbieta Jankowska  

A.E. Jankowscy s.c. 

Stacja kontroli Pojazdów  ABTE 

22-200 Włodawa, ul. 

Żołnierzy WiN 27 
LWL/008/P 

6.  
TRANS-MAR Sp. z o.o.  

 Stacja Kontroli Pojazdów  

ABTE 

22-200 Włodawa,  

ul. Lubelska 78 
LWL/009/P 

7.  

Przedsiębiorstwo Usługowo-

Handlowe Spółka Jawna 

J. Arasimowicz,  

F. Brzozowski  

Okręgowa Stacja Kontroli 

Pojazdów AB 

22-200 Włodawa,  

ul. Żołnierska 8 
LWL/011 

 

 

9. DROGI PUBLICZNE 

 

Jednostką organizacyjną realizująca zadania z zakresu dróg publicznych jest 

Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie. Przedmiotem działania Zarządu 

Dróg Powiatowych jest pełnienie funkcji zarządcy dróg powiatowych  

w rozumieniu ustawy o drogach publicznych. Podstawowe zadania  

to planowanie, budowa oraz przebudowa dróg i obiektów mostowych, a także 

bieżące utrzymanie i ochrona dróg i obiektów mostowych. 
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Zarząd Dróg Powiatowych wykonuje swoje zadania przy pomocy 

następujących komórek organizacyjnych: 

- sekcja utrzymania dróg, 

- sekcja planowania, budowy i zamówień publicznych, 

- sekcja finansowo – administracyjna, 

- drogowa służba liniowa – 2 obwody drogowe. 

ZDP administruje drogami o łącznej długości 374,101 km. Drogi twarde  

o długości 285,021 km stanowią 76,2% dróg powiatowych, drogi gruntowe  

o długości 89,080 km – 23,8%. 56 dróg powiatowych obsługuje cały ruch 

wewnątrz regionalny powiatu. Drogi powiatowe stanowią 25,64% wszystkich 

dróg publicznych w powiecie.  

Sieć dróg powiatowych dzieli się w zależności od klasy technicznej na:  

- (Z) drogi zbiorcze – o długości 222,206 km,  

- (L) drogi lokalne – o długości 151,895 km.   

 

Wykaz dróg powiatowych z podziałem na klasy 

 

Lp. Nr drogi 
Klasa 

drogi Przebieg drogi 

Ogółem 

[km] 

1 2 
3 

4 5 

   Drogi zamiejskie 367,779 

1 1090L Z Krzywowólka – Sajówka – Hanna 8,315 

2 1091L Z DW 812 – Sosnówka – Hanna 8,210 

3 1092L L Wygnanka – Janówka 0,375 

4 1094L L Pogorzelec – Holeszów 1,005 

5 1095L Z DP 1700 L – Holeszów – Mosty – Jabłoń – Rudno 8,552 

6 1621L Z DW 812 – Zahajki – Lipówka 7,722 

7 1622L Z Uhnin – Mościska – Hola – Wołoskowola – DW 819 9,584 

8 1623L Z Sosnowica – Hola – Zahajki – Kaplonosy – DP 1707 L 14,411 

9 1624L Z Sosnowica – Urszulin – Hańsk – DW 819 27,284 

10 1626L Z Nowy Orzechów – Lejno – Łomnica – DP 1624 L 3,180 

11 1627L L Jamniki – Lipniak – Wytyczno – Lubowierz – DW 819 16,859 

12 1700L Z Dańce – Krasówka – Żuków – Wyryki – DK 82 24,980 

13 1701L L DP 1700 L – Zaświatycze – Dołhobrody – Kuzawka – DW 816 12,154 

14 1702L L Lack - Zaświatycze – DW 816 6,465 

15 1703L L DW 816 – Dołhobrody – DP 1701 L 2,015 

16 1704L L DP 1700 L – Konstantyn – Stawki – Różanka - DW 816 7,318 
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17 1705L L DW 812 – Kolorówka - Kol. Różanka – DP 1706L 4,253 

18 1706L L DW 816 – Wyryki Adampol – DW 818 11,660 

19 1707L Z DW 812 – Kaplonosy – Lubień – Stary Brus – DW 819 17,059 

20 1708L L Hola – Lipówka 7,500 

21 1709L L Hola – Kamień  8,090 

22 1710L L Lubień – Suchawa  9,790 

23 1711L L DW 812 – Korolówka – Suchawa – Żdżarka 14,018 

24 1712L Z DW 819 – Żdżarka – Luta – DW 812 10,228 

25 1714L L DW 820 – Piaseczno – Rozpłucie – Załucze – Urszulin 10,110 

26 1715L Z Wola Wereszczyńska – Garbatówka – Kopina  7,982 

27 1716L Z DK 82 – Puchaczów – Garbatówka – Urszulin – DK 82 4,077 

28 1717L Z Urszulin – Wereszczyn – Chutcze – Sawin 9,710 

29 1718L L Świerszczów – Wereszczyn – Sęków – DP 1717 L 7,595 

30 1719L L DP 1624 L – Wólka Tarnowska – Busówno – Bezek – Rejowiec  3,535 

31 1720L L Wojciechów – Chutcze 2,440 

32 1721L Z DW 819 – Hańsk – Dubeczno – DW 812 8,620 

33 1722L Z Hańsk – Macoszyn – Stulno – DW 816 17,432 

34 1724L Z DW 816 – stacja kolejowa Orchówek 2,110 

35 1725L L DP 1726 L – Tarasiuki – DW 816 3,800 

36 1726L Z DW 812 – Okuninka – DW 812 4,586 

37 1727L Z DW 812 – Żłobek – stacja kolejowa Sobibór – DW 816 11,302 

38 1728L L DW 812 – Osowa 4,320 

39 1729L Z Macoszyn – Piaski – Bukowa Mała  6,945 

40 1730L L DW 819 – Petryłów – Aleksandrówka  0,256 

41 1731L L Mszanka – Łukówek  4,265 

42 1732L L DW 816 – Stanisławów – Potoki  4,940 

43 1733L L Uhrusk – Łukówek Piękny – Kolonia Bukowa 2,305  

44 1734L L DW 812 – Suszno  4,660 

45 1735L Z Hanna – DP 1700 L 3,595 

46 1747L L DW 816 – Różanka – DW 816 2,167 

    Drogi miejskie 6,322 

47 1736L Z Włodawa ul. Chełmska 0,479 

48 1737L Z Włodawa ul. Długa 0,857 

49 1738L Z Włodawa Al. Jana Pawła II 0,718 
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50 1739L Z Włodawa ul. Korolowska 0,313 

51 1741L Z Włodawa ul. Tysiąclecia  PP 0,453 

52 1742L Z Włodawa ul. Żołnierzy WiN 1,092 

53 1743L Z Włodawa ul. Kraszewskiego 0,912 

54 1744L Z Włodawa ul Ogrodowa 0,216 

55 1745L Z Włodawa ul. Zabagonie 0,758 

56 1746L Z Włodawa ul. Waligóry 0,524 

   Ogółem: 374,101 

 

Długość dróg powiatowych w poszczególnych gminach.   

Lp. Gmina Ogółem [km] 
Drogi w km 

Twarde Gruntowe 

1 2 3 4 5 

1 Hanna 63,451 50,553 12,898 

2 Hańsk 49,401 38,330 11,071 

3 Stary Brus 38,017 31,117 6,900 

4 Urszulin 70,677 58,733 11,944 

5 Włodawa 56,436 36,694 19,742 

6 Wola Uhruska 27,571 21,586 5,985 

7 Wyryki 62,226 41,686 20,540 

8 Miasto Włodawa 6,322 6,322 - 

Ogółem : 374,101 285,021 89,080 

 

Na podstawie przeprowadzonych szczegółowych przeglądów dróg 

powiatowych i oceny nawierzchni w Powiecie Włodawskim wynika, że tylko 

13,33% (37,995 km) dróg twardych posiada nawierzchnie w stanie dobrym  

i zadowalającym, natomiast w stanie niezadowalającym i złym znajduje się 

86,67% (247,026 km) nawierzchni asfaltowych.  

Procentowa ilość dróg w poszczególnych stanach przedstawia się następująco: 

Klasa A – stan dobry       –   31,332 km – 10,99 % 

Klasa B – stan zadowalający      –   6,663 km –   2,34 % 

Klasa C – stan niezadowalający –   148,277 km – 52,02 % 

Klasa D – stan zły       –   98,749 km – 34,65 %. 
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Ocena stanu nawierzchni dróg powiatowych   

 

Lp 
Nr 

drogi 
Przebieg drogi 

Nawierzch-

nia twarda 

[km] 

Stan 

Nawie-

rzchni 

1 1090L Krzywowólka – Sajówka – Hanna 
0,680 A 

7,635 D 

2 1091L DW  812 – Sosnówka – Hanna 
1,435 A 

6,775 C 

3 1094L Pogorzelec – Holeszów 
0,100 A 

0,905 C 

4 1095L DP 1700 L – Holeszów – Mosty – Jabłoń – Rudno 8,552 D 

5 1621L DW 812 – Zahajki – Lipówka 7,722 D 

6 1622L Uhnin – Mościska – Hola – Wołoskowola – DW 819 9,584 D 

7 1623L Sosnowica – Hola – Zahajki – Kaplonosy – DP 1707L 9,886 D 

8 1624L Sosnowica – Urszulin – Hańsk – DW 819 
2,600 A 

24,684 C 

9 1626L Nowy Orzechów – Lejno – Łomnica – DP 1624 L 3,180 C 

10 1627L Jamniki – Lipniak – Wytyczno – Lubowierz – DW 819 13,473 C 

11 1700L Dańce – Krasówka – Żuków – Wyryki – DK 82 17,080 C 

12 1701L 
DP 1700 L – Zaświatycze – Dołhobrody – Kuzawka – 

DW 816 
1,981 C 

13 1702L Lack- Zaświatycze – DW 816 6,465 C 

14 1703L DW 816 – Dołhobrody – DP 1701 L 2,015 C 

15 1704L DP 1700 L – Konstantyn – Stawki – Różanka - DW 816 1,436 D 

16 1706L DW 816 – Wyryki Adampol – DW 818 6,855 D 

17 1707L DW 812 – Kaplonosy – Lubień – Stary Brus – DW 819 17,059 C 

18 1708L Hola – Lipówka 
1,685 A 

5,815 D 

19 1709L Hola – Kamień 3,530 C 

20 1710L Lubień – Suchawa 1,400 C 

21 1711L DW 812 – Korolówka – Adampol – Suchawa – Żdżarka 
1,628 A 

4,782 D 
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22 1712L DW 819 – Żdżarka – Luta – DW 812 10,228 D 

23 1714L DW 820 – Piaseczno – Rozpłucie – Załucze – Urszulin 
0,710 A 

9,060 D 

24 1715L Wola Wereszczyńska – Garbatówka – Kopina 
0,041 A 

3,044 C 

25 1716L DK 82 – Puchaczów – Urszulin – DK 82 4,077 C 

26 1717L Urszulin – Wereszczyn – Chutcze – Sawin 
1,908 A 

7,802 C 

27 1718L Świerszczów – Wereszczyn – Sęków – DP 1717 L 4,274 D 

28 1719L DP 1624 L – Wólka Tarnowska – Busówno – Rejowiec 3,535 C 

29 1721L DW 819 – Hańsk – Dubeczno – DW 812 
0,820 A 

7,800 C 

30 1722L Hańsk –  Macoszyn – Stulno –  DW 816 
0,302 A  

10,832  C 

31 1724L DW 816 – stacja kolejowa Orchówek 2,110 C 

32 1725L DP 1726 L – Tarasiuki – DW 816 1,568 D 

33 1726L DW 812 – Okuninka – DW 812 4,586 A 

34 1727L DW 812 – Żłobek – stacja kol. Sobibór – DW 816 
3,674 A 

7,628 C 

35 1728L DW 812 – Osowa 4,320 D 

36 1729L Macoszyn – Piaski – Bukowa Mała 
5,433 B 

1,512 D 

37 1730L DW 819 – Petryłów – Aleksandrówka 0,256 C 

38 1732L DW 816 – Stanisławów – Potoki 4,940 D 

39 1733L Uhrusk – Łukówek Piękny – Kolonia Bukowa 2,305 A 

40 1734L DW 812 – Suszno 1,230 B 

41 1735L Hanna – DP 1700L 3,595 A 

42 1747L DW 816 – Różanka – DW 816 2,167 C 

43 1736L Włodawa, ul. Chełmska 0,479 C 

44 1737L Włodawa, ul. Długa 
0,277 A 

0,580 D 

45 1738L Włodawa, ul. Al. Jana Pawła II 0,718 A 
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46 1739L Włodawa, ul. Korolowska 0,313 A 

47 1741L Włodawa, ul. 1000 - lecia PP 0,453 A 

48 1742L Włodawa, ul. Żołnierzy WiN 1,092 A 

49 1743L Włodawa, ul. Kraszewskiego 0,912 A 

50 1744L Włodawa, ul Ogrodowa 0,216 A 

51 1745L Włodawa, ul. Zabagonie 0,758 A 

52 1746L Włodawa, ul. Waligóry 0,524 A 

  Ogółem : 285,021  

 

Istniejące nawierzchnie w zdecydowanej większości dróg charakteryzują 

się licznymi uszkodzeniami warstwy ścieralnej i podbudowy, struktura 

nawierzchni jest otwarta, a więc nieodporna na przenikanie wody. Nawierzchnie 

są niejednorodne, występują liczne ślady remontów cząstkowych, spękania 

podłużne i poprzeczne, koleiny i zapadnięcia, a w okresie wiosennym przełomy. 

Na niektórych odcinkach brak jest normatywnej szerokości, krawędź jezdni jest 

wykruszona.    

Wobec ogromu potrzeb, środki, jakie powiat włodawski może 

przeznaczyć na utrzymanie dróg są daleko niewystarczające i pozwalają jedynie 

na wykonanie niezbędnych prac utrzymaniowych, a w szczególności remontów 

cząstkowych nawierzchni. Nawierzchnie asfaltowe są zdegradowane, wymagają 

wykonania pilnych wzmocnień, wyrównań i uszorstnień. Wzrost natężenia 

ruchu w ostatnich latach, a przy tym szczególnie szkodliwy ruch pojazdów 

wysoko tonażowych powoduje przeciążenie konstrukcji nawierzchni  

i dodatkowo przyśpiesza jej degradację. Wybudowane w latach 70-tych 

ubiegłego wieku drogi nie są dostosowane do przeniesienia aktualnego 

natężenia ruchu. Na 14 odcinkach dróg, których nośność jest niewystarczająca 

wprowadzono ograniczenia dla pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 

8 ton.  

23,8% dróg powiatowych stanowią drogi gruntowe. Doprowadzenie tych 

dróg do właściwych parametrów technicznych wymaga kompleksowych robót 

inwestycyjnych. Naciski społeczności lokalnej na ich budowę są ogromne, 

bowiem drogi te decydują często o łączności społeczności wiejskiej z regionem, 

a także o atrakcyjności bądź nieatrakcyjności, a więc o szansach lub barierach 

rozwoju wsi. 

Niski poziom środków finansowych nie tylko nie zapewnia niezbędnych 

nakładów na bieżące utrzymanie i remonty dróg, ale co gorsza nie pozwala 

także na podejmowanie działań rozwojowych. Nakłady na projekty realizowane 

na drogach powiatowych są wręcz symboliczne. Niedobór środków 

finansowych w stosunku do potrzeb powoduje narastanie zaległości  

w modernizacji infrastruktury oraz pogarsza dostępność części obszarów                 

w regionie.   
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W administracji  ZDP znajduje się 13 obiektów mostowych o łącznej 

długości 201,66 m. Średnia ocena wszystkich obiektów wynosi 3,50 co oznacza, 

że ich stan jest bliski zadowalającego.    

 W administracji ZDP znajduje się również 309 przepustów drogowych. 

Stan techniczny większości przepustów jest niezadowalający. Na skutek 

przeciążenia konstrukcji nawierzchni na wielu przepustach doszło do 

rozszczelnienia i przemieszczenia się kręgów, co powoduje wypłukiwanie 

zasypki i zapadnięcie jezdni, a w konsekwencji zagraża załamaniem się 

przepustu. Na wielu przepustach brak jest ścianek czołowych i barier 

ochronnych.   

 

Wykaz mostów zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych. 

 

Lp

. 

Nr 

drogi 
Miejscowość Przeszkoda 

Długo

ść 

[m] 

Powierzch

nia 

[m2] 

Konstrukc

ja obiektu 

Nośność 

obiektu 

1 2 3 6 7 8 9 
 

1 1700L Nowy Holeszów Rzeka Hanna 21,70 208,32 żelbetowy 41,63 

2 1701L Kuzawka Rzeka Hanna 15,28 73,30 stalowy 16,51 

3 1701L Dołhobrody Rozlewiska Bugu 18,20 120,12 żelbetowy 42,00 

4 1735L Hanna 
Rzeka 

Romanówka 
9,20 88,40 żelbetowy 42,00 

5 1728L Osowa Rzeka Tarasienka 9,30 95,00 żelbetowy 42,00 

6 1721L Dubeczno 
Rzeka 

Krzemianka 
13,17 101,80 stalowy 42,00 

7 1722L 
Macoszyn 

Leśny 

Rzeka 

Krzemianka 
12,00 117,10 żelbetowy 42,00 

8 1722L Macoszyn Mały Rzeka Tarasienka 9,50 103,40 żelbetowy 42,00 

9 1725L Tarasiuki Rzeka Tarasienka 17,02 143,00 żelbetowy 42,00 

10 1727L Żłobek Rzeka Tarasienka 10,43 79,40 żelbetowy 42,00 

11 1712L Luta 
Rzeka 

Krzemianka 
12,02 121,50 żelbetowy 42,00 

12 1729L Macoszyn Duży Rzeka Tarasienka 13,04 130,70 żelbetowy 42,00 

13 1711L Suchawa Rzeka Włodawka 40,80 384,70 żelbetowy 40,44 

   Razem 201,66 1766,74   
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 Remonty cząstkowe nawierzchni utwardzonych - w 2018 r. remonty 

cząstkowe w technologii powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową  

i grysem dolomitowym zostały wykonane na wszystkich drogach o nawierzchni 

asfaltowej. Ogółem wyremontowano 8.241 m
2
 wyboi oraz 22.164 m

2
 rakowin  

i spękań  na łączną wartość 577.736 zł.   

Remonty dróg gruntowych   - w 2018 r. wyremontowano łącznie 12,8 km dróg 

gruntowych.  Remonty wykonywane były przy użyciu piasku i gruzu 

kruszonego. Wbudowane materiały wyprofilowano równiarką. Prace 

przeprowadzono na następujących odcinkach dróg: 

- Droga Nr 1701 L odcinek Zaświatycze – 2,0 km;    

- Droga Nr 1705 L Korolówka – Kol. Różanka – 1,7 km;  

- Droga Nr 1709 L odcinek Marianka – 1,4 km;   

- Droga Nr 1710 L odcinek Smolarnia – 0,350 km;   

- Droga Nr 1711 L odcinek kol. Korolówka do lasu – 0,5 km; 

- Droga Nr 1714 L odcinek Załucze – 0,150 km;     

- Droga Nr 1715 L odcinek Grabniak – 0,200 km;   

- Droga Nr 1718 L odcinek Sęków – 2,0 km;   

- Droga Nr 1722 L odcinek Hańsk – Macoszyn – 1,0 km;    

- Droga Nr 1725 L odcinek Orchówek – Tarasiuki – 1,5 km;   

- Droga Nr 1734 L odcinek Korolówka – Suszno – 2,0 km.   

Wartość robót wyniosła 42.501 zł.  

Pozostałe prace  - w ramach bieżącego utrzymania dróg zlecono również 

oznakowanie poziome dróg, sprzątanie ulic miasta Włodawy, wycinkę 

zakrzaczeń z pasów drogowych, odtworzenie rowu na drodze 1624L w Hańsku, 

wznowienie pasa na drodze 1701L w m. Kuzawka, transport płyt z Sobiboru,  

frezowanie nawierzchni w Okunince, wykonanie map do składanych wniosków, 

przełożenie chodnika w Kaplonosach, pozostałe usługi i dostawy  

(m.in. rozładunkowe palet z masą, aktualizacje dokumentacji, koszty wywozu  

i utylizacji nieczystości stałych, dostawę piasku), remonty pojazdów i sprzętu 

oraz badania techniczne i przeglądy samochodów. W ramach środków na 

zimowe utrzymanie dróg zlecono wykonanie 442 ton mieszanki piaskowo-

solnej, oraz zwalczanie śliskości na drogach i odśnieżanie dróg. Łączna wartość 

wszystkich robót wyniosła 529.574 zł. 

Zakupy  - w ramach bieżącego i zimowego  utrzymania dróg dokonano 

niezbędnych zakupów na kwotę 299.847 zł, w tym:   

- masa na zimno do interwencyjnych remontów dróg – 73 tony, 

- znaki drogowe i tablice – 188 szt., 

- cement do mocowania znaków – 275 kg,  

- materiały do remontu dróg: mieszanka 0-31,5 – 53,6 ton, tłuczeń – 53,8 ton, 

kliniec – 53,3 ton, piasek – 46 ton,   

- sól drogowa – 141,4 ton, 

- piasek do wykonania mieszanki do zimowego utrzymania dróg – 266 ton, 

- silnik do piaskarki,   

- lemiesze gumowe do pługów,  
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- paliwa, oleje i smary, części do remontu samochodów i sprzętu, inne materiały 

(drzewka do nasadzeń, preparaty do oprysków, śruby i nakrętki do mocowania 

znaków, miotły, szpadle, grabie itp.). 

ZDP dysponuje następującym potencjałem transportowym i sprzętowym 

do wykonywania zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg: samochód 

ciężarowy DAF, samochód osobowo - dostawczy Renault Master, samochód 

osobowy Peugeot Partner, samochód ciężarowy wywrotka KIA, samochód 

Citroen Berlingo, ciągnik Lamborghini z ramieniem hydraulicznym i przyczepą, 

ciągnik Deutz, koparko - ładowarka JCB, rębak do gałęzi, ścinarka poboczy, 

kosiarka bijakowa, kosiarka rotacyjna, 5 pił spalinowych, 6 wykaszarek, pilarka 

na wysięgniku, zagęszczarka, przecinarka do asfaltu, agregat prądotwórczy, 

młot udarowy, pompa zanurzeniowa. 

 

W 2018 roku siłami własnymi wykonano następujące prace na drogach: 

1. interwencyjne remonty cząstkowe: 

a) masą na zimno – 1.002 m
2
 (wbudowano 66 ton),  

b) kruszywem – 1.182 m
2
, 

2. czyszczenie nawierzchni, chodników i parkingów, zbieranie i wywóz śmieci 

przed sezonem w Okunince (kwiecień, maj), 

3. remonty chodników (Okuninka) – 45,5 m
2
,  

4. oprysk chodników i opasek środkami chemicznymi (Okuninka) – 2.800 m
2
, 

5. uzupełnianie i plantowanie poboczy w miejscach powstałych wyrw – 111 m, 

6. ścinka poboczy zawyżonych –  17,0 km:   

a) droga 1717L Zastawie – Wielkopole  –   5,0 km,  

b) droga 1718L Wereszczyn –    6,0 km, 

c) droga 1706L Kol. Różanka –    6,0 km, 

7. renowacja rowów (Osowa) – 0,45 km, 

8. uszczelnienie przepustów – 11 szt., 

9. czyszczenie przepustów – 11 szt., 

10. czyszczenie studzienek burzowych – 11 szt., 

11. czyszczenie 13 mostów – 3-krotne, 

12. likwidacja zastoisk wodnych – 61 szt.,   

13. ustawianie nowych znaków – 89 szt., 

14. ustawienie znaków sezonowych – 96 szt., 

15. zdjęcie znaków drogowych – 83 szt., 

16. poprawianie znaków i mocowań – 91 szt., 

17. czyszczenie nieczytelnych znaków – 147 szt., 

18. prześwietlanie zasłoniętych znaków – 57 szt., 

19. wykonanie słupków do znaków – 40 szt.,   

20. wymiana i ustawienie słupków do znaków – 14 szt., 

21. ustawienie barier – 17 szt., 

22. ustawienie słupków prowadzących – 50 szt., 

23. sadzenie drzew (Włodawa) – 5 szt., 

24. wycinka drzew – 37 szt., 
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25. karczowanie krzaków w miejscach niebezpiecznych na łącznej długości – 

5,74 km, 

26. podcinanie koron drzew – 145 szt.,  

27. usuwanie wiatrołomów z dróg – 13 szt., 

28. rębakowanie gałęzi,     

29. koszenie poboczy dróg – łącznie 1134 km, 

30. koszenie odrostów krzaków – 57,6 km, 

31. obkaszanie znaków i pachołków – 1454 szt., 

32. wykonanie mieszanki piaskowo-solnej – 129 ton, 

33. zabezpieczanie przełomów piaskiem – 1.975 m
2
, 

34. profilowanie dróg gruntowych (Kamień) – 0.25 km, 

35. karczowanie pni – 240 szt., 

36. zbieranie śmieci z pasów drogowych w ciągu całego roku. 

Ponadto pracownicy wyjeżdżali po godzinach pracy i w dni wolne  

od pracy do różnego rodzaju robót interwencyjnych, m.in. zabezpieczania 

przełomów, wywożenia śmieci z pasa drogi 1726L w Okunince w miesiącu 

maju, koszenia poboczy, oznakowania stref pomoru świń, zabezpieczenia 

zapadniętej studni w Okunince, poprawy oznakowania pionowego – łącznie 

242,5 godzin pracy.  

 

INWESTYCJE poczynione przez ZDP we Włodawie: 

1. W ramach projektu „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa 

spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez 

budowę, przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność 

komunikacyjną do regionalnych i  subregionalnych centrów rozwoju 

realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020, ZDP w 2018 r. zrealizował zadanie  

pn. „Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1727L Sobibór – droga woj. 

816” o długości odcinka 3,67 km, w tym: budowa drogi –  3,18 km, przebudowa 

drogi – 0,49 km. 

Zakresem robót objęto: wykonanie podbudowy z tłucznia grubości 22 cm, 

nawierzchni szer. 6 m, budowę 5 przepustów drogowych, budowę zjazdów  

z kostki brukowej, tłuczniowych i bitumicznych, budowę chodnika szer. 1,5 m  

z kostki brukowej na odcinku 200 m po obu stronach drogi, poboczy 

tłuczniowych szer. 1,0 m, przebudowę skrzyżowania drogi z przejazdem 

kolejowym, oraz oznakowanie drogi.  

Wartość zadania wyniosła  4.034.155,54 zł. Inwestycja została sfinansowana  

z następujących źródeł: środki Unii Europejskiej – 2.184.855,25 zł, środki 

powiatu włodawskiego – 1.849.300,29 zł. 

2. Przebudowa drogi powiatowej 1624L Urszulin – Hańsk od km 6+630  

do km 8+300.  Zakresem robót objęto odcinek 1.670 m w m. Kulczyn. Zakres 

robót obejmował: poszerzenie nawierzchni do 6,0 m, wykonanie nowych 

warstw bitumicznych z betonu asfaltowego, budowę zatok autobusowych, 
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budowę 202 m. chodnika szerokości 2,0 m. Wartość zadania wyniosła 1.449.601 

zł. Inwestycja została sfinansowana z następujących źródeł: środki Gminy 

Hańsk - 720.495,36 zł, środki powiatu włodawskiego – 729.106 zł. 

3. Budowa drogi powiatowej 1701L w m. Zaświatycze. Inwestycja 

obejmowała budowę drogi długości 980 m, szerokości 5,5 m z materiałów 

kamiennych. Zakres robót obejmował roboty przygotowawcze,  roboty ziemne, 

wykonanie 2 szt. przepustów ф 80 pod koroną drogi oraz przepustów 

zjazdowych, wykonanie konstrukcji jezdni, profilowanie poboczy, oznakowanie 

drogi. Wartość robót wyniosła 651.718 zł. Inwestycja została sfinansowana  

z następujących źródeł: środki celowe Województwa Lubelskiego – 250.000 zł, 

środki powiatu włodawskiego – 401.718 zł. 

4. Przebudowa drogi powiatowej 1714L w m. Dębowiec.  Inwestycja 

została zrealizowana ze środków własnych jako zobowiązanie wobec Gminy 

Urszulin. Na mocy zawartego porozumienia w sprawie realizacji 

kompleksowych rozwiązań infrastruktury drogowej w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 powiat włodawski 

zobowiązał się do przebudowy drogi powiatowej łączącej się z drogą gminną  

w m. Dębowiec. Zakresem robót objęto odcinek 60 mb w obrębie skrzyżowania 

obu dróg. Na odcinku tym zostało wykonane poszerzenie jezdni do 6,0 m, nowa 

nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej) oraz pobocza o szerokości  

1 m z kruszywa. Wartość robót  wyniosła 59.427 zł.   

5. Przebudowa  drogi powiatowej 1715L w m.  Zawadówka.  Inwestycja 

została zrealizowana ze środków własnych jako zobowiązanie wobec Gminy 

Urszulin. Na mocy zawartego porozumienia w sprawie realizacji 

kompleksowych rozwiązań infrastruktury drogowej w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 powiat włodawski 

zobowiązał się do przebudowy drogi powiatowej łączącej się z drogą gminną  

w m. Zawadówka. Zakresem robót objęto odcinek 40,9 mb w obrębie 

skrzyżowania obu dróg. Na odcinku tym zostało wykonane poszerzenie jezdni 

do 6,0 m, nowa nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz pobocza  

o szerokości 1,0 m z kruszywa. Wartość robót  wyniosła 71.900 zł.  

 6. Przebudowa drogi powiatowej 1717L w m. Przymiarki. Inwestycja 

została zrealizowana ze środków własnych jako zobowiązanie wobec Gminy 

Urszulin. Na mocy zawartego porozumienia w sprawie realizacji 

kompleksowych rozwiązań infrastruktury drogowej w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 powiat włodawski 

zobowiązał się do przebudowy drogi powiatowej łączącej się z drogą gminną  

w m. Przymiarki. Zakresem robót objęto odcinek 60 mb w obrębie 

skrzyżowania obu dróg. Na odcinku tym zostało wykonane poszerzenie jezdni 

do 6,0 m, nowa nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz pobocza  

o szerokości 1,0 m z kruszywa. Wartość robót  wyniosła 67.894 zł. 

  7. Budowa chodnika w ciągu drogi 1706L w m. Korolówka Osada. 

Zakresem prac objęto budowę chodnika szerokości 1,5 m z kostki brukowej  

na odcinku 156 m. Wartość zadania wyniosła – 49.295,27 zł. Inwestycja została 
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sfinansowana z następujących źródeł: środki Gminy Włodawa – 33.369,16 zł, 

środki Powiatu Włodawskiego – 15.926,11 zł. 

  8. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1700L w m. Żuków. 

Dokumentację techniczną przygotowano na odcinek 700 m. Budowa chodnika 

odbywać się będzie etapowo. Zakresem robót w 2018 r. objęto budowę 

chodnika szerokości 1,5 m z kostki brukowej na odcinku od istniejącego 

chodnika do przystanku autobusowego długości 193 m.  

Wartość zadania wyniosła – 81.043,50 zł. Inwestycja została sfinansowana  

z następujących źródeł: środki Gminy Włodawa – 48.997,40 zł, środki Powiatu 

Włodawskiego – 32.046,10 zł 

  9. Wykonanie PFU dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej 1702L 

Dołhobrody – Zaświatycze”. W związku z potrzebą złożenia wniosku  

na dofinansowanie przebudowy drogi 1702L Dołhobrody – Zaświatycze  

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich konieczne było wykonanie 

programu funkcjonalno-użytkowego dla ww. zadania. Koszt opracowania 

programu wyniósł 11.685 zł.  

 

ZADANIA PRZEKAZANE  - aby usprawnić utrzymanie czystości w sezonie 

letnim w Okunince, na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem 

Włodawskim a Gminą Włodawa zadanie statutowe ZDP  „Utrzymanie czystości 

i porządku w pasach drogowych dróg powiatowych w Okunince” powierzono 

Gminie Włodawa. Porozumienie zostało zawarte na okres 1 roku w sezonie 

letnim od 1 czerwca do 30 września. Na realizację zadania powiat włodawski 

przekazał Gminie Włodawa środki w wysokości 40.000 zł.  

 

ZADANIA DOTOWANE – 47.754 zł - w ramach Projektu „Poprawa 

dostępności obszaru Gminy Urszulin jako części Polesia Zachodniego” 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020, Gmina Urszulin w partnerstwie z powiatem 

włodawskim realizuje zadanie pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego  

na odcinku Wola Wereszczyńska – Jamniki”. Zadanie zostanie zrealizowane  

w 2021 r. 

Całkowita wartość zadania  wynosi 1.702.956,04 zł, w tym: 

- planowana refundacja z budżetu UE – 1.176.839,54 zł, 

- udział własny partnerów  – 526.116,52 zł, w tym: 

a) Gmina Urszulin: 

- na rok  2018 –   16.366,26 zł;  

- na rok  2020 – 116.855,25 zł;  

- na rok  2021 – 129.836,75 zł. 

b) Powiat Włodawski: 

- na rok  2018 –   16.366,26 zł;  

- na rok  2020 – 116.855,25 zł;  

- na rok  2021 – 129.836,75 zł. 
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W 2018 r. na budowę ciągu pieszo-rowerowego przekazano Gminie Urszulin         

16.366,26 zł. 

W ramach projektu „Budowa tras pieszo - rowerowych w otoczeniu 

Poleskiego Parku Narodowego” realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Gmina 

Urszulin w partnerstwie z powiatem włodawskim realizuje następujące zadania:   

- budowa ścieżki rowerowej na szlaku rowerowym Lublin – Wola Uhruska, 

odcinek Urszulin – Stare Załucze, 

- budowa ścieżki rowerowej na szlaku „Szlak jezior”, odcinek Urszulin – Wola 

Wereszczyńska. 

Całkowita wartość zadań  wynosi 4.806.375,00 zł, w tym: 

- planowana refundacja z budżetu UE – 3.300.720,00 zł, 

- udział własny partnerów  – 1.505.655,00 zł, w tym: 

a) Gmina Urszulin: 

- na rok  2018 – 31.387,50 zł, 

- na rok  2019 – 3.520,00 zł,  

- na rok  2020 – 717.920,00 zł. 

b) Powiat Włodawski: 

- na rok  2018 –   31.387,50 zł,  

- na rok  2019 –     3.520,00 zł,  

- na rok  2020 – 717.920,00 zł. 

W 2018 r. na budowę ciągu pieszo-rowerowego przekazano gminie  

31.387,50 zł. Po zakończeniu inwestycji oraz po upływie okresu trwałości 

projektu oba zadania wartościowo zostaną przekazane do ZDP.      

Łączna wartość środków przeznaczonych na utrzymanie dróg 

powiatowych w 2018 r. wyniosła 9.534.112 zł, w tym:  

1) wydatki bieżące  – 2.915.410 zł 

2) wydatki majątkowe – 6.476.720 zł  

3) wydatki mieszkaniowe  – 54.228 zł   

4) zadanie przekazane – 40.000 zł 

5) zadania dotowane  – 47.754 zł. 

 

Wielkość środków finansowych pozyskanych na realizację zadań w 2018 r. 

przedstawia poniższa tabela. 

 

Lp. Nazwa zadania 

Wartość  

zadania 

zł 

 Środki pozyskane 

źródło pozyskania  kwota zł 

1 
Budowa i przebudowa drogi powiatowej  

Nr 1727L Sobibór – droga wojewódzka  816 
4.034.156  Środki unijne 2.184.855 

2 
Przebudowa drogi powiatowej 1624L 

Urszulin – Hańsk 
1.449.601 Środki Gminy Hańsk 720.495 
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3 
Budowa drogi powiatowej 1701L 

 w m. Zaświatycze 
651.718 Środki Wojewody 250.000 

4 
Budowa chodnika w ciągu drogi 1706L  

w m. Korolówka Osada 
49.295 

Środki Gminy 

Włodawa 
33.369 

5 
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 

Nr 1700L w m. Żuków 
81.043 

Środki Gminy 

Włodawa 
48.997 

 Razem: 6.265.813  3.237.716 

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

1) Przygotowanie i złożenie (13.04.2018 r.) dwóch wniosków  

o dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu  

na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej 

infrastruktury drogowej   następujących zadań: 

a) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1624L Urszulin – Hańsk na odcinku 

Urszulin - Andrzejów (2,680 km); 

b) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1624L Urszulin – Hańsk na odcinku 

Kol. Kulczyn – Hańsk (3,570 km). 

Oba projekty nie otrzymały dofinansowania. 

2) Przygotowanie czterech wniosków (17.08.2018 r.) o dofinansowanie 

projektów ze środków funduszu leśnego Lasów Państwowych  

na modernizację następujących dróg: 

a) Budowa i  przebudowa drogi powiatowej od drogi wojewódzkiej 812 – 

Sobibór. Długość odcinka – 7,6 km; 

b) Przebudowa drogi powiatowej 1722L Macoszyn – Kosyń. Długość 

odcinka 6,3 km; 

c) Budowa drogi powiatowej 1710L na odcinku od drogi krajowej 82 – 

Krukowo. Długość odcinka 0,350 km; 

d) Przebudowa drogi powiatowej 1708L na odcinku Hola – Lipówka. 

Długość odcinka           5,818 km. 

Żaden z wniosków nie otrzymał dofinansowania. 

3) Przygotowanie i złożenie (14.09.2018 r.) dwóch wniosków  

o dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej  

i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020 następujących 

zadań: 

a) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1624L Urszulin – Hańsk na odcinku 

Urszulin - Andrzejów (2,880 km); 

b) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1624L Urszulin – Hańsk na odcinku 

Ujazdów – Hańsk (2,090 km). 

Projekty znalazły się na 1 i 2 pozycji na liście rezerwowej.   

4) Udział w przygotowaniu 3 wniosków o dofinansowanie w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (wnioski złożone w dniu 26.10.2018 r.)  

na następujące zadania: 
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a) Przebudowa dróg powiatowych Nr 1700L i Nr 1095L na odcinku Nowy 

Holeszów – Holeszów (4,400 km); 

b) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1702L Dołhobrody – Zaświatycze 

(2,830 km);     

c) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1728L przez wieś Osowa (4,320 km).      

Nabór został unieważniony.         

5) Uzgodniono:  

a) 8 stałych projektów organizacji ruchu, 

b) 25 czasowych projektów organizacji ruchu.  

6) Uzgodniono 117 dokumentacji projektowych w Zespole Uzgodnień 

Dokumentacji. 

7) Wydano 264 zezwoleń i decyzji, w tym: 

a) 67 zezwoleń na zajęcie pasów drogowych   

b) 48 zezwoleń na umieszczenie urządzeń obcych w pasach drogowych, 

c) 60 decyzji lokalizacyjnych, 

d) 89 postanowień.  

 

10. KULTURA ORAZ OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD 

ZABYTKAMI  

 

Komórkami/jednostkami organizacyjnymi realizującymi zadania w zakresie 

kultury oraz ochrony zabytków i ochrony nad zabytkami są: 

1. Starostwo Powiatowe we Włodawie, 

2. Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie. 

 

Ad 1. Zadania z zakresu kultury realizowane, współfinansowane lub 

współorganizowane przez powiat w 2018 r.  

 

Powiat włodawski każdego roku wspiera finansowo oraz organizacyjnie  

i promocyjnie wiele wydarzeń kulturalnych realizowanych przez 

stowarzyszenia, placówki oświatowe i kulturalne oraz inne instytucje. Poniżej 

przedstawiono najważniejsze z tego typu form wsparcia mające miejsce  

w 2018 r.: 

1. II Międzynarodowy plener malarsko-rzeźbiarski „Obrazy historii – 100 lat 

Niepodległej” organizowany przez Stowarzyszenie Twórców Kultury 

Nadbużańskiej im. J. Kalinowskiego – kwota dotacji 1 500,00 zł.  

2. XXII „Jarmark Holeński - Hola 2018” organizowany przez Towarzystwo 

Miłośników Skansenu Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi – 

udzielono dotacji  w wysokości 3 000,00 zł.  

3. Jubileusz 10-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Kresowiak” – prezentacja dorobku 

zespołu realizowany przez Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca „Kresowiak” 

Wola Uhruska, kwota dotacji 4 000,00 zł.   

4. Widowisko multidyscyplinarne „Barwy Wolności – 100. rocznica odzyskania 

niepodległości przez Polskę” – zorganizowane przez wychowanków 
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Młodzieżowego Domu Kultury we Włodawie - dotacja w wysokości  

4 000,00 zł. 

5. Jubileusz 10-lecia zespołu ludowego „Wesołe Sąsiadki” z Kołacz  

– na wsparcie organizacji tej uroczystości przeznaczono kwotę 500,00 zł. 

6. Wsparcie organizacji jubileuszu 95-lecia Cechu Rzemiosł  

i Przedsiębiorczości we Włodawie poprzez pomoc w organizacji wystawy 

okolicznościowej o włodawskim rzemiośle. 

7. I Plener Malarski „Szlakiem Świątyń” organizowany przez Towarzystwo 

Miłośników Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi w dniach  

4-8 czerwca 2018 r. - wsparto kwotą 1 000,00 zł. 

8. XXII Przegląd Twórczości Ludowej organizowany przez Krasnostawski Dom 

Kultury – wsparto kwotą 700 zł. 

9. Dożynki powiatowe – organizatorem była Gmina Włodawa, powiat przekazał 

dotację w kwocie 15.000 zł. 

10.  Udział w dożynkach wojewódzkich – przeznaczono kwotę 1.600 zł. 

11. Festiwal Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem na organizacje przeznaczono 

kwotę 10.331 zł. 

12. Powiatowy Dzień Bibliotekarza – na organizację przekazano bibliotece 

kwotę 1.189 zł. 

13. Na imprezy organizowane przez Miejska Bibliotekę Publiczną we Włodawie 

przekazano kwotę 816 zł. 

14. II Powiatowy Przegląd Przyśpiewki Weselnej organizowany przez Gminny 

Ośrodek Kultury w Hańsku – przekazano kwotę 1.500 zł. 

15. XIV Dzień Pszczelarza organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury  

w Hańsku – przekazano kwotę 1.500 zł. 

16. XX Powiatowy Przegląd Widowisk Obrzędowych organizowany przez 

Gminny Ośrodek Kultury w Hańsku – przekazano kwotę 1.500 zł. 

17. XIX Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych 

organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Hańsku – przekazano kwotę 

1.500 zł. 

18. Mały Konkurs Recytatorski organizowany przez MDK we Włodawie – 

przekazano kwotę 994 zł. 

19. Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa Zbereże – Adamczuki wspólna 

organizacja Starostwa Powiatowego we Włodawie z Gminą Wola Uhruska – 

przekazano dotację w kwocie 20.000 zł. 

 

Ad 2. Zadania z zakresu kultury realizowane przez Muzeum – Zespół 

Synagogalny we Włodawie. 

 

Muzeum w ramach swojej działalności kulturalnej przede wszystkim 

służy mieszkańcom i turystom w zakresie oprowadzania osób indywidualnych  

i grup zorganizowanych. W statystyce zwiedzających w 2018 r. należy 

zdecydowanie podkreślić, że ze względu na prowadzone remonty w okresie od 

stycznia do końca kwietnia Muzeum praktycznie nie było udostępnione dla 
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zwiedzających. Część turystów zwiedzała tylko Małą Synagogę. W sezonie 

również prowadzono prace remontowe, co skutkowało zamykaniem 

poszczególnych synagog. 

W roku 2018 Muzeum odwiedziło 44.553 zwiedzających. Dynamikę 

zmian w ostatnich kilku latach prezentuje poniższa tabela. 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Frekwencja 38 613 32 350 37 566 40 617 42819 49907 52655 44553 

 

Ponadto w ramach działalności kulturalnej w 2018 r. Muzeum 

przygotowało, zorganizowało i przeprowadziło następujące imprezy kulturalne: 

- w dniu 5 stycznia 2018 r. koncert kolęd prawosławnych w wykonaniu Chóru 

Vlodaviensis oraz zespołu śpiewaczego Kresowianki;  

- w dniach 29.01-2.02 2018 r. program „Ferie w muzeum 2018”; 

- w dniu 17 marca 2018 r. projekt „Wielkanoc”. W ramach wielkanocnego 

spotkania miał miejsce jarmark rękodzieła, warsztaty tworzenia "Megapisanek", 

tradycyjny obrzęd „Pogrzeb żuru i śledzia”,  zabawy dla najmłodszych pod 

hasłem "Jak to z jajkami bywało?", warsztaty kulinarne z jajem w tle; 

- w dniu 26 maja 2018 r. Międzynarodowy Dzień Muzeów. W programie 

obchodów znalazły się: wystawa multimedialna - Włodawski sztetl – 

miasteczko którego już nie ma, wernisaż wystawy Ślady pamięci – malarstwo 

Andrzeja Rzepkowskiego, wernisaż wystawy Igora Strojeckiego Utracony 

świat. Podróże Leona Barszczewskiego po XIX-wiecznej Azji Środkowej  

i spotkanie z autorem A YIDDISHE MAME – koncert zespołu Sholem, 

potańcówka z Kapelą z Ryk; 

- w dniu 23 czerwca 2018 r. Sobótki Poleskie – międzynarodowe wydarzenie 

pokazujące zwyczaje Nocy Świętojańskiej na Polesiu. W programie imprezy 

znalazły się: widowiska obrzędowe "Sobótki z trzech granic" w wykonaniu 

zespołów obrzędowych z Hołowna – Polska, z Szacka – Ukraina, z Kleinik – 

Białoruś, sobótkowa tradycja – wspólne puszczanie wianków świętojańskich, 

koncert zespołu DIKANDA, teatr ognia, potańcówka z Maciejową Kapelą, 

swojskie jadło, poszukiwanie kwiatu paproci, iluminacje świetlne; 

- w dniach 14-28 listopada 2018 r. w ramach Patriotycznego Listopada  

w Muzeum „Interaktywne warsztaty patriotyczne dla dzieci”; 

- w dniu 12 listopada 2018 r. w związku z przypadającą 100. rocznicą 

odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowano „Wielki Test  

o Niepodległości”; 

- w dniu 8 grudnia 2018 r. Muzeum we Włodawie zorganizowało Święta  

z Muzeum. W ramach imprezy odbyły się: jarmark świąteczny, Wielokulturowe 

rodzinne warsztaty plastyczne, kolędowanie wielu kultur z …, koncert „Natalia 

Niemen & Michał Zator, iluminacje świetlne, świąteczna dekoracja szlaku 

trzech kultur, degustacja potraw świątecznych, turniej drejdla. 
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Sztandarową już imprezą organizowaną po raz dziewiętnasty przez 

Muzeum – Zespół Synagogalny jest Festiwal Trzech Kultur.  W 2018 r.  

XIX Festiwal Trzech Kultur realizowany był jako Festiwal Trzech Kultur  

i Festiwal Trzech Kultur Młodych (działania przewidziane dla dzieci  

i młodzieży), na które Muzeum uzyskało dofinansowanie z następujących 

źródeł: 

- ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

zgodnie z projektem „Zwiększenie dostępności zabytkowego zespołu 

synagogalnego we Włodawie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 Ochrona 

Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe  

i naturalne, a także ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego w ramach programu „Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego” jako udział  w ww. projekcie oraz  ze środków finansowych 

Starostwa Powiatowego. Łączna wartość zadania w projekcie:  190.400 zł. 

Koszty niekwalifikowane projektu pokryte ze środków własnych i dotacji 

celowej powiatu włodawskiego. 

- XIX Festiwal Trzech Kultur Młodych - realizowany ze środków Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Wydarzenia 

artystyczne dla dzieci i młodzieży. Dofinansowanie ze środków MKiDN - 

91.000 zł. Łączna wartość projektu 134.134,95 zł. Koszt własny pokryty  

ze środków finansowych powiatu włodawskiego (dotacja celowa). 

 Za swoją działalność Muzeum – Zespół Synagogalny został w 2018 r. 

wyróżniony tytułem „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa 

Lubelskiego 2018”. Oprócz zaszczytnego i prestiżowego odznaczenia Muzeum 

otrzymało również rekomendację Lubelskiej Regionalnej Organizacji 

Turystycznej do etapu ogólnopolskiego konkursu „Najlepszy Produkt 

Turystyczny – CETRYFIKAT Polskiej Organizacji Turystycznej”. 

W ramach zadania z zakresu kultury Muzeum realizowało projekt „Świat 

utracony - historia Żydów włodawskich” współfinansowany ze środków 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Kultura 

ludowa i tradycyjna. Celem projektu jest odnalezienie, utrwalenie i ocalenie 

kulturowej spuścizny społeczności żydowskiej. W ramach projektu w 2018 r.:  

przetłumaczono brakujące fragmenty "Księgi Pamięci Żydów z Włodawy  

i okolic", odnaleziono w Izraelu oraz przetłumaczono z języka hebrajskiego na 

język polski książki/wspomnienia byłych mieszkańców Włodawy pochodzenia 

żydowskiego tj. Pani Sary Omaliński oraz pana Aviego Hubermana, 

przeprowadzono badania terenowe oraz nagrano relacje dotyczące Żydów  

z Włodawy i okolic, założono fanpage projektu prowadzonego w językach 

polskim/angielskim/hebrajskim w celu wymiany wiedzy, prezentacji efektów 

realizacji projektu, przygotowano punkt obsługowo - archiwistyczny  

w Muzeum. Wartość dofinansowania: 100.000 zł w tym w 2018 r. – 50.000 zł. 
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Jednostkami realizującymi zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami są: 

1) powiat włodawski, 

2) Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie. 

 

Ad 1. Powiat włodawski w ramach zadania przekazał dwie dotacje: 

- na podstawie Uchwały XLI/260/18 Rady Powiatu we Włodawie z dnia  

24 maja 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac 

konserwatorskich przy nagrobku płk. Antoniego Michniewicza na cmentarzu 

parafialnym we Włodawie Stowarzyszenie Renovabis we Włodawie 

przeprowadziło prace konserwatorskie. Kwota dotacji 5.000 zł; 

- na podstawie Uchwały XLI/261/18 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 24 maja 

2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy kiocie  

z ikoną Matki Boskiej z Góry Atos z cerkwi prawosławnej pw. Podwyższenia 

Krzyża Pańskiego w Horostycie Parafia Prawosławna pw. Podwyższenia Krzyża 

Pańskiego w Horostycie przeprowadziła prace konserwatorskie. Kwota dotacji 

5.000 zł.  

 

Ad 2. W ramach zadania Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie 

realizowało projekt „Zwiększenie dostępności zabytkowego zespołu 

synagogalnego we Włodawie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi Priorytetowej 7 Ochrona 

Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe  

i naturalne, ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 

programu „Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” oraz ze 

środków powiatu włodawskiego. Całkowita wartość projektu: 4.972 571,26 zł. 

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 4.022 506,09 zł (VAT był 

wydatkiem niekwalifikowanym). Całkowite wydatki niekwalifikowalne 

projektu: 950.065,17 zł - finansowane ze środków własnych Muzeum oraz  

z dotacji celowej powiatu włodawskiego w kwocie 12.750 zł. 

Prace remontowe wykonane w ramach projektu: 

- renowacja elewacji zewnętrznej budynków, 

- wymiana drewnianej stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych do budynków, 

- wykonanie izolacji pionowych i poziomych murów, 

- wymiana pokrycia dachowego (synagoga mała i dom pokahalny), 

- wymiana obróbek blacharskich i orynnowania, 

- wymiana instalacji ogrzewania w budynku Wielkiej Synagogi i Domu 

Pokahalnego, 

- wymalowanie wnętrz remontowanych pomieszczeń, 

- wymiana instalacji odgromowej, 

- zagospodarowanie terenu z zewnątrz, 

- rekonstrukcja attyki na fasadzie głównej Wielkiej Synagogi na podstawie 

archiwalnych zdjęć.  
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 W ramach działań przewidzianych do dofinansowania znalazły się 

również: zakup i modernizacja wyposażenia do prowadzenia działalności 

kulturalnej w zabytkowych obiektach, w tym: zakup i dostawa systemu 

audioprzewodników oraz systemu zwiedzania grupowego Tour guide, 

opracowanie audiodeskrypcji dla eksponatów/obiektów muzealnych 

prezentowanych na wystawach stałych, opracowanie projektu oraz wykonanie 

rekonstrukcji bimy wraz z jej wyposażeniem w Wielkiej Synagodze,  dostawa 

15 sztuk fabrycznie nowych czytaków (odtwarzaczy cyfrowej książki 

mówionej) dla seniorów, przystosowanych do potrzeb osób niewidomych, 

dostawa 15 sztuk fabrycznie nowych multimedialnych ramek cyfrowych  

do prezentacji zdjęć, odtwarzania filmów oraz muzyki, wykonanie 

elektronicznego systemu monitoringu rozbudowanego o system liczenia 

zwiedzających.   

Stan zachowania większości eksponatów muzealnych jest zadowalający  

i nie wymaga natychmiastowej interwencji. W 2018 r. Muzeum zleciło 

konserwację z przeznaczeniem na prezentację w Wielkiej Synagodze, Tory  

z włodawskiej Synagogi. W dziale historii na bieżąco dokonywano przeglądu 

konserwatorskiego eksponatów przechowywanych na wystawach stałych, jak 

również tych, znajdujących się w magazynach i nie udostępnianych 

zwiedzającym. W dziale etnografii na bieżąco dokonywano przeglądu 

konserwatorskiego eksponatów prezentowanych na wystawach stałych: 

„Chłopskie pielgrzymowanie”, „Z życia wsi włodawskiej”, eksponatów 

nieudostępnianych  zwiedzającym oraz stanu zachowania posiadanych zbiorów 

tkanin. Zabezpieczono je środkami antymolowymi, wietrzono i trzepano. 

Sprzątano magazyny etnograficzne z obiektami drewnianymi, odkurzano i myto 

podłogi. Częste przeglądy konserwatorskie były konieczne z uwagi na 

prowadzone prace remontowe. W 2018 r. Muzeum zwiększyło swoją kolekcję  

o nowe judaiki, które zostały zakupione jako element rekonstrukcji bimy 

wykonanej w ramach projektu „Zwiększenie dostępności zabytkowego zespołu 

synagogalnego we Włodawie". Wykonawca zadania zakupił następujące 

eksponaty: balsamika, jad, jad z trzema gryfami, jad z lwem, mezuza, 

grzechotka żydowska obrzędowa, pierścień zaręczynowy, świecznik hawdalowy 

oraz wyposażenie: 6 dębowych ław, dębową gablotę na torę, 2 dębowe 

prezentery na monitory, 2 monitory dotykowe z monitorem i oprogramowaniem.  

 

11. KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA 

 

Komórką organizacyjną realizującą zadania z zakresu kultury fizycznej jest 

Wydział Edukacji i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego  

we Włodawie.  

Na podstawie Uchwały Nr 241/18 z dnia 26 stycznia 2018 r. Zarząd 

Powiatu we Włodawie ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji 

zadań publicznych powiatu włodawskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu 

w 2018 r. Celem konkursu było wyłonienie i dofinansowanie projektów  
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na realizację zadań publicznych w sekcji piłka nożna, tenis stołowy, zapasy  

i  kickboxing.  

Na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu włodawskiego  

w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 r. przeznaczono środki finansowe 

w wysokości 28.000 zł.  Ostatecznie rozdysponowano kwotę 23.000 zł, MLKS 

Włodawianka nie złożył oferty, w związku z czym nie rozdysponowano 

zabezpieczonej kwoty. Do udziału w konkursie wpłynęły 4 oferty.  

W wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie 

realizacji zadań publicznych powiatu włodawskiego w zakresie kultury 

fizycznej i sportu w 2018 r. udzielono dotacji następującym podmiotom: 

 
 

Lp. 

 

Nazwa podmiotu 

 

Nazwa zadania 

Przyznana kwota 

dotacji w zł 

1. Miejski Ludowy Uczniowski 

Klub Sportowy Zapasy-

Włodawa 

Szkolenie, organizacja i udział w 

zawodach w zapasach styl wolny 

7 000,00 

2. Międzyszkolny Klub 

Sportowy „Mechanik” 

Włodawa 

Szkolenie, organizacja i udział w 

zawodach w sekcji kickboxingu, 

zakup sprzętu sportowego 

7 000,00 

3. Ludowy Klub Sportowy 

„Agros” Suchawa 

Szkolenie, organizacja i udział w 

zawodach w sekcji piłka nożna,  

2 000,00 

4. Stowarzyszenie Miłośników 

Sportu Włodawa 

Szkolenie, organizacja i udział w 

turniejach w sekcji  tenis stołowy 

7 000,00 

 

Ponadto Powiat Włodawski realizując zadania ze sportu wspiera 

finansowo najlepszych zawodników klubów sportowych działających na terenie 

powiatu. W roku 2018 za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym 

przyznano stypendia sportowe 15 zawodnikom powiatu włodawskiego. 

Wysokość kwoty wypłacanych stypendiów wynosiła od 50 zł do 180 zł. Łączna 

kwota miesięczna wypłacanych stypendiów wynosiła 1.475 zł. Stypendia 

otrzymali zawodnicy Stowarzyszenia Miłośników Sportu Włodawa, sekcji tenis 

stołowy – 5 osób, Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Mechanik” Włodawa, 

sekcji kickboxingu – 3 osoby, Miejskiego Ludowego Uczniowskiego Klubu 

Sportowego Zapasy-Włodawa – 7 osób. 

Starostwo Powiatowe we Włodawie wspólnie ze Stowarzyszeniem 

Leniwce, Fundacją „Wrota Europy”, Gminą Włodawa, MOSiR Włodawa  

2.06.2018 r. w Okunince zorganizowało VI edycję zawodów triathlonowych 

„Żelazny Triathlon”. Zawody obejmowały klasyfikację OPEN kobiet  

i mężczyzn, pływanie –750 m, 20 km jazdy rowerem oraz 5 km biegu. „Żelazny 

Triathlon” to impreza o charakterze sportowo-historycznym mająca na celu 

upowszechnianie triathlonu, jako wszechstronnej formy ruchu oraz idei 

zdrowego stylu życia, a jednocześnie przypominające bohaterów Polskiego 

Podziemia Antykomunistycznego – Żołnierzy Wyklętych. Ogólnopolski 

charakter zawodów powoduje, że impreza stanowi doskonały element promocji 

powiatu włodawskiego. W zawodach „Żelazny Triathlon 2018” uczestniczyła 



str. 110 
 

rekordowa liczba 186 zawodników. Całkowity koszt zawodów wyniósł 

32.488,10 zł brutto. Dochody wyniosły 29.300,02 zł. brutto w tym: wpisowe 

zawodników 22.300,02 zł, udział Gminy Włodawa 6.000 zł, sponsorzy 1.000 zł. 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na organizację zawodów jakie 

poniósł powiat włodawski to kwota 3.188,08 zł brutto. 

Ponadto powiat włodawski wsparł finansowo lub rzeczowo różnorodne 

wydarzenia sportowo-rekreacyjne organizowane przez stowarzyszenia, 

instytucje i inne organizacje:  

1. Młodzieżowe Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze organizowane przez 

Ochotniczą Straż Pożarną we Włodawie, kwota dotacji 4.000 zł. Zawody odbyły 

się na stadionie leśnym w Hannie, gdzie udział wzięło 90 zawodników  

i 20 opiekunów oraz na stadionie w Dubecznie, w których udział wzięło  

190 strażaków. Podczas zawodów dokonano oceny stopnia wyszkolenia 

poszczególnych jednostek oraz stopnia przygotowania do realizacji zadań 

statutowych.  

2. XII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych z terenu powiatu włodawskiego, dla zwycięskich drużyn ufundowano 

12 pucharów.  

3. XIV Minimaraton Służby Więziennej o wstęgę Dyrektora Generalnego 

Służby Więziennej organizowany przez Dyrektora Zakładu Karnego  

we Włodawie oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 

Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Na maraton organizowany  

w Okunince nad Jeziorem Białym przeznaczono kwotę w wysokości 2.000 zł 

oraz materiały promocyjne powiatu.  

4. IV Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Służb Mundurowych o Puchar 

Dyrektora Zakładu Karnego we Włodawie pod Honorowym Patronatem 

Starosty Włodawskiego. Dla zwycięskich drużyn turnieju ufundowano puchary  

i przekazano materiały promocyjne powiatu włodawskiego. 

5. Drużynowe Zawody Wędkarskie Policjantów Garnizonu Lubelskiego  

o Puchar Komendanta Powiatowego Policji we Włodawie, przekazano materiały 

promocyjne powiatu oraz udostępniono baner reklamowy z logo powiatu 

włodawskiego. 

6. Zawody wędkarskie z okazji „Międzynarodowego Dnia Dziecka” 

organizowane przez Koło Polskiego Związku Wędkarskiego we Włodawie.  

Dla dzieci, uczestników zawodów, ufundowano puchar za największą złowioną 

rybę.  

7. Współorganizował zawody sportowe, w tym organizowane przez LZS. 

8. Zakup aktualizacji do komputerowego programu księgowego w ramach 

działania Włodawskiego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji 

Pozarządowych, zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Centrum 

Wolontariatu we Włodawie, kwota dotacji wyniosła 1.200 zł. 

9. Gala Piłkarska – organizowana przez Chełmski Okręgowy Związek Piłki 

Nożnej w Chełmie, wsparto kwotą w wysokości 350 złotych, z przeznaczeniem 

na zakup nagród dla osób wyróżnionych.  
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10. IX Halowy Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych Powiatu 

Włodawskiego – organizowany przez Zarząd Terenowy NSZZ FSG przy 

Placówce SG we Włodawie, ufundowano nagrody dla uczestników turnieju  

na kwotę 300 złotych. 

 

Komórką organizacyjną realizującą zadania z zakresu turystyki jest Wydział 

Edukacji i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego we Włodawie.  

 

Powiat włodawski jest regionem o unikalnych wartościach 

przyrodniczych i bogatym w różnego rodzaju zabytki architektury. Jest też 

miejscem sprzyjającym do aktywnego wypoczynku. Dlatego też, aby pokazać 

nasze atrakcje mieszkańcom większych aglomeracji  i jednocześnie zachęcić  

do przyjazdu i wypoczynku bierzemy udział w targach turystycznych 

organizowanych w Polsce.  

Do najważniejszych form wspierania turystyki w powiecie włodawskim 

należały: 

1. Udział w targach turystycznych w Katowicach i Warszawie. Promocja 

powiatu włodawskiego odbywała się na stoisku promocyjnym Regionu 

Lubelskiego, organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Lubelskiego. Nasz region, położony na wschodzie kraju, to coraz popularniejszy 

kierunek turystycznych wyjazdów mieszkańców centralnej Polski, w tym 

szczególnie dużych aglomeracji. Poza  dobrze już znanymi miejscami na 

Lubelszczyźnie, mniej popularnymi, ale bardzo atrakcyjnymi dla mieszkańców 

wielkich miast, są zielone tereny Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego i Doliny 

Bugu.  

2. Zorganizowanie obchodów Światowego Dnia Turystyki, które odbyły się 

13.10.2018 r. w Urszulinie. Współorganizatorem święta turystów było Polskie 

Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział we Włodawie oraz Poleski 

Park Narodowy w Urszulinie. W imprezie uczestniczyło 47 osób - działacze 

turystyczni, przedstawiciele samorządów gminnych powiatu włodawskiego.  

W ramach poznawania walorów turystyczno-przyrodniczych gminy Urszulin 

uczestnicy zwiedzili „Szlak powstańczy – Bój pod Urszulinem”, Ośrodek 

Dydaktyczno-Muzealny PPN  w Starym Załuczu oraz ścieżkę przyrodniczą 

„Spływy”. Po zakończeniu części turystycznej, odbyła się oficjalna część 

obchodów Światowego Dnia Turystyki, podczas których zaprezentowano 

dorobek turystyczno-krajoznawczy PTTK z terenu powiatu włodawskiego  

w roku 2018.  

3. IX Rajd Śladami Walk Partyzanckich na Ziemi Włodawskiej organizowany  

w październiku 2018 r. przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 

we Włodawie i powiat włodawski. Koszt rajdu wyniósł 1.500 zł. W rajdzie 

organizowanym dla młodzieży szkolnej powiatu włodawskiego uczestniczyło  

93 uczniów i opiekunów ze szkół Włodawy, Dubeczna, Hanny, Urszulina, Woli 

Uhruskiej i Wyryk oraz kombatanci i członkowie PTTK.  
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4. Spływ kajakowy „Majówka na Polesiu” organizowany przez Polskie 

Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział we Włodawie, 

dofinansowano kwotą w wysokości 1.500 zł. X Jubileuszowy Spływ Kajakowy 

miał charakter ogólnopolski, skierowany był zarówno do osób dorosłych,  

jak i do młodzieży. Celem imprezy była popularyzacja turystyki kajakowej, 

poznanie piękna przyrody oraz szlaków wodnych Polesia Lubelskiego.  

W spływach uczestniczyło 147 kajakarzy z województwa śląskiego, lubuskiego, 

małopolskiego, mazowieckiego i lubelskiego oraz Lwowa. Spływy odbywały się 

przez sześć dni na sześciu szlakach kajakowych Polesia. Podczas spływów 

promowana była Poleska Odznaka Kajakowa im. Janusza Michalskiego. 

5. VIII Ogólnopolski Zlot Turystów-Przyrodników „Włodawa 2018” 

organizowany przez Oddział PTTK we Włodawie w dniach 12-27 maja 2018 r., 

wsparto kwotą 1.000 zł. 

6. 45. Rajd Pieszy „Ślimaków” organizowany przez Polskie Towarzystwo 

Turystyczno-Krajoznawcze Oddział we Włodawie, udzielono dotacji  

w wysokości 1.500 zł. W rajdzie uczestniczyło łącznie 121 osób, w tym  

92 osoby to młodzież szkolna powiatu włodawskiego, pozostali to opiekunowie 

młodzieży i turyści indywidualni. Celem rajdu było propagowanie walorów 

krajoznawczych Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego oraz popularyzacja 

turystyki aktywnej i odznak turystycznych. 

7. XI Rajd „Szlakami Powstania Styczniowego” organizowany przez Polskie 

Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział we Włodawie udzielono 

dotacji w wysokości 1.500 zł. Celem Rajdu było uczczenie 100. rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 155. rocznicy Powstania 

Styczniowego na Lubelszczyźnie. W trakcie przejazdu i przejść pieszych 

przybliżone zostały zdarzenia i miejsca  bitew z 1863 r.: Włodawa, Hańsk, Luta, 

Urszulin, Kopina, Cyców, Fajsławice, Częstoborowice, Biłgoraj, Biszcza. Rajd 

przyczynił się do integracji środowisk młodzieży szkolnej skupionej  

w Szkolnych Kołach Krajoznawczo-Turystycznych oraz popularyzacji turystyki 

aktywnej. W rajdzie organizowanym dla młodzieży szkolnej uczestniczyło  

50 uczniów wraz z opiekunami. 

 

12. GEODEZJA, KARTOGRAFIA i KATASTER 

 

Komórką organizacyjną realizującą zadania z zakresu geodezji, kartografii  

i katastru jest Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego we Włodawie.  

 

Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne starosta wykonuje 

zadania organów administracji geodezyjnej i kartograficznej jako zadania 

zlecone z zakresu administracji rządowej. Zadania wydziału koncentrują się  

na gromadzeniu i prowadzeniu państwowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego. Wydział zajmuje się prowadzeniem ewidencji gruntów  

i budynków w systemie informatycznym, prowadzi sprzedaż map, wypisów  

i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz zajmuje się przyjmowaniem 
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projektów na narady koordynacyjne, a także zgłoszeń prac geodezyjnych.  

W 2018 roku do wydziału wpłynęło 1559 wniosków o udostępnienie materiałów 

z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,przyjęto1215 zgłoszeń 

prac geodezyjnych, wydano 2337 wypisów z ewidencji i 169  wyrysów 

geodezyjnych, wprowadzono 3019 zmian w ewidencji gruntów i budynków, 

przeprowadzono 34 narady koordynacyjne wobec czego przyjęto 117 projektów 

uzgodnionej dokumentacji. Ponadto wydano 28 decyzji w sprawie zmian  

w ewidencji oraz klasyfikacji gruntów, a także 323 informacje i zaświadczenia  

z rejestru gruntów. Korzystając z programu budowy Zintegrowanego Systemu 

Informacji o Nieruchomościach, na zlecenie Głównego Geodety Kraju, 

przeprowadzono proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy 

Włodawa.  

W dniu 20.10.2016 r. powiat przystąpił do projektu „e-Geodezja cyfrowy 

zasób geodezyjny województwa lubelskiego”. Jest to partnerski projekt  

20 powiatów ziemskich województwa lubelskiego, liderem projektu jest Powiat 

Lubelski. Przedsięwzięcie zakłada „ucyfrowienie” powiatowych zasobów 

geodezyjnych obejmujących niemal 70 % powierzchni Województwa 

Lubelskiego. Celem podjętego przedsięwzięcia jest ujednolicenie systemu, 

opracowanie numerycznej bazy danych, włącznie z mapami, by w ten sposób 

zdecydowanie ułatwić do nich dostęp. Obecnie osoby, które występują  

o wydanie dokumentów z rejestru gruntów i budynków otrzymują je przeważnie 

w wersji papierowej z niezbędnymi opisami. Dzięki planowanemu 

uruchomieniu e-usług droga i formalności związane z obsługą z zakresu 

geodezji i kartografii świadczonych przez Powiaty zdecydowanie się skróci, 

część spraw będzie można załatwić nawet bez konieczności wychodzenia  

z domu. W ramach projektu wykonana zostanie cyfrowa ortofotomapa, 

obejmująca zdjęcia terenu wszystkich dwudziestu powiatów ziemskich 

województwa lubelskiego - obejmująca obszar ponad 24 tys. km
2
. Realizacja 

projektu przewidziana jest do roku 2020. Wśród planowanych zadań 

przewidywane jest m.in.: dostosowane istniejących baz danych Ewidencji 

Gruntów i Budynków, Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu i Bazy 

Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie 

standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000, nadzór 

nad wykonaniem prac geodezyjnych i kartograficznych, skanowanie 

dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakup 

sprzętu informatycznego, zakup oprogramowania do utworzenia lub rozbudowy 

istniejących geoportali do świadczenia e-usług oraz koszty organizacji  

i zarządzania projektem obejmujące: szkolenia, ekspertyzy, promocja, obsługa 

prawna, studium wykonalności oraz koszty związane z pracą biura projektu.  

 

Całkowita wartość projektu –187.500.000 zł, w tym: 

- 159.375.000 zł dofinansowanie ze  środków  Europejskiego  Funduszu  

Rozwoju Regionalnego w  ramach  projektu  RPO  WL  na  lata  2014-2020,  

co  stanowi  85  %  kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu; 
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- 15.450.000 zł dofinansowanie w formie dotacji celowej ze środków budżetu 

państwa, co stanowi 8,24 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych 

projektu; 

- 12.675.000 zł wkład własny, co stanowi 6,76  % kwoty całkowitych 

wydatków kwalifikowalnych projektu; 

- 2.317.431 zł – wartość projektu na terenie powiatu włodawskiego. 

W ramach ww. projektu na terenie powiatu pracami objętych jest 6 gmin, 

z czego Gmina Hanna objęta jest modernizacją ewidencji gruntów i budynków 

w zakresie gruntów i budynków, natomiast gminy Hańsk, Stary Brus, Urszulin, 

Wola Uhruska i Wyryki objęte są modernizacją ewidencji gruntów i budynków 

tylko w zakresie budynków. Oprócz tego na obszarze całego powiatu wykonana 

ma zostać ortofotomapa (zdjęcia lotnicze). 

 Gmina Hanna etap I (Dańce, Dołhobrody, Hanna, Holeszów) – termin 

zakończenia: II/III kwartał 2019 r. – koszt: 596.550 zł; 

 Gmina Hanna etap II (Holeszów Nowy, Holeszów PGR, Janówka, 

Konstantyn, Kuzawka, Lack, Pawluki, Zaświatycze) – termin zakończenia: 

IV kwartał  2020 r. – koszt: 520.000 zł; 

 Gmina Wola Uhruska – termin zakończenia: III-IV kw. 2019 r. – koszt: 

155.000 zł; 

 Gmina Wyryki – termin zakończenia: III kw. 2020 r. – koszt: 159.900 zł; 

 Gmina Hańsk – termin zakończenia: III kw.2020 r. – koszt: 159.900 zł; 

 Gmina Stary Brus – termin zakończenia: III kw. 2020 r. – koszt: 120.540 zł; 

 Gmina Urszulin – umowa nie podpisana – koszt szacunkowy: 178.770 zł. 

Dodatkowo w ramach oszczędności w ogólnym budżecie projektu powiat 

nasz ma możliwość wykonania pełnej modernizacji ewidencji gruntów  

i budynków na obiektach Suchawa i Kaplonosy . 

W 2018 r. w ramach ww. projektu prowadzone były prace 

modernizacyjne na terenie 4 obrębów gminy Hanna w ramach I etapu prac, 

które  obecnie zostały zakończone. W drugim półroczu podpisano umowy 

dotyczące prac na terenie gmin Wola Uhruska, Wyryki i Hańsk, których 

efektem  ma być założenie ewidencji budynków, z tym że w 2018 r.  prace 

terenowe prowadzone były jedynie w gminach Wola Uhruska i Wyryki.  

W ramach obowiązków związanych z realizacją projektu powiat zobowiązany 

jest kontrolować postęp i jakość wykonywanych prac wyłaniając  

w postępowaniach przetargowych inspektorów nadzoru i kontroli dla 

poszczególnych etapów. W kwietniu 2018 r. podpisano umowę na kontrolę  

I etapu prac wykonywanych w związku z projektem na terenie gminy Hanna 

(obecnie zakończonych). Natomiast po zakończeniu kolejnej procedury 

przetargowej w październiku  podpisano umowę na kontrolę części projektu 

dotyczącego prac prowadzonych na terenie gmin Wola Uhruska i Wyryki. 
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13. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

 

Komórkami organizacyjnymi realizującymi zadania z zakresu gospodarki 

nieruchomościami są: Wydział Geodezji i Wydział Organizacyjno-Prawny 

Starostwa Powiatowego we Włodawie.  
 

Prowadzona przez powiat gospodarka nieruchomościami jest zadaniem  

z zakresu administracji rządowej, w przypadku nieruchomości stanowiących 

własność Skarbu Państwa, oraz zadaniem własnym w przypadku nieruchomości 

stanowiących własność powiatu.  

Mienie powiatu (nie licząc dróg powiatowych) stanowią nieruchomości  

o łącznej powierzchni 25,8182 ha. Z tego 11,7675 ha to nieruchomości 

przekazane jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, 3,3686 ha przekazane 

w użytkowanie dla SP ZOZ we Włodawie. Większość pozostałych 

nieruchomości jest  przedmiotem najmu lub dzierżawy i są to np.:, 

nieruchomość zabudowana blokiem 50-cio rodzinnym przy ulicy Szpitalnej 

(własność powiatu - 6 mieszkań), nieruchomość zabudowana budynkiem tzw. 

”hotel pielęgniarek” (51 lokali w tym 45-własność powiatu), nieruchomość 

zabudowana budynkiem po Straży Granicznej przy al. J. Piłsudskiego, 

nieruchomość zabudowana budynkiem Przychodni Zdrowia przy ulicy 

Piłsudskiego, 9 garaży przy ulicy Sokołowskiego oraz 1 garaż przy  

ul. Sejmowej. Na terenie gminy Hanna powiat jest współwłaścicielem 

nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym 12 - lokalowym, z czego 

10 lokali stanowi własność powiatu. Na terenie gminy Włodawa w Okunince 

powiat posiada nieruchomości o łącznej powierzchni 1,0609 ha, z czego  

0, 516 ha jest dzierżawione, 0,1785 ha użyczone, pozostałe 0,8308 ha – 

darowizna Skarbu Państwa – przeznaczona na cele statutowe powiatu.  

W Żłobku nieruchomość zabudowana budynkiem dawnego dworca kolejowego 

(stacja Sobibór) – darowizna PKP. 

Nieruchomości, dla których organem reprezentującym Skarb Państwa jest 

Starosta Włodawski, zajmują w powiecie włodawskim powierzchnię  

6734,9458 ha, w tym w użytkowaniu wieczystym pozostaje 5747,6976 ha,  

w trwałym zarządzie 20,5021 ha.  

W zakresie gospodarowania nieruchomościami w roku 2018 wykonano 

między innymi następujące czynności: wydano 45 decyzji administracyjnych  

o ustaleniu odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi, w 166 

przypadkach dokonano zmiany opłaty za użytkowanie wieczyste, dokonano 

regulacji stanu prawnego 6 nieruchomości oraz w 1 przypadku wygaszono 

trwały zarząd.  
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ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI POWIATU NA 31.12.2108 R. 

Lp. 
Nr 

działki 
Położenie 

Pow. w m 

kw.         
Rodzaj nieruchomości Uwagi 

1 242/7 

Włodawa 

Miasto       ul. 

Szpitalna 

872,85 

nieruchomość zabudowana  

budynkiem mieszkalnym   - blok 

50-cio rodzinny o pow. ogólnej 

wszystkich lokali 3429,10 m kw. 

współwłasność udział 4108/ 

34291  (pow. dz. 7286)                                            

2 2726 

Włodawa 

Miasto ul. 

Graniczna 

6 034,00 
nieruchomość zabudowana 

budynkiem magazynowym  

trwały zarząd dla ZDP we 

Włodawie     D. GN-

7002/02/06 

3 2725 

Włodawa 

Miasto ul. 

Graniczna 

9 152,00 nieruchomość niezabudowana W pobliżu rzeki Bug 

4 271/1 

Włodawa 

Miasto ul. 

Piłsudskiego 42 

2 440,00 nieruchomość zabudowana 

Najem dla stowarzyszenia 

Twórców Kultury 

Nadbużańskiej do 

09.,5.2022 r. 

5 273/2 

Włodawa 

Miasto        ul. 

Modrzewskiego 

31 

2 400,00 nieruchomość niezabudowana 

trwały zarząd dla ZSZ i II 

LO we Włodawie GN-

7002/33/01 

6 274 

Włodawa 

Miasto        ul. 

Modrzewskiego 

29 

1 097,00 nieruchomość niezabudowana 

trwały zarząd dla ZSZ i II 

LO we Włodawie  GN-

7002/33/01 

7 319//2 

Włodawa 

Miasto        ul. 

Modrzewskiego 

24A 

19 389,00 

nieruchomość  zabudowana 

budynkiem szkoły, internatu, 

budynkiem maga. warsztatów, halą 

sportową, wiatą 

trwały zarząd dla ZSZ i II 

LO we Włodawie GN-

7002/31/01 

8 330/2 

Włodawa 

Miasto       ul. 

Modrzewskiego 

22 a 

3 540,00 
nieruchomość niezabudowana -

edukacja 

trwały zarząd dla II LO i 

ZSZ we Włodawie  WG-

7002/03/04 

9 543/2 

Włodawa 

Miasto ul. 

Partyzantów 13 

2 946,00 

nieruchomość zabudowana 

budynkiem dydaktyczno-

internatowym, łącznikiem, salą 

gimnastyczną, budynkami 

gospodarczymi 

trwały zarząd dla 

Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego  

GN-7002/29/01 

10 550/7 

Włodawa 

Miasto ul. 

Partyzantów 17 

3 549,00 

nieruchomość zabudowana 

budynkiem w którym mieści się 

siedziba MDK im. O. Kolbergera 

oraz Poradnia Psychologiczno -

Pedagogiczna 

współrządcy trwali - 

Poradnia Psychologiczno - 

Pedagogiczna we Włodawie 

udział 18533/96669 i MDK 

we Włodawie udział 

78136/96669  GN-

7002/54/01, GN-

70002/53/01 

11 854 

Włodawa 

Miasto         Al. 

J. Piłsudskiego 

24 

2 871,00 
nieruchomość zabudowana 

budynkiem administracyjnym 

siedziba Starostwa 

Powiatowego we Włodawie 
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12 812/1 

Włodawa 

Miasto ul. 

Szkolna 3a 

37,76 nieruchomość zabudowana  

udział 5418/55955    - 

pozostał udział 

nierozliczony (pow. działki 

390) 

13 812/3 

Włodawa 

Miasto        ul. 

Szkolna 3 

106,23 nieruchomość zabudowana  
udział 3276/27569    - 

pozostała  świetlica (894) 

14 812/4 

Włodawa 

Miasto        ul. 

Szkolna 1 

9 445,00 

nieruchomość zabudowana 

budynkiem liceum, łącznikiem oraz 

budynkiem magazynowo - 

garażowym 

trwały zarząd dla      I LO 

we Włodawie    GN-

7002/22/02 

15 967/2 

Włodawa 

Miasto        ul. 

Sejmowa 

48,00 nieruchomość zabudowana dzierżawa do 31.12.2019 

16 981/8 

Włodawa 

Miasto        ul. 

Kościelna 6 

384,00 
nieruchomość zabudowana 

budynkiem administracyjnym 

Trwały zarząd PUP we 

Włodawie 

17 1004 

Włodawa 

Miasto        ul. 

Kościelna 7 

469,00 nieruchomość zabudowana budynek Wydziału Geodezji 

18 2426/1 

Włodawa 

Miasto        ul. 

Sztabowa 

5 199,00 
nieruchomość zabudowana 

budynkiem  

Trwały Zarząd Placówka 

Opiekuńczo Wychowawcza 

decyzja 

WG.6844.1.4.2012.KK z 

16.07.2012 

19 2426/3 

Włodawa 

Miasto        ul. 

Sztabowa 

6 836,00 
nieruchomość zabudowana 

budynkiem szkoły 

trwały zarząd wygaszony 

09-05-2017r. 

20 2426/4 

Włodawa 

Miasto        ul. 

Sztabowa 

36 300,00 
boisko wykorzystywane przez 

ZSZi II LO 

trwały zarząd wygaszony 

09-05-2017r. 

21 

2630 Włodawa 

Miasto        Al. 

J. Piłsudskiego 

66 

5 956,41 nieruchomość zabudowana 

budynkiem Przychodni 

udział 286671/309753 w 

współwłasności ze Skarbem 

Państwa, w trwałym 

zarządzie PSSE (6436), 

udział 16301/309753 (lokal) 

w trwałym zarządzie 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie.  

22 2631 

Włodawa 

Miasto ul. A. 

Sokołowskiego  

2 785,49 
nieruchomość zabudowana -

budynkiem hotelu 

współwłasność udział 

138080/154910 

wyodrębnione i sprzedane 6 

lokali 

23 2635/1 

Włodawa 

Miasto ul. A. 

Sokołowskiego  

30,00 nieruchomość zabudowana garaże 

24 2637/1 

Włodawa 

Miasto ul. A. 

Sokołowskiego  

19,00 nieruchomość zabudowana garaże 

25 2638/1 

Włodawa 

Miasto ul. A. 

Sokołowskiego  

23,00 nieruchomość zabudowana garaże 

26 2639/1 
Włodawa 

Miasto ul. A. 
19,00 nieruchomość zabudowana garaże 
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Sokołowskiego  

27 2641/1 

Włodawa 

Miasto ul. A. 

Sokołowskiego  

22,00 nieruchomość zabudowana garaże 

28 2644/1 

Włodawa 

Miasto ul. A. 

Sokołowskiego  

20,00 nieruchomość zabudowana garaże 

29 2646/1 

Włodawa 

Miasto ul. A. 

Sokołowskiego  

20,00 nieruchomość zabudowana garaże 

30 2648/1 

Włodawa 

Miasto ul. A. 

Sokołowskiego  

20,00 nieruchomość zabudowana garaże 

31 2650/1 

Włodawa 

Miasto ul. A. 

Sokołowskiego  

23,00 nieruchomość zabudowana garaże 

32 2652/1 

Włodawa 

Miasto        Al. 

J. Piłsudskiego  

1 999,00 

nieruchomość zabudowana 

budynkiem po byłym Oddziale P-

Ch 

trwały zarząd dla POW 

"Przystań" 

WG.6844.1.5.2012.KK 

33 2652/2 

Włodawa 

Miasto ul. A. 

Sokołowskiego        

1 098,00 

nieruchomość zabudowana 

budynkiem magazynowym 

częściowo zamieszkałym 

przeznaczone do sprzedaży 

34 2652/6 

Włodawa 

Miasto        ul. 

A 

Sokołowskiego 

964,00 
nieruchomość zabudowana 

budynkiem prosektorium 

prosektorium (użytkowanie 

SP ZOZ)   AN 990/2014                            

35 2652/7 

Włodawa 

Miasto Al. J. 

Piłsudskiego 64        

32 622,00 

nieruchomość zabudowana 

budynkami i budowlami 

związanymi z działalnością SPZOZ 

W użytkowaniu SPZOZu - 

Umowa o ustanowieniu 

prawa użytkowania AN 

990/2014 

36 2652/8 

Włodawa 

Miasto Al. J. 

Piłsudskiego 64        

925,00 

nieruchomość zabudowana 

budynkami i budowlami 

związanymi z działalnością SPZOZ 

trwały zarząd dla 

Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego  

WG.6844.1.3.2014.KK 

37 2653 

Włodawa 

Miasto ul. 

Sokołowskiego 

12              

720,00 nieruchomość niezabudowana przeznaczone do sprzedaży 

38 2655 

Włodawa 

Miasto ul. 

Sokołowskiego 

16 

679,00 nieruchomość niezabudowana przeznaczone do sprzedaży 

39 2703 

Włodawa 

Miasto ul. A. 

Sokołowskiego 

150,00 nieruchomość niezabudowana 
do przekazania dla miasta  

pod drogę  

40 2712/1 

Włodawa 

Miasto ul. A. 

Sokołowskiego 

276,00 nieruchomość niezabudowana 
do przekazania dla miasta  

pod drogę  

41 2712/2 

Włodawa 

Miasto ul. A. 

Sokołowskiego  

1 027,00 nieruchomość niezabudowana 
do przekazania dla miasta  

pod drogę  

42 2712/3 

Włodawa 

Miasto ul. A. 

Sokołowskiego 

5,00 nieruchomość niezabudowana przeznaczone do sprzedaży 
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43 2712/4 

Włodawa 

Miasto ul. A. 

Sokołowskiego 

38,00 nieruchomość niezabudowana przeznaczone do sprzedaży 

44 2712/5 

Włodawa 

Miasto ul. A. 

Sokołowskiego 

39,00 nieruchomość niezabudowana przeznaczone do sprzedaży 

45 2717/1 

Włodawa 

Miasto ul. A. 

Sokołowskiego 

601,00 nieruchomość niezabudowana 
do przekazania dla miasta  

pod drogę  

46 486/28 

Okuninka                 

Gmina 

Włodawa 

145,00 nieruchomość niezabudowana poszerzenie drogi  

47 450/7 

Różanka                 

Gmina 

Włodawa 

671,00 
nieruchomość zabudowana 

garażami             (7 sztuk) 

trwały zarząd dla DPS w 

Różance   GN-7002/03/03 

48 450/12 

Różanka                 

Gmina 

Włodawa 

255,00 nieruchomość niezabudowana 
trwały zarząd dla DPS w 

Różance WG.7002/03/03  

49 450/13 

Różanka                 

Gmina 

Włodawa 

36 229,00 nieruchomość niezabudowana 
trwały zarząd dla DPS w 

Różance WG.7002/03/03  

50 450/16 

Różanka                 

Gmina 

Włodawa 

20 549,00 

nieruchomość zabudowana 

budynkami i budowlami DPS w 

Różance tj. budynkiem głównym, 

gospodarczym drogi 

trwały zarząd dla DPS w 

Różance WG.7002/03/03  

51 834/11 

Żuków                     

Gmina 

Włodawa 

204,00 

Nieruchomość zabudowana stacją 

Bazową przeznaczoną do pracy w 

systemie telefonii komórkowej 

GSM 

dzierżawa do dnia 

31.07.2019 

52 1402 

Okuninka                 

Gmina 

Włodawa 

516,00 Nieruchomość nieabudowana dzierżawa do 28.02 2023 r 

53 488/1 

Okuninka                 

Gmina 

Włodawa 

1 785,00 

Działka letniskowa zabudowana 

domkami letniskowymi po byłym 

ośrodku wypoczynkowym NOSG 

w Chełmie 

umowa użyczenia do 

30.06.2023 r. na działalność 

statutową Poleskiego 

Stowarzyszenia Wsparcia 

Społecznego "Nasz Dom" 

54  323/1 
Suszno gm. 

Włodawa 
1 875,00 

Zabudowana budynkami /piętrowy 

+ gospodarczy/ - Lubelski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w 

Końskowoli 

trwały zarząd dla DPS w 

Różance - 

WG.6844.1.72.1.2011.KK 

dzierżawa na 10 lat dla 

Stowarzyszenia Na Rzecz 

Edukacji i Rozwoju Gminy 

Włodawa 

55  312/1 
Suszno gm. 

Włodawa 
17 979,00 Nieruchomość niezabudowana 

Umowa użytkowania  dla 

SP ZOZ Włodawa Akt Not. 

3108/2009 

56 100/4 

Włodawa 

Miasto ul. 

Lubelska 60 

850,50 
zabudowana budynkiem biurowca 

udział 1/2 

udział 1/2 we 

współwłasności trwały 

zarząd decyzja 

WG.7002/1/2011 (1701) 

57 490/4 

Okuninka 

Gmina 

Włodawa 

2 923,00 
nieruchomość zabudowana -

zabudowa letniskowa 

zabudowana domkami " 

LUX", "CIS" i "AKACJA" 

Część ośrodka UW 
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58 491/11 

Okuninka 

Gmina 

Włodawa 

1 529,00 
nieruchomość zabudowana -

zabudowa letniskowa 

zabudowana budynkiem 

byłej ubikacji Część ośrodka 

UW 

59 491/10 

Okuninka 

Gmina 

Włodawa 

3 856,00 
nieruchomość zabudowana -

zabudowa letniskowa 

zabudowana budynkiem 

letniskowym 

"wojewodówka" 

60 68/1 
Potoki Gmina 

Wola Uhruska 
784,00 

nieruchomość niezabudowana 

przejęta przy wywłaszczeniu pod 

drogę powiatową 

  

61 464/5 
Żłobek gmina 

Włodawa 
2 772,00 

nieruchomość zabudowana 

budynkiem dworca 
Darowizna PKP 

62 313/15 Hanna 2 063,08 

nieruchomość zabudowana 

budynkiem mieszkalnym o 

powierzchni wszystkich mieszkań 

893,48 m
2
 

10 lokali mieszkalnych, 

współwłasność  udział 

75608/89348 (2438) 

 
 Razem 258182,33   

      

 
  

 
  

 
     

14. ADMINISTRACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA 

 

Komórką organizacyjną realizującą zadania z zakresu administracji 

architektoniczno-budowlanej jest Wydział Budownictwa i Inwestycji 

Starostwa Powiatowego we Włodawie.  
 

Wszystkie zadania realizowane przez wydział są zadaniami zleconymi  

z zakresu administracji rządowej. W ramach administracji architektoniczno-

budowlanej w 2018 r. wydano: 353 decyzje dotyczące pozwoleń na budowę lub 

rozbiórkę, 9 decyzji dotyczące odmowy wydania pozwoleń na budowę lub 

rozbiórkę, 22 decyzje o wniesieniu sprzeciwu w sprawie zgłoszenia, 2 decyzje  

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wykaz czynności 

prowadzonych przez wydział: w 3 przypadkach prowadzono postępowania  

w sprawie wydania decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 

wydano 44 postanowienia dotyczące pozwoleń na budowę i rozbiórkę, wydano 

36 postanowień dotyczących zgłoszeń budowy i rozbiórki, rozpatrzono  

306 zgłoszeń robót budowlanych, wydano 6 zaświadczeń o samodzielności 

lokali, wydano 20 zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową  

i wyposażenie techniczne lokali, wydano 45 zaświadczeń potwierdzających 

przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych, wydano 376 dzienników budowy, 

wydano 17 postanowień w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwo  

od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  

i ich usytuowanie.  
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15. GOSPODARKA WODNA 

 

Komórką organizacyjną realizującą zadania z zakresu gospodarki wodnej jest 

Wydział Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Włodawie.  
 

Gospodarowanie wodami Skarbu Państwa w ramach wykonywania praw 

właścicielskich na jeziorach na terenie powiatu włodawskiego: Białe, Rotcze  

i Sumin jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. W 2018 r.  

za użytkowanie gruntów pokrytych wodami pobrano jedna opłatę (Jez. Białe). 

 

16. OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY 

 

Komórką organizacyjną realizującą zadania z zakresu ochrony środowiska  

i przyrody jest Wydział Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego  

we Włodawie. 

 

W zakresie ochrony środowiska i przyrody starostwo wykonuje zadania 

zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne. 

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,  

a dotyczącej ochrony przyrody i środowiska wydział wydał: 9 decyzji 

zatwierdzających dokumentację geologiczną, hydrogeologiczną i geologiczno-

inżynierską, 6 decyzji zatwierdzających projektu robót geologicznych, 3 decyzje 

na wygaszanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złoża. 

 W ramach zadań własnych dotyczących ochrony przyrody i środowiska wydział 

wydał: 3 decyzje zezwalające na emisję, 8 decyzji wymierzających opłaty 

eksploatacyjne, 2 decyzje zezwalające na zbieranie odpadów, 1 decyzje 

środowiskową, 45 decyzji na wycinkę drzew i krzewów z terenów będących 

własnością gmin. 

 

17. ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE 

 

Komórką organizacyjną realizującą zadania z zakresu rolnictwa, leśnictwa  

i rybactwa śródlądowego jest Wydział Środowiska i Rolnictwa Starostwa 

Powiatowego we Włodawie. 

 

Zadanie – rolnictwo jest zadaniem własnym powiatu i obejmuje wydanie 

307 decyzji przeznaczających grunty rolne na cele nierolnicze i nieleśne oraz ich 

wyłączenia z produkcji rolnej. 

Zadanie – leśnictwo jest zadaniem własnym powiatu w zakresie: 

sprawdzania udatności zalesień wykonanych w ramach PROW – sprawdzono  

15 upraw na obszarze 16,82 ha, wystawiania świadectw legalności pochodzenia 

drewna – wystawiono 924 świadectwa na 7.428 m
3
 drewna, wydawania 

zaświadczeń o objęciu wnioskowanych działek uproszczonym planem 

urządzenia lasu – 536 zaświadczeń, obsługi wniosków za prowadzenie upraw 
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leśnych – 18 upraw na obszarze 96,9761 ha. Z leśnictwem związane jest także 

łowiectwo, które jest zadaniem rządowym. W ramach zadania w pięciu 

przypadkach naliczono czynsze dzierżawne za polne obwody łowieckie. 

Zadanie – rybactwo śródlądowe jest zadaniem własnym powiatu,  

w ramach którego wydział rejestruje sprzęt pływający – zarejestrowano  

w 2018 r. 15 sztuk oraz wydaje karty wędkarskie – wydano 125 kart. 

 

18. PORZĄDEK PUBLICZNY I BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI 

 

Zadanie powyższe jest realizowane w oparciu o „Powiatowy program 

zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli na lata 2018 - 2021” przyjęty Uchwałą nr XXXVIII/234/17 Rady 

Powiatu z dnia 28 grudnia 2017 r. Podstawowymi założeniami ww. programu 

jest: poprawa stanu porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu 

włodawskiego, inicjowanie współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami 

działającymi na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego, tworzenie 

warunków sprzyjających większemu zaangażowaniu instytucji społecznych, 

gospodarczych, a także osób prywatnych, w działania na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa własnego, osiedla, dzielnicy, gminy, bezpieczeństwo w sieci 

internetowej, podnoszenie świadomości społecznej w zakresie dbania  

o bezpieczeństwo własne i własnej rodziny, pogłębianie wiedzy mieszkańców  

z zakresu bezpiecznych zachowań w życiu codziennym, propagowanie wśród 

mieszkańców zasady wzajemnej pomocy oraz wprowadzanie skutecznych 

metod i środków technicznego zabezpieczenia mienia, powszechną edukację 

dzieci i młodzieży na rzecz bezpieczeństwa oraz profilaktyki uzależnień, 

tworzenie programów o charakterze profilaktycznym i organizowanie 

powszechnej edukacji społeczeństwa w zakresie łagodzenia skutków przemocy 

w rodzinie, dalsze doskonalenie współpracy i współdziałania powiatowych 

służb, inspekcji i straży jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie poprawy 

stanu bezpieczeństwa, a dotyczące wspólnych lub własnych obszarów działania. 

  

Jednostkami organizacyjnymi realizującymi zadania z zakresu porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli są: 

 

1) Komenda Powiatowa Policji we Włodawie, 

2) Komenda Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej we Włodawie, 

3) Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna we Włodawie, 

4) Starosta Włodawski. 

 

Ad 1. Komenda Powiatowa Policji we Włodawie. W 2018 roku na terenie 

powiatu włodawskiego wszczęto 826 postępowań w sprawie zgłoszonych 

przestępstw, z czego 551 przypadków były to przestępstwa potwierdzone.  

W 2018 r. KPP we Włodawie osiągnęła wykrywalność ogólną na poziomie  

79,8 % . Na gorącym uczynku zatrzymano ogółem 10 sprawców. Odnotowano  
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4 przestępstwa z kategorii rozbój, kradzież i wymuszenie rozbójnicze, gdzie 

wykrywalność tych przestępstw osiągnęła wartość 87,1%. Odnotowano również 

6 przestępstw dotyczących bójki lub pobicia. Wykrywalność tych przestępstw 

osiągnęła wartość 84,7%. Odnotowano 34 przestępstwa kradzieży z włamaniem. 

Wykrywalność tych przestępstw osiągnęła wartość 28,1%. Przestępstwa 

narkotykowe: ujawniono 147,30 grama marihuany, 2,40 grama Amfetaminy,  

1 tabletkę meta amfetaminy, 30 szt. roślin konopi na 5 plantacjach, 319,97 gram 

dopalaczy. W toku prowadzonych czynności procesowych od sprawców 

przestępstw odzyskano mienie o łącznej wartości 267.521 zł. 

 W 2018 roku zatrzymano od sprawców przestępstw i wykroczeń 

skarbowych 157.140 szt. papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy, 

gdzie uszczuplenie Skarbu Państwa z tytułu akcyzy wyniosło 182.070 zł. 

W 2018 roku liczba wypadków uplasowała się na poziomie 23 zdarzeń, 

odnotowano 301 kolizji.  Głównymi przyczynami zdarzeń drogowych w 2018 r. 

było niedostosowanie prędkości jazdy do warunków ruchu oraz nieudzielenie 

pierwszeństwa przejazdu. Duża liczba zdarzeń drogowych spowodowana jest 

wtargnięciem zwierzęcia pod nadjeżdżający pojazd. Inne często występujące 

przyczyny to nieprawidłowe cofanie czy niezachowanie bezpiecznej odległości 

między pojazdami.  W 2018 r. zatrzymano 84 kierujących, którzy prowadzili 

pojazdy mechaniczne znajdując się w stanie nietrzeźwości. 

Nad bezpieczeństwem osób wypoczywających w Okunince czuwali 

policjanci KPP we Włodawie jak również oddelegowani funkcjonariusze 

Oddziału Prewencji Policji z Lublina (15 policjantów), którzy pełnili służbę  

w okresie od 1.07.2018 r. do 2.09.2018 r. Na pozostałych terenach 

turystycznych powiatu włodawskiego nad ładem i porządkiem publicznym 

czuwali policjanci Komisariatu Policji w Urszulinie i Posterunku Policji w Woli 

Uhruskiej. W skład funkcjonariuszy stale zabezpieczających bezpieczeństwo  

w Okunince  weszło trzech sterników motorowodnych oraz jeden dzielnicowy. 

W 2018 r. w sezonie letnim odnotowano ogółem 34 przestępstw, takich jak: 

kradzież, włamanie, bójka-pobicie. 

Na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego istotny wpływ ma 

również zagrożenie wykroczeniami. Poniższa tabela przedstawia zagrożenie 

wykroczeniami na przestrzeni  2018 roku na terenie powiatu włodawskiego.  

Z przedstawionych poniżej danych wynika, że represja karna wykroczeń 

ujawnionych w analizowanym okresie sukcesywnie wzrasta. W analizowanym 

rejonie najwięcej jest wykroczeń popełnianych przeciwko mieniu: kradzieże, 

niszczenie mienia. Wartość miernika jest niewątpliwie dowodem na to,  

że kierowani w rejon policjanci Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego pełnią 

tam służbę w sposób  efektywny i skuteczny.  
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2018 r. 
Liczba 

ujawnionych 

wykroczeń ogółem 

Zakłócanie 

porządku 

publicznego 

Kradzież 

mienia 

Uszkodzenie 

mienia 

Spożywanie 

alkoholu w miejscu 

niedozwolonym 

 1150 108 149 43 112 

Liczba 

mandatów 

karnych 

228 30 21 - 64 

Wniosków 

o ukaranie 

do SR 

451 57 48 11 18 

Pouczeń 250 7 2 0 29 

  

 Policjanci KPP we Włodawie przeprowadzili 255 spotkań z dziećmi  

i młodzieżą, 119 spotkań z pedagogami oraz na bieżąco przeprowadzali 

rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze z nieletnimi i ich rodzicami, dotyczące 

szeroko rozumianego bezpieczeństwa. 

 W ramach współpracy z Sądem Rejonowym Wydział Rodzinny  

i Nieletnich oraz  innymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,  

w 2018 r. policjanci skierowali do Sądów Rejonowych 61 wniosków  

i zawiadomień. 

KPP we Włodawie ujawniła 8 nieletnich znajdujących się pod działaniem 

alkoholu oraz 3 uciekinierów z domów rodzinnych i 1 osobę z Placówki 

Opiekuńczo-Wychowawcej.  

W roku 2018 podejmowane były również działania w celu  poprawy 

bezpieczeństwa osób starszych. Zorganizowano 2 debaty społeczne pod hasłem 

"Bezpieczeństwo seniorów". Przede wszystkim prowadzono działalność 

informacyjno-edukacyjną na temat rozważnego zapraszania do mieszkania osób 

nieznajomych. Jednym z przedsięwzięć na rzecz poprawy bezpieczeństwa osób 

starszych było rozdysponowanie ulotek profilaktycznych przez dzielnicowych 

skierowanych do osób starszych. Ponadto ulotki i materiały dotyczące 

bezpieczeństwa seniorów były rozdawane podczas różnego rodzaju festynów 

plenerowych oraz debat społecznych. Na stronie internetowej komendy oraz 

lokalnej prasie były również zamieszczane artykuły, które uświadamiały 

seniorom zagrożenia związane z działalnością przestępców wykorzystujących 

ludzką ufność, otwartość i szczere intencje.  

 

ZAGROŻENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ 

 Gmina 

Miejska 

Włodawa 

Gmina 

Wiejska 

Włodawa 

Gmina 

Urszulin 

Gmina 

Wola 

Uhruska 

Gmina 

Hańsk 

Gmina 

Wyryki 

Gmina 

Hanna 

Gmina 

Stary 

Brus 

Liczba 

przestępstw 

432 171 98 107 49 38 33 51 

W tym w 7 

kategoriach 

84 38 20 5 9 6 9 3 
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Wybrane 

przestępstwa 

najliczniej 

popełniane 

kradzież – 

32 

kradzież z 

włamaniem-

13 

średni 

uszczerbek 

na zdrowiu- 

13 

Zniszczenie 

cudzej 

rzeczy- 11 

kradzież z 

włamaniem 

– 9 

kradzież - 8 

kradzież – 7 

kradziez z 

włamaniem 

– 5 

średni 

uszczerbek 

na zdrowiu - 

5 

Kradzież z 

włamaniem 

– 3 

kradzież - 2 

kradzież – 4 

zniszczenie 

cudzej 

rzeczy - 3 

kradzież – 4 

kradziez z 

włamaneim 

– 1 

średni 

uszczerbek 

na zdrowiu - 

1 

kradzież – 4 

zniszczenie 

cudzej 

rzeczy - 3 

Azniszczenie 

cudzej 

rzeczy -1, 

kradzież z 

włamaniem - 

1  średni 

uszczerbek 

na zdrowiu – 

po 1  

 

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA 

Na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa w 2018 r ogólnie zostało 

naniesionych w powiecie włodawskim 106 potwierdzonych zgłoszeń.  

 

 Gmina 

Miejska 

Włodawa 

Gmina 

Wiejska 

Włodawa 

Gmina 

Urszulin 

Gmina 

Wola 

Uhruska 

Gmina 

Hańsk 

Gmina 

Wyryki 

Gmina 

Hanna 

Gmina Stary 

Brus 

KMZB 75 10 2 7 2 6 0 4 

Najczęściej 

zgłasane 

nieprawidło

wości 

Włodawa 

ul. 

Okunińska 

– 

przekracza

nie 

dozwolonej 

prędkości – 

17 razy 

 

Włodawa 

ul. 

Sybiraków 

– akty 

wandalizm

u, 

spożywanie 

alkoholu w 

miejscu 

niedozwolo

nych - 57 

Okuninka: 

- 

nieprawidlo

we 

parkowanie 

– 2 

- 

przekrocze

nie 

prędkości -  

Przekracza

nie 

dozwolonej 

prędkości 

w 

Michałowie 

i Starymn 

Załuczu 

Przekraczan

ie 

dozwolonej 

prędkości : 

Piaski 

Uhruskie – 

4; Wola 

Uhruska, ul. 

Nadbużańsk

a, 

Macoszyn 

Duży oraz 

Mszanka– 

1, 

Niewłaściw

a 

infrastruktur

a drogowa -

1 

przekraczan

ie 

dozwolonej 

prędkości – 

Szcześniki 1 

Przekraczani

e 

dopzwolonej 

prędkości : 

Adampol – 4; 

Wyryki oraz 

Dobropol - 1 

  Zła 

organizacja 

ruchu  - 

Kołacze 1 

dzikie 

wysypiska 

śmieci – 1 

przekraczani

e dozwolonej 

prędkości – 

Kamień 2 

 

Ad 2. Komenda Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej we Włodawie  

w 2018 r. realizowała zadania w oparciu o „Analizę sytuacji pożarowej  

i miejscowych zagrożeń powiatu za rok 2017”. W oparciu o analizę został 

opracowany roczny plan pracy z uwzględnieniem zadań wynikających  

z obowiązujących przepisów, potrzeb lokalnych i analiz z dotychczasowej 

działalności. Na 2018 r. w planie ujęto następujące zadania: 

1. Poprawa bezpieczeństwa obywateli poprzez doskonalenie funkcjonowania 

KSRG i usprawnienie organizacji działań ratowniczych. 

2. Doskonalenie kadry KP PSP stosownie do potrzeb i możliwości 

wynikających z zagrożenia powiatu włodawskiego oraz struktury organizacyjnej 

jednostki.  
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3. Zapobieganie zagrożeniom pożarowym i innym zagrożeniom. Nadzór nad 

przestrzeganiem przepisów ppoż. 

4. Rozwijanie  współpracy w zakresie ratownictwa i ochrony ludności. 

Współpraca z różnymi podmiotami i jednostkami w zakresie bezpieczeństwa. 

5. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków służby i pracy. 

6. Dostosowanie bazy logistycznej i zasobów sprzętowych niezbędnych  

do realizacji zadań i występujących zagrożeń. 

7. Zapewnienie racjonalnej gospodarki finansowej warunkującej realizację 

ustawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej na szczeblu powiatu 

włodawskiego.  

Działania ratownicze na terenie powiatu włodawskiego oprócz KP PSP 

we Włodawie realizuje obecnie 36 jednostek ochotniczych straży pożarnych  

w tym 12 działających  ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego 

20 jednostki OSP typu S (na wyposażeniu samochód gaśniczy) i 4 typu  

M (na wyposażeniu motopompa).  

KP PSP we Włodawie koordynuje i realizuje rozwój sieci ratownictwa 

specjalistycznego na poziomie podstawowo – docelowym. Kierunkiem działań 

jest dążenie aby jak największa liczba mieszkańców powiatu znalazła się  

w zasięgu efektywnego czasu dojazdu jednostek ochrony przeciwpożarowej 

włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Przyjmuje się, 

że efektywny czas dojazdu wynosi 15 minut przy założeniu, że jednostka KSRG 

jest zdolna do podjęcia działań ratowniczych z prawdopodobieństwem 80%  

i realizuje zadania ratownictwa specjalistycznego (wodne, techniczne, 

poszukiwawczo-ratownicze, wysokościowe, chemiczne) w zakresie 

podstawowym. Z przeprowadzonych analiz czasu dojazdu jednostek KSRG  

do zdarzeń wynika, że na otrzymanie pomocy w czasie do 15 minut od chwili 

przyjęcia zgłoszenia przez Powiatowe Stanowisko Kierowania może liczyć  

ok. 93,05% mieszkańców powiatu. W trakcie 15 minut jednostki KSRG  

są w stanie dotrzeć do zdarzeń na ok 59,47% powierzchni powiatu 

włodawskiego. 

W 2018 r. na terenie powiatu włodawskiego zanotowano 471 zdarzeń,  

co stanowi spadek o 4,46% w stosunku do roku 2017 r. kiedy zanotowano 493 

zdarzenia. Jednostki ochrony przeciwpożarowej brały  udział przy 139 pożarach, 

276 miejscowych zagrożeniach i  56 alarmach fałszywych. 

KP PSP uczestniczyła samodzielnie w 286 interwencjach, co stanowi  

ok. 60,72  % wszystkich interwencji. KP PSP wspólnie z jednostkami OSP 

uczestniczyła w 130 interwencjach co stanowi ok. 27,60 % wszystkich 

interwencji. Jednostki OSP samodzielnie uczestniczyły w 55 interwencjach,  

co stanowi ok. 11,68% wszystkich interwencji. 

Powstałe pożary na terenie powiatu były likwidowane przez: KP PSP 

samodzielnie – 48 pożarów, co stanowi ok. 34,53% ogólnej liczby powstałych 

pożarów, KP PSP wspólnie z jednostkami OSP –79 pożarów, co stanowi  

ok. 56,83% ogólnej liczby powstałych pożarów, jednostki OSP samodzielnie – 

12 pożarów, co stanowi ok. 8,63% ogólnej liczby powstałych pożarów.  
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W 2018 roku zanotowano 56 alarmów fałszywych co stanowi ok. 11,89 % 

ogólnej liczby interwencji. Do alarmów fałszywych jednostki reagowania 

gaśniczego wyjeżdżały samodzielnie 46 razy, wspólnie z OSP 6 razy.  

Samodzielnie OSP wyjeżdżały 4 razy do alarmów fałszywych.     

Duży udział jednostek OSP w zdarzeniach przekłada się w sposób 

bezpośredni na funkcjonowanie całego systemu ochrony przeciwpożarowej,  

na terenie powiatu. Jednostki OSP są istotnym elementem tego systemu 

szczególnie ważnym na terenie obszaru, gdzie efektywny czas dojazdu 

jednostek PSP wynosi powyżej 15 minut. 

 

W ubiegłym roku jednostki OSP złożyły wnioski w ramach XVII naboru 

wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu 

Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój 

systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem  

i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań 

ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych 

przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia 

przestępstwem w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, 

niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu 

popełnienia przestępstwa. W ramach programu pozyskano sprzęt: 

1. OSP Dołhobrody: zakup zestawu ratownictwa technicznego o wartości 

65.000 zł, zakup defibrylatora o wartości 6.500 zł;  

2. OSP Hanna:  zakup defibrylatora o wartości 6.500 zł;  

3. OSP Hańsk: zakup zestawu ratownictwa technicznego o wartości 65.000 zł, 

zakupu defibrylatora o wartości 6.500 zł;  

4. OSP Stary Brus: defibrylator o wartości 6.500 zł;  

5. OSP Wołoskowola: agregat prądotwórczy o wartości 5.953 zł;  

6. OSP Hola: pilarka do drewna o wartości 2.048 zł,  latarka akumulatorowa  

o wartości 1.599zł; 

7. OSP Urszulin: defibrylator o wartości 6.500 zł, pilarka do drewna o wartości 

1.900 zł, detektor wielogazowy o wartości 3.000 zł, agregat prądotwórczy  

o wartości 6.000 zł, latarka akumulatorowa o wartości 250 zł; 

8. OSP Wereszczyn: defibrylator o wartości 6.500 zł, pilarka do drewna  

o wartości 1.900 zł, przenośny zestaw oświetleniowy o wartości 1.400 zł, latarka 

akumulatorowa o wartości 250 zł;  

9. OSP Wytyczno: pilarka do drewna o wartości 1.900 zł, agregat prądotwórczy 

o wartości 2.800 zł;  

10. OSP Orchówek: defibrylator o wartości 6500,00 zł; 

11. OSP Różanka: defibrylator o wartości 6.500 zł;  

12. OSP Żuków: defibrylator o wartości 6.500 zł;  

13. OSP Wola Uhruska:  defibrylator o wartości 6.500 zł, agregat prądotwórczy  

o wartości 4.900 zł, detektor wielogazowy o wartości 2.700 zł, zestaw 

uniwersalny podpór i klinów do stabilizacji pojazdów o wartości 3.560 zł, 

zestawu pokrowców ochronnych na ostre krawędzie o wartości 480 zł, 
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zabezpieczenia poduszki powietrznej kierowcy o wartości 335 zł, zakup 

czterech latarek przyhełmowych z uchwytem o łącznej wartości 580 zł, zakup 

czterech latarek kątowych o łącznej wartości 1.000 zł, zakup kompletu flar 

ostrzegawczych o wartości 600 zł;  

14. OSP Uhrusk: zakupu defibrylatora o wartości 6.500 zł;  

15. OSP Zahajki: defibrylator o wartości 6.500 zł, latarka akumulatorowa  

o wartości w 350 zł;  

16. OSP Wyryki: agregat prądotwórczy o wartości 5.943 zł, przenośny zestaw 

oświetleniowy o wartości 650 zł, pilarka do drewna o wartości 1.950 zł, zakupu 

defibrylatora o wartości 6.500 zł, zakupu zestawu ratownictwa medycznego  

R1 o wartości 6.500 zł. 

 

Ad 3. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna we Włodawie –  

w ramach zadania w części dotyczącej bezpieczeństwa obywateli prowadziła  

w 2018 r. nadzór nad bezpieczeństwem żywności, materiałów i wyrobów 

przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków w odniesieniu  

do 538 obiektów. W porównaniu do 2017 r. liczba ta zwiększyła się  

o 62 obiekty. Skontrolowano 384 obiekty żywnościowo-żywieniowe oraz 

zakłady obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu  

z żywnością, w tym: 40 obiektów produkcji żywności (90,9% ujętych  

w ewidencji), 172 obiekty obrotu żywnością (86,9% ujętych w ewidencji),  

160 obiektów żywienia zbiorowego (97,6% ujętych w ewidencji), 12 miejsc 

obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością 

(92,3% ujętych w ewidencji).  Zgodnie z kryteriami określonymi w arkuszach 

oceny stanu sanitarnego – ocenie poddano 354 obiekty, z czego w 1 przypadku 

nie zostały spełnione wymagania, co stanowiło 0,3% poddanych ocenie 

obiektów.  

W ramach prowadzonego nadzoru nad wszystkimi obiektami żywnościowo-

żywieniowymi oraz miejscami obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi 

do kontaktu z żywnością znajdującymi się w ewidencji zakładów: łącznie 

przeprowadzono 734 kontrole i rekontrole (w tym 47 stanowiły kontrole 

interwencyjne), wydano 102 decyzje administracyjne, w tym  

3 unieruchomienia (przerwania działalności całego zakładu) oraz 3 decyzje 

zakazu wprowadzania produktów do obrotu.  

W celu poprawy stanu sanitarnego stosowano następujące sankcje karne: 

ukarano 59 osób mandatami karnymi na kwotę 7.050 zł, skierowano 2 wnioski  

do LPWIS o wymierzenie kary pieniężnej w związku z prowadzeniem 

działalności w zakresie produkcji i obrotu żywnością bez złożenia wniosku  

o zatwierdzenie i wpis do rejestru zakładów. W ramach nadzoru nad miejscami 

obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością 

przeprowadzono 13 kontroli. 
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W omawianym okresie oceniano wszystkie grupy nadzorowanych 

zakładów, w tym: produkcji żywności, obrotu i magazynowania żywności,  

jak też zakładów żywienia (otwartego i zamkniętego). W wyniku 

przeprowadzonej oceny 1 nadzorowany obiekt żywienia zbiorowego otwartego 

oceniono jako niezgodny z wymaganiami. Negatywna ocena spowodowana była 

brakiem orzeczeń lekarskich dla celów sanitarno-epidemiologicznych 

zatrudnionych pracowników. 

Ujęte w ewidencji zakłady produkcji żywności to: wytwórnie lodów (7), 

automaty do lodów (25), piekarnie (7), ciastkarnie (4) oraz inne wytwórnie 

żywności (1). W ramach prowadzonego nadzoru w ww. grupie zakładów 

skontrolowano 40 zakładów z 44 będących pod nadzorem. 39 obiektów 

oceniono na podstawie arkuszy oceny stanu sanitarnego, z czego wszystkie 

uzyskały ocenę potwierdzającą zgodność z wymaganiami. Łącznie w tej grupie 

obiektów przeprowadzono 79 kontroli, w tym 4 kontrole interwencyjne. 

W 2018 r. w ewidencji nadzorowanych zakładów ujęto 198 obiektów,  

w tym 113 sklepów spożywczych (5 supermarketów), 10 kiosków spożywczych, 

4 magazyny hurtowe, 8 obiektów ruchomych (głównie przyczepy 

gastronomiczne), 5 przedsiębiorców wykonujących transport żywności oraz  

58 innych obiektów obrotu żywnością (np. wydzielone stoiska spożywcze  

i punkty sprzedaży środków spożywczych, apteki itp.). W ramach 

prowadzonego nadzoru skontrolowano 172 obiekty, tj. 86,9%. 150 obiektów 

oceniono na podstawie arkuszy oceny stanu sanitarnego, z czego wszystkie 

uzyskały ocenę potwierdzającą zgodność z wymaganiami. Łącznie  

w tej grupie obiektów przeprowadzono 343 kontrole, w tym 34 kontrole 

interwencyjne. 

W związku z wystąpieniem na terenie woj. lubelskiego ognisk 

afrykańskiego pomoru świń realizowane były kontrole dotyczące obrotu mięsa 

wieprzowego i jego przetworów oraz dziczyzny, ze szczególnym zwróceniem 

uwagi na identyfikowalność tego typu żywności oraz postępowanie z odpadami. 

W każdym przypadku ujawnienia nieprawidłowości podejmowane były 

działania administracyjne mające na celu ich skuteczne wyeliminowanie, 

włącznie z poinformowaniem Inspekcji Weterynaryjnej o poczynionych 

ustaleniach. 

W ramach prowadzonego nadzoru w grupie zakładów zbiorowego 

żywienia typu otwartego skontrolowano 119 zakładów (w tym 106 zakładów 

małej gastronomii) z  121 (w tym 107 zakładów małej gastronomii) objętych 

nadzorem tj. 98,3%. 113 obiektów (w tym 100 zakładów małej gastronomii) 

poddano ocenie przy wykorzystaniu arkuszy oceny stanu sanitarnego, z czego  

1 zakład małej gastronomii  został oceniony jako niezgodny z prawem 

żywnościowym. Łącznie w tej grupie obiektów przeprowadzono 203 kontrole, 

w tym 5 kontroli interwencyjnych. 

W ramach prowadzonego nadzoru w grupie zakładów żywienia 

zbiorowego typu zamkniętego skontrolowano 41 zakładów z 43 będących pod 

nadzorem tj. 95,3%. 40 placówek oceniono na podstawie arkuszy oceny stanu 
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sanitarnego, z czego wszystkie jako zgodne z wymaganiami. Łącznie w tej 

grupie obiektów przeprowadzono 90 kontroli, w tym 4 kontrole interwencyjne. 

Pod nadzorem PPIS we Włodawie znajdowała się 1 placówka szpitalna -   

SP ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu, w której prowadzone było 

żywienie pacjentów, realizowane w formie własnego bloku żywienia.  

Na terenie powiatu włodawskiego wzmożonym nadzorem objęto obiekty 

żywnościowo-żywieniowe zlokalizowane na obszarach lub szlakach  

i w miejscowościach turystycznych, w szczególności: w Okunince n/J.Białym, 

Grabniaku n/J.Rotcze, Woli Uhruskiej, Poleskim Parku Narodowym  

w Urszulinie (miejscowości: Urszulin, Stare Załucze, Wola Wereszczyńska) 

oraz mieście Włodawa. W ramach nadzoru w powyższym zakresie 

skontrolowano 223 obiekty, z czego w 148 (66,4%) stwierdzono niezgodności  

z prawem żywnościowym.  

W 2018 r. na terenie powiatu włodawskiego nadzorem sanitarnym zostało 

objętych 117 producentów produkcji pierwotnej. W większości są to producenci 

zbóż, ziemniaków, owoców miękkich (malina, truskawka, porzeczka, borówka), 

ale także producenci: warzyw, w tym warzyw zielonych. 

W 2018 r. pod nadzorem Sekcji Higieny Komunalnej znajdowało się 

21 wodociągów zaopatrujących ludność powiatu włodawskiego w wodę 

przeznaczoną do spożycia, w tym 16 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia 

(Włodawa, Hanna, Okuninka, Lubień, Hańsk, Dubeczno, Wola Wereszczyńska, 

Wereszczyn,  Wola Uhruska,  Różanka, Stary Brus, Wołoskowola, Majdan 

Stuleński, Siedliszcze, Korolówka, Sobibór) i  5 wodociągów lokalnych 

(Korolówka Osada, SPZOZ Adampol, Suchawa, Nadleśnictwo Sobibór,  

ZK Włodawa). Skontrolowano stan sanitarno–higieniczny wszystkich 

wodociągów, przedmiotem kontroli był stan sanitarno-higieniczny infrastruktury 

wodociągowej. Badania przeprowadzane były w Laboratoriach Zintegrowanego 

Systemu Badań Laboratoryjnych oraz laboratoriach o udokumentowanym 

systemie jakości badań, zatwierdzonych przez organy Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej. Dodatkowo pozaplanowy pobór wody z wodociągów odbywał się  

po wykonywanych pracach modernizacyjnych i naprawczych. Na wodociągach 

lokalnych Adampol i Korolówka Osada w próbkach wody badanej w ramach 

kontroli wewnętrznej stwierdzono przekroczenia bakteriologiczne,  

co skutkowało wydaniem przez sanepid decyzji o braku przydatności wody  

do spożycia i prowadzeniem okresowej dezynfekcji wody. Konsumenci 

niezwłocznie informowani byli o działaniach prowadzonych przez 

administratorów wodociągów. Jednocześnie zezwolono na utrzymanie 

wodociągów w ruchu, w celu prowadzenia skutecznych działań naprawczych 

oraz umożliwienia odbiorcom korzystania z wody do celów sanitarnych. Stała 

dezynfekcja wody prowadzona była na Wodociągach Zbiorowego Zaopatrzenia: 

Włodawa, Różanka i Siedliszcze oraz na wodociągach lokalnych: Korolówka 

Osada i Zakładu Karnego we Włodawie. W celu określenia rozmiaru  

i charakteru prawdopodobnego narażenia na substancje promieniotwórcze 

w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przeprowadzono wstępny 
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monitoring substancji promieniotwórczych. W ramach prowadzonego nadzoru 

sanitarnego nad jakością wody w wodociągach nadzorowanych przez PSSE   

we Włodawie pobrano do badań 47 próbek wody. 

Na koniec 2018 r. wszystkie nadzorowane wodociągi dostarczały wodę  

o właściwej jakości mikrobiologicznej odpowiadającej wymaganiom 

sanitarnym. 

Na terenie powiatu włodawskiego znajdują się 2 pływalnie, 1 całoroczna 

należąca do MOSiR we Włodawie oraz 1 sezonowa  przy Ośrodku 

Wypoczynkowym „Niebieskie Migdały” w Okunince. Pływalnie zasilane  

są wodą wodociągową. Na obydwu pływalniach zapewniona jest recyrkulacja 

wody działająca na zasadzie obiegu zamkniętego oraz stosowana jest 

automatyczna dezynfekcja podchlorynem sodu. Mając na uwadze 

bezpieczeństwo zdrowotne użytkowników tych obiektów, próbki wody  

na pływalni całorocznej  pobierane były dwa razy w miesiącu w ramach kontroli 

wewnętrznej oraz raz w roku w ramach nadzoru sanitarnego, natomiast  

na pływalni sezonowej – w okresie letnim w ramach kontroli wewnętrznej  

raz w miesiącu. 

W okresie sezonu letniego w 2018 r. funkcjonowało pięć kąpielisk: 

dwa  kąpieliska nad Jez. Białym w Okunince oraz po jednym w Bytyniu, 

Grabniaku i Suminie. Nad Jez. Białym funkcjonowały również dwa miejsca 

okazjonalnie  wykorzystywane do kąpieli. Administratorzy kąpieliska i miejsc 

okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, prowadzili kontrolę wewnętrzną 

jakości wody. Pod względem mikrobiologicznym woda w kąpieliskach  

i w miejscach  okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w trakcie sezonu 

letniego odpowiadała  wymogom prawnym. 

W 2018 r. pod nadzorem sekcji Higieny Komunalnej znajdowało się 261 

obiektów użyteczności publicznej, takich jak: apteki, domy przedpogrzebowe, 

zakłady pogrzebowe, prosektorium, środki komunikacji autobusowej, park 

miejski, Zakład Karny, cmentarze, muzeum, kino, stadiony, hale sportowe, 

pływalnie, place zabaw, stacja ratownictwa medycznego, szpital, pralnie, 

siłownie, zakłady kosmetyczne, zakłady odnowy biologicznej, zakłady 

fryzjerskie, sanitariaty na stacjach paliw, ośrodki wypoczynkowe, pola 

namiotowe, pokoje do wynajęcia, zajazdy, bazy noclegowe, gospodarstwa 

agroturystyczne i szalety publiczne. W 2018 roku przeprowadzono 331  kontroli 

sanitarnych w obiektach użyteczności publicznej. W wyniku prowadzonego 

nadzoru sanitarnego w obiektach użyteczności publicznej ze względu na zły stan 

sanitarno-higieniczny wydano: 12 decyzji administracyjnych, 13 decyzji 

opłatowych, nałożono 1 mandat karny na sumę 300 zł, wydano 153 opinie 

sanitarne oraz wystosowano 7 wystąpień. 

Na terenie powiatu włodawskiego w roku 2018 funkcjonowało  

14 obiektów noclegowych całorocznych, 87 obiektów noclegowych sezonowych 

oraz 15 pól namiotowych. Przeprowadzono 114 kontroli.   
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Ad 4. Starostwo Powiatowe we Włodawie - za wykonywanie zadań w zakresie 

zapewnienia porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony 

życia i zdrowia ludności na terenie powiatu włodawskiego odpowiada Starosta 

Włodawski, jako zwierzchnik powiatowych służb, inspekcji i straży. W tym celu 

Starosta Włodawski swoim Zarządzeniem Nr 5/17  z dnia 9 marca 2017 r. 

powołał, po raz kolejny, Komisję Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2017 – 

2019. Plan pracy Komisji na 2018 rok został zatwierdzony na posiedzeniu dnia 

23.01.2018 r. i został zrealizowany. Komisja m.in. dokonując oceny 

zabezpieczenia sezonu turystyczno-wypoczynkowego na 2018 rok zobowiązała: 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Włodawie do likwidacji 

pomostów zagrażających życiu i zdrowiu na jeziorach w powiecie włodawskim; 

Komendanta Powiatowego Policji we Włodawie do reagowania na wszystkie 

zgłoszenia zakłócania ciszy nocnej w Okunince oraz zwiększenia pieszych  

i motocyklowych patroli policyjnych, i skierowanie do Urszulina dodatkowych 

patroli ruchu drogowego na czas odbywającego się tam dnia targowego.  

Komisja pozytywnie zarekomendowała wniosek Komendanta 

Powiatowego Policji we Włodawie o umieszczenie w budżecie powiatu kwoty 

19.000 zł z przeznaczeniem na:  

1. Zabezpieczenie sezonu turystyczno-wypoczynkowego mad J. Białym  

w Okunince (pokrycie części kosztów zakwaterowania i wyżywienia  

14 funkcjonariuszy z OPP KWP w Lublinie) na łączna kwotę 15.200 zł. 

2. Zakup nagród na konkursy, turnieje i programy popularyzujące 

bezpieczeństwo publiczne w powiecie organizowane przez KPP we Włodawie  

na kwotę 3.800 zł, z tego na: 

1) „Jestem Bezpieczny” program mający na celu uświadomienie i wpojenie 

dzieciom zasad bezpieczeństwa w różnych obszarach życia codziennego 

– 1.500 zł; 

2) Turniej BRD - mający na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży 

szkolnej znajomości przepisów o ruchu drogowym oraz propagowanie 

kulturalnego i bezpiecznego zachowania na drodze – 1.300 zł; 

3) Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny mający na celu popularyzowanie wśród 

młodzieży ponadgimnazjalnej znajomości przepisów ruchu drogowego, wiedzy 

motoryzacyjnej oraz wiedzy z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej  

– 1.000 zł. 

 W celu realizacji zadania w zakresie zapewnienia porządku publicznego, 

bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony życia i zdrowia ludności na terenie 

powiatu włodawskiego Starosta Włodawski swoim Zarządzeniem Nr 12/16  

z dnia 30 maja 2016 roku powołał Powiatowy Zespół Zarządzania 

Kryzysowego. W 2018 r. Zespół realizował zadania w zakresie: 

- współdziałania organów administracji publicznej, powiatowych służb, 

inspekcji  i straży podczas występowania zagrożenia powodziowego oraz innych 

zdarzeń kryzysowych, 
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- zasad postępowania służb ratowniczych dla wybranych zagrożeń sanitarnych  

i weterynaryjnych najczęściej występujących lub mogących powstać na terenie 

powiatu włodawskiego, 

- procedur postępowania w przypadku obfitych opadów śniegu, silnych wiatrów, 

niskich temperatur raz innych zdarzeń kryzysowych powstałych w okresie 

zimowym. 

W 2018 r. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego oprócz 

planowych posiedzeń zbierał się dodatkowo dwukrotnie, w związku 

wystąpieniem Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) na terenie powiatu 

włodawskiego. Realizowano zadania zmierzające do wyeliminowania 

zagrożenia i usunięcia jego skutków. Prowadzono akcje profilaktyczne  

i informacyjne. Działania (kontrola gospodarstw, rozkładanie i dezynfekcja mat, 

oznakowanie dróg, prowadzenie spotkań informacyjnych z mieszkańcami 

powiatu, nadzór nad sanitarnym odstrzałem dzików, ubojem i utylizacją świń) 

prowadził Powiatowy Inspektorat Weterynarii przy współudziale powiatowych 

służb, inspekcji i straży, wytypowanych jednostek organizacyjnych powiatu.  

W celu zapewnienia całodobowego przepływu informacji na potrzeby 

zarządzania kryzysowego oraz realizacji zadań stałego dyżuru na potrzeby 

podwyższania gotowości obronnej państwa, angażowano Powiatowe Centrum 

Zarządzania Kryzysowego, jako podległą Staroście Włodawskiemu służbę 

dyżurną. 

 

19. OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA, W TYM WYPOSAŻENIE  

I UTRZYMANIE POWIATOWEGO MAGAZYNU PRZECIW-

POWODZIOWEGO; PRZECIWPOŻAROWA I ZAPOBIEGANIE 

INNYM NADZWYCZAJNYM ZAGROŻENIOM ŻYCIA I ZDROWIA 

LUDZI ORAZ ŚRODOWISKA 

 

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze 

powiatu jest Starosta Włodawski  jako przewodniczący zarządu powiatu, który 

wykonuje powyższe zadania przy pomocy powiatowego zespołu zarządzania 

kryzysowego. W tym celu Starosta Włodawski Zarządzeniem  

Nr 12/16 z dnia 30 maja 2016 roku powołał Powiatowy Zespół Zarządzania 

Kryzysowego. Zespół corocznie w okresach wiosennych na posiedzeniach 

ocenia zagrożenie powodziowe w powiecie. W 2018 roku posiedzenie 

poświęcone temu zagrożeniu miało miejsce w dniu 21.03.2018 r.  

Na posiedzeniu Starosta Włodawski wydał zalecenia dla powiatowych służb 

inspekcji i straży w zakresie przygotowania sprzętu przeciwpowodziowego  

i przeprowadzenia aktualizacji procedur na wypadek powodzi.  

W powiecie jest opracowany w 2003 roku i uzgodniony z wojewodą 

„Powiatowy plan ochrony przed powodzią”, który był aktualizowany w 2018 r. 

Magazyn przeciwpowodziowy dla powiatu włodawskiego został zorganizowany 

i jest na bieżąco uzupełniany w sprzęt i materiały niezbędne do zapobiegnia 

powodzi oraz zwalczania jej skutków. Na stanie magazynu w 2018 r. 
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znajdowały się: 2 łodzie, 4 wiosła, 13 kamizelek asekuracyjnych, 1 ponton  

z silnikiem spalinowym, 4 rzutki ratunkowe, 2 linki pływające po 25 m,  

10 wodero-kombinezonów, 6 par woderów, 15 masek przeciwgazowych,  

16 płaszczy nieprzemakalnych, 20 par kaloszy, 14 kompletów 

przeciwdeszczowych, 15 kompletów ubrań roboczych, 30 par rękawic 

wzmocnionych, 15 łopat piaskowych, 15 szpadli, 5.000 worków 

przeciwpowodziowych, 6 plandek, 400 m linki polipropylenowej.   

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego na bieżąco reaguje na 

wszystkie zdarzenia związane z realizacją zadania. Jego działalność została już 

omówiona w punkcie 18 ppkt 4 – porządek publiczny i bezpieczeństwo 

obywateli. 

 

20. PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJA 

LOKALNEGO RYNKU PRACY 

 

Jednostką organizacyjną powiatu realizującą zadania z zakresu 

przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy jest 

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie. Występujące zjawisko bezrobocia jako 

zjawisko społeczne najbardziej dotyka społeczeństwa zamieszkujące na terenach 

nieuprzemysłowionych z dala od dużych miast, ze słabo rozwiniętą 

infrastrukturą drogową lub kolejową. Niewielka liczba ofert pracy zgłoszonych 

lub pozyskanych od włodawskich pracodawców oraz rozwój gospodarczy 

determinuje wysoki stopień bezrobocia. Różnorodne formy aktywizacji 

zawodowej i realizowane przez urząd programy i projekty, jedynie łagodzą 

skutki bezrobocia w powiecie włodawskim. Systematycznie rosnące dochody 

mieszkańców pochodzące z m.in. z programów rządowych, coraz niższa liczba 

bezrobotnych 2229 osób na koniec 2018 r. (najniższa od 25 lat, stopa bezrobocia 

– 15,5 %), powodują poprawę sytuacji na włodawskim rynku pracy.   

Systematycznie poprawia się również sytuacja młodych ludzi. Od trzech lat 

obserwujemy spadek zarejestrowanych bezrobotnych wśród osób do 30 roku 

życia, która na koniec ubiegłego roku wynosiła 616 osób, w porównaniu  

do roku 2016 spadła o 216 osób. Sytuacja poprawia się również jeśli chodzi  

o osoby długotrwale bezrobotne, których stan wynosił w 2018 roku – 1414 osób. 

Zanotowaliśmy spadek w stosunku do 2016 roku o 463 osoby.  

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku w rejestrze PUP  

we Włodawie  pozostawało  2 229 osób bezrobotnych, tj. o 153 osób mniej niż 

przed rokiem. Kobiety stanowiły ponad połowę zarejestrowanych bezrobotnych 

–  57,1 %, natomiast osoby zamieszkałe na wsi stanowiły 70,3 % wszystkich 

osób bezrobotnych.  Wśród zarejestrowanych osób było: 356  zarejestrowanych 

po raz pierwszy, 626 dotychczas nie pracujących, 63 zwolnione z przyczyn 

zakładu pracy, 275  z prawem do zasiłku. 
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Struktura bezrobocia w gminach i mieście według stanu na dzień 31.12.2018  

 

Gmina Liczba bezrobotnych Kobiety 

Gmina Hanna 143 72 

Gmina Hańsk 212 129 

Gmina Stary Brus 167 106 

Gmina Urszulin 183 111 

Gmina Wola Uhruska 269 135 

Gmina Wyryki 168 91 

Gmina Włodawa 422 242 

Miasto Włodawa 665 386 

Razem 2229 1272 

 

Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

 
Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy Ogółem Kobiety 

Bezrobotni do 30 r. ż. 616 395 

W tym Bezrobotni do 25 r. ż. 289 179 

Bezrobotni długotrwale  1414 875 

Kkorzystający ze świadczeń z pomocy społecznej 0 0 

Posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 410 372 

Posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 

18 roku życia 1 
1 

Niepełnosprawni 55 20 

 

Jedną z podstawowych usług realizowanych przez PUP we Włodawie jest 

pośrednictwo pracy, które polega na: udzielaniu pomocy bezrobotnym  

i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz 

pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach 

zawodowych, pozyskiwaniu ofert pracy, udzielaniu pracodawcom informacji                 

o kandydatach do pracy w związku ze zgłoszoną ofertą pracy, informowaniu 

bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji  

i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, inicjowaniu  

i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy  

z pracodawcami, współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie 

wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na 

terenie ich działania, informowaniu bezrobotnych o przysługujących  

im prawach i obowiązkach. 
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l.p. Wyszczególnienie 2018 

1. Nowe zakłady pozyskane do współpracy 17 

2. Liczba wizyt u pracodawców 536 

3. Wydane skierowania do pracy 1603 

4. Oferty pracy subsydiowane (w tym staże) 696 

5. Oferty pracy niesubsydiowane 716 

 

W analizowanym okresie urząd wydał 1.603  skierowań do pracy min: 

- 206 skierowań na prace interwencyjne,  

- 198 skierowania na roboty publiczne,  

- 52 skierowań na prace społecznie użyteczne. 

- 443 skierowań na staż. 

W powiecie włodawskim w 2018 r. najwięcej ofert pracy odnotowano  

w zawodach: robotnik budowlany – 145, robotnik gospodarczy – 109, 

sprzedawca – 106, pomocnik obsługi biurowej – 63, pracownik obsługi biurowej 

– 59, pomoc kuchenna – 52, robotnik górniczy dołowy – 41, magazynier – 37, 

glazurnik – 34. 

W roku 2018 w ramach prac interwencyjnych zorganizowano 100 miejsc 

pracy. Główne branże zorganizowanych miejsc to usługi, handel i edukacja,  

a w ramach robót publicznych stworzono miejsca pracy dla 87 osób. Roboty 

publiczne dotyczyły głównie zakresu prac związanych z utrzymaniem porządku 

na terenie gmin, prac melioracyjnych i budowlanych.  

Na staż skierowano w sumie  443 osoby bezrobotne, z tego staż 

rozpoczęło 317 osób. Ważnym instrumentem są dotacje na rozpoczęcie własnej 

działalności gospodarczej. Udzielono wsparcia w formie dotacji dla 50 osób 

bezrobotnych. Z refundacji kosztów poniesionych przez pracodawcę  

na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego 

bezrobotnego skorzystało 25 pracodawców, dzięki tej formie zostało 

utworzonych 28 nowych  miejsc pracy.  

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie w minionym roku otrzymał  

do dyspozycji, zgodnie z obowiązującym algorytmem oraz pozyskanymi 

dodatkowo środkami z Rezerwy Ministra, kwotę  6.633.800 zł  z Funduszu 

Pracy. 

W minionym roku PUP we Włodawie  realizował programy i projekty  

na łączną kwotę 4.631.594,34 zł, w tym: 

1. Projekt RPO EFS „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się 

w szczególne trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzących z rolnictwa  

w powiecie włodawskim (IV). Program skierowany do osób powyżej 30 roku 
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życia. Działania: szkolenia grupowe - 30 osób, szkolenia indywidualne  

– 5 osób, refundacja doposażenia – 18 osób, prace interwencyjne - 18 osób, 

staże - 93 osób. Wartość programu:  1.307.192,33 zł. 

2. Projekt POWER EFS „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  

w powiecie włodawskim III” realizowany 2018 r. Program skierowany do osób 

do 29 roku życia. Działania: bony szkoleniowe - 6 osób,  jednorazowe środki  

- 10 osób, bony na zasiedlenie – 16 osób, staże - 60 osób. Wartość programu: 

1.009.390,33 zł. 

3. Projekt POWER EFS „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  

w powiecie włodawskim IV” realizowany 2018 r. Program skierowany do osób 

do 29 roku życia. Działania: bony szkoleniowe - 2 osób,  jednorazowe środki  

- 7 osób,  bony na zasiedlenie – 10 osób, staże - 70 osób, refundacja doposażenia 

– 5 osób, szkolenia grupowe – 30 osób. Wartość programu: 877.111,68 zł. 

4. Program regionalny „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30-

50 lat”. Działania: bon na zasiedlenie – 9 osób,  staże – 13 osób. Wartość 

programu: 151.900 zł. 

5. Program regionalny „Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości  

w woj. lubelskim”. Działania:  jednorazowe środki – 8 osób. Wartość programu: 

184.000 zł. 

6. Program regionalny „Drogi Mosty Rzeki II”. Działania: prace interwencyjne 

– 1 osoba, roboty publiczne  - 9 osób,  staże – 10 osób. Wartość programu: 

183.000 zł. 

7. Program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych. Działania: 

jednorazowe środki – 1 osoba, roboty publiczne  - 8 osób, staże – 11 osób, 

refundacja wyposażenia - 1 osoba. Wartość programu: 185.000 zł. 

8. Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej. 

Działania: roboty publiczne  - 7 osób. Wartość programu: 72.000 zł. 

9. Staż w palcówkach ARiMR. Działania: staże  - 3 osoby. Wartość programu: 

24.000 zł. 

10. Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkałych na wsi. 

Działania: prace interwencyjne - 3 osoby, jednorazowe środki - 3 osoby,  bony 

na zasiedlenie - 2 osoby,  staże - 5 osób. Wartość programu: 118.800 zł. 

11. Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych regiony wysokiego 

bezrobocia. Działania: prace interwencyjne - 7 osób, jednorazowe środki  

- 10 osób, bony na zasiedlenie - 13 osób,  staże – 16 osób. Wartość programu: 

404.200 zł. 

12. Program wspieranie rozwoju przedsiębiorczości. Działania: jednorazowe 

środki - 3 osoby, refundacja wyposażenia stanowiska pracy – 2 osoby.  Wartość 

programu: 115.000 zł. 
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21. OCHRONA PRAW KONSUMENTA 

 

Zadania z zakresu ochrony praw konsumenta wykonuje Powiatowy Rzecznik 

Konsumentów we Włodawie. Podstawowym i nadrzędnym celem rzecznika 

jest ochrona praw i interesów konsumentów. Zadanie to jest realizowane  

między innymi poprzez:  

1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej  

w zakresie ochrony interesów konsumentów, 

2. występowania do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów 

konsumentów, 

3. współdziałanie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcją 

Handlową, 

4. możliwość kierowania do sądów powszechnych powództw na rzecz 

konsumentów. 

PRK we Włodawie w sprawach związanych z ochroną praw i interesów 

konsumentów udzielał im porad w formie osobistej, pisemnej (68 wystąpień), 

telefonicznej lub elektronicznie (25 spraw), w zależności od potrzeby zgłaszanej 

przez konsumenta. Porady polegały na wskazaniu konsumentom prawnych 

możliwości rozwiązania zgłaszanego problemu, analizie zasadności skargi, 

wskazaniu konsumentom właściwych instytucji świadczących także pomoc  

w zakresie zgłaszanych przez nich spraw oraz instruktażu do sporządzenia 

różnego rodzaju pism. 

Inną, na równi ważną formą działalności rzecznika było podejmowanie 

działań mających na celu pomoc konsumentom w wyjaśnianiu ich spraw  

i doprowadzanie do ich pozytywnego załatwienia. Tylko kilkakrotnie rzecznik 

występowała z interwencją telefoniczną do przedsiębiorców na terenie miasta 

Włodawy. W pozostałych przypadkach, rzecznik występowała w formie 

pisemnej do przedsiębiorców o wyjaśnienie sprawy i wzywała do spełnienia 

roszczeń na rzecz konsumenta zgodnie z przepisami prawa. Takie działania 

zasadniczo przynosiły oczekiwane rezultaty. Zasadniczo, ponieważ w okresie 

sprawozdawczym kilka spraw pozostało bez pozytywnego zakończenia dla 

konsumentów (13 na 68, czyli 81% spraw załatwionych pozytywnie), którzy 

jednak w większości przypadków nie decydowali się na kierowanie spraw  

na drogę postępowania sądowego. W przypadku kilku wystąpień, rzecznik  

z góry miała świadomość, że sprawa będzie zakończona negatywnie z uwagi  

na: niedochowanie terminów ustawowych przez klientów, nie czytanie 

zawieranych przez siebie umów, a następnie podejmowanie działań sprzecznych 

z zawartą umową, nie zawieranie umów w formie pisemnej (w tym nie 

zachowanie paragonów zakupu dla celów dowodowych). Mimo tego rzecznik, 

mając świadomość niezgodnego z umową zachowania konsumenta, ale na jego 

prośbę lub ze względu na wiek, występowała z wnioskiem do przedsiębiorcy  

o rozstrzygnięcie pozytywne lub chociaż mniej uciążliwe dla konsumenta.  

W pozostałych kilku przypadkach, które miały negatywne zakończenie dla 

konsumenta opis stanu sprawy przedstawiony przez konsumenta znacznie 
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odbiegał od wersji przedsiębiorcy (przedstawionej rzecznikowi na piśmie), przy 

czym przedsiębiorca przedstawiał dowody na swoją korzyść. W przypadku 

porad osobistych lub telefonicznych rzecznik nie ma wiedzy na temat ilości 

pozytywnie zakończonych procedur reklamacyjnych, bowiem konsumenci  

w znikomej liczbie informują o finale sprawy.  

Statystyka prowadzonych spraw wykazuje, że najczęściej zgłaszanymi 

problemami były sprawy dotyczące reklamacji przy umowach sprzedaży 

obuwia, telefonów komórkowych, używanych części samochodowych.  

Jeśli chodzi o umowy dotyczące reklamacji usług, najczęstszymi przypadkami 

są usługi telekomunikacyjne. Są to przypadki, kiedy klienci zawierali umowy 

poza lokalem lub na odległość i okazało się, że przedstawiana oferta odbiegała 

od późniejszej realizacji (zawyżone opłaty). Przy umowach ubezpieczenia 

dotyczyło to przypadków doubezpieczania kupowanych sprzętów, kiedy później 

okazywało się, że ubezpieczyciel znajdował szereg przesłanek, aby nie uznać 

roszczenia. Roszczenia windykacyjne po ustawowym terminie we wszystkich  

4 zgłoszonych przypadkach zakończyły się pozytywnie. Znaczny odsetek spraw 

dotyczy umów poza lokalem (pokazy), na których konsumenci podpisywali 

umowy na zakup drogich towarów, z jednoczesnym podpisaniem umów 

kredytowych  lub na odległość (telefoniczne zawieranie umów). Wszystkie 

sprawy w tym zakresie w 2018 r. zostały zakończone pozytywnie. 

Ilość pisemnych wystąpień rzecznika do przedsiębiorców w ostatnich 

latach ulegała wahaniom: w 2016 r. – 82 wystąpienia, w 2017 r. – 50 wystąpień,  

2018 r. – 68 wystąpień. Zwiększyła się natomiast w 2018 r. ilość porad 

udzielonych mailowo lub osobiście (rzecznik przygotowywała dokumenty dla 

klienta, które ten samodzielnie wysyłał i informowała o całej procedurze 

załatwienia sprawy) z 15 porad w 2017 r. do 25 porad w 2018 r.   

W roku sprawozdawczym, podobnie jak w latach ubiegłych, rzecznik 

prowadziła działania o charakterze edukacyjno – informacyjnym: w Zespole 

Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie, Zespole Szkół 

Zawodowych Nr 1 i II LO we Włodawie, Szkole Podstawowej Nr 3  

we Włodawie. Referowała temat o prawach konsumenta, ich obowiązkach, 

instytucjach, gdzie w danych przypadkach szukać pomocy. Spotkania  

z młodzieżą rzecznik odbywała na zaproszenia dyrekcji szkół. Rzecznik 

uczestniczyła także z prelekcją na Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz  

na Włodawskiej Radzie Seniorów. Tu, głównymi zagadnieniami obok ogólnych 

spraw związanych z reklamacjami towarów i usług,  szeroko omawiany był 

temat umów poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość. Działania te miały 

na celu w stosunku do młodzieży wyuczenia zachowań w razie konieczności 

reklamacji, czy odesłania towaru kupionego przez internet, w stosunku  

do starszych osób wyczulenie na „atrakcje oferowane na pokazach”, oferty 

telefoniczne, czy wizyty w mieszkaniach. 
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W ramach współdziałania z Urzędem Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów rzecznik wskazała lokale, w których organizowane  

są ogólnodostępne pokazy towarów połączone z zakupami tychże towarów. 

UOKiK wystąpił z wnioskiem do tych przedsiębiorców o zaniechanie wynajmu 

lokali w tym celu.  

 

22. NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I EDUKACJA PRAWNA 

 

Od początku roku 2016 na terenie powiatu włodawskiego funkcjonuje 

system nieodpłatnej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy  

z 5 sierpnia 2015 r. zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu 

nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. W Powiecie Włodawskim 

uruchomione zostały dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowane  

w Starostwie Powiatowym we Włodawie. Jeden punkt, w którym przyjmują 

prawnicy oddelegowani przez Okręgową Radę Adwokacką oraz Okręgową Izbę 

Radców Prawnych, drugi obsługiwany przez prawników zatrudnionych przez 

organizację pożytku publicznego – Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego  

z Krakowa. Codziennie, w godzinach od 9 do 17 można było uzyskać porady 

prawne świadczone przez adwokatów i radców prawnych dotyczące przede 

wszystkim prawa rodzinnego, spraw z zakresu prawa pracy, rozpoczęcia 

działalności gospodarczej, prawa cywilnego, rzeczowego i spadkowego, spraw  

z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa administracyjnego, karnego i prawa 

podatkowego. 

Z darmowej pomocy prawnej mogły skorzystać osoby: 

- które nie ukończyły 26 roku życia, 

- posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, 

- seniorzy po ukończeniu 65 lat, 

- którym w roku poprzednim zostało przyznane świadczenie z pomocy 

społecznej, 

- kombatanci, 

- weterani, 

- zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub 

awarią techniczną. 

Osoby te uzyskały pomoc w postaci informacji o obowiązującym stanie 

prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających 

obowiązkach, wskazówek dotyczących sposobu rozwiązania problemu, pomocy 

w sporządzeniu projektów pism, pomocy w zwolnieniu od kosztów sądowych 

lub ustanowieniu pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, 

ustanowieniu adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika 

patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym. 

Nieodpłatne porady prawne prowadzone w Starostwie Powiatowym  

we Włodawie cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Z usług adwokatów  

i radców prawnych w 2018 roku skorzystało 494 osoby. Nowelizacja ustawy  

o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, która weszła w życie  
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w grudniu 2018 roku, zwiększyła grono osób uprawnionych do nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz poszerzyła zakres świadczonej pomocy. Zmiany  

te sprawią, że w kolejnych latach znacznie wzrośnie liczba osób korzystających 

z nieodpłatnych usług prawnych i obywatelskich, świadczonych w Starostwie 

Powiatowym we Włodawie. 

 

23. OBRONNOŚĆ 

 

Komórką realizującą zadanie w zakresie obronności jest pełnomocnik ds. 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. 

 

1) W zakresie obrony cywilnej pełnomocnik realizuje zadanie w oparciu o: 

- Plan obrony cywilnej powiatu włodawskiego, uzgodniony z Wojewodą 

Lubelskim dnia 21.10. 2011 r., aktualizowany w 2018 r. Plan określa specyfikę 

zagrożeń oraz procedury i płaszczyzny postępowania podmiotów, którym 

powierzono realizację zadań obrony cywilnej. Służy zapewnieniu właściwego 

poziomu przygotowania obrony cywilnej do realizacji w zakresie 

organizacyjnym, planowania, wykrywania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania, 

edukacji oraz zabezpieczenia logistycznego i infrastruktury technicznej. 

- Powiatowy plan ewakuacji (przyjęcia) ludności zwierząt i mienia, uzgodniony 

z wojewodą lubelskim dnia 14.12.2010 r., aktualizowany w 2018 r. Plan określa 

zasady ewakuacji ludności, zwierząt i mienia w sytuacji wystąpienia 

symptomów zagrożenia niemilitarnego (ewakuacja I i II stopnia np. powódź, lub 

inne nagłe nieprzewidziane zagrożenie). 

Realizacja podstawowych działań w 2018 r. w ramach planu obrony cywilnej 

powiatu włodawskiego przedstawia się następująco: 

1. W zakresie organizacyjnym i planowania: 

- prowadzono działalność kontrolną realizacji zadań obrony cywilnej przez 

szefów obrony cywilnej gmin – kontrolę przeprowadzono gminach Wyryki  

i Stary Brus; 

- opracowano ocenę stanu przygotowań obrony cywilnej w powiecie  

za 2017 rok; 

- opracowano i uzgodniono z WBiZK LUW w dniu 11.01.2018 r. Powiatowy 

Plan Działania Obrony Cywilnej Powiatu Włodawskiego na 2018 r.; 

- uzgodniono plany działania szefów obrony cywilnej gmin powiatu na 2018 r.; 

- dokonano analizy realizacji planu działania obrony cywilnej powiatu 

włodawskiego za 2017 r.; 

- opracowano zbiorczy harmonogram szkoleń podstawowych organizowanych 

na terenie powiatu; 

- opracowano roczny plan zamierzeń szkoleniowych powiatu na 2018 r.; 

- zaktualizowano: plan obrony cywilnej powiatu włodawskiego, powiatowy  

plan ewakuacji /przyjęcia/ ludności, zwierząt i mienia na czas zagrożenia 



str. 142 
 

bezpieczeństwa państwa kryzysem oraz wojną, plan dystrybucji tabletek 

jodowych oraz powiatowy plan ochrony zabytków; 

- dokonano weryfikacji kart przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych 

członków formacji OC z terenu powiatu włodawskiego. 

2. W zakresie szkolenia: 

- pracownicy starostwa uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez 

WBiZK Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie; 

- uczestniczono w miesięcznych treningach odbioru sygnałów z Centrum 

Operacji Powietrznych i Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania; 

- w dniu 20 marca 2018 r. zorganizowano szkolenie teoretyczne przygotowujące 

do ćwiczenia epizodycznego systemu wykrywania i alarmowania dla 

pracowników ds. OC gmin oraz powiatowych służb, inspekcji i straży; 

- pracownicy starostwa uczestniczyli w powiatowym ćwiczeniu epizodycznym 

(treningu wojewódzkim) systemu wykrywania i alarmowania  

nt. „Współdziałania formacji wykrywania i alarmowania w zakresie określania 

zagrożenia dla ludzi i środowiska” oraz opracowywano komunikaty 

ostrzegawcze dla ludności w dniu 22.03.2018 r.; 

- w dniu 16.10. 2018 r. kierownicza kadra powiatu uczestniczyła w szkoleniu na 

temat ”Zadania w zakresie przygotowania i przeprowadzenia ewakuacji oraz 

przedsięwzięcia z nią związane, w przypadku prowadzenia działań militarnych 

na obszarze powiatu”; 

- w dniach 07 – 09. 11. 2018 r. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego 

(Zespół Kierowania Obroną Cywilną Powiatu) uczestniczył w ćwiczeniu 

powiatowym pk. „BUG-2018”: „Doskonalenie zdolności osiągania wyższych 

stanów gotowości obronnej oraz rozwijanie wybranych elementów systemu 

kierowania bezpieczeństwem narodowym w powiecie włodawskim”. 

3. W zakresie zabezpieczenia logistycznego oraz infrastruktury technicznej: 

- w miesiącu maju 2018 r. dokonano uzgodnień sprzętu obrony cywilnej na 

szczeblu Szefa OCP z szefami OCG/M i Szefem OCW. Stan ewidencyjny 

zgodny ze stanem faktycznym; 

- w dniu 4.02.2019 r. przesłano do dyrektora WBiZK LUW w Lublinie 

informację o realizowanych w 2018 r. działaniach nadzorczych w zakresie 

gospodarki sprzętem OC w stosunku do podmiotów będących użytkownikami 

sprzętu OC; 

- w miesiącu listopadzie 2018 r. przeprowadzono inwentaryzację sprzętu obrony 

cywilnej w powiecie włodawskim wg stanu na dzień 30.09.2018 r.; 

- realizowano działalność nadzorczą Starosty w zakresie gospodarki sprzętem 

OC oraz wyposażenia formacji OC w stosunku do Szefa OC Gminy Wyryki  

i Szefa OC Gminy Stary Brus; 

- na bieżąco aktualizowano powiatową ewidencji sprzętu OC; 

- aktualizowano bazy danych w zakresie miejsc pochówku i grzebania zmarłych,  

w wyniku sytuacji kryzysowych na terenie powiatu włodawskiego; 
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- aktualizowano bazy danych w zakresie funkcjonowania publicznych urządzeń 

zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych, m.in. w analizie stanu 

przygotowań obrony cywilnej za 2018 r. 

2) Zadanie w zakresie planowania obronnego realizowane są w oparciu o: 

- Zarządzenie nr 52/17 Starosty Włodawskiego z dnia 28 grudnia 2017 r.  

w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego 

obowiązku obrony w 2018 roku; 

- Zarządzenie Nr 23/18 Starosty Włodawskiego z dnia 25 czerwca 2018 r.  

w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania systemu stałych dyżurów 

na terenie powiatu włodawskiego w stanach gotowości obronnej państwa – 

celem jest zapewnienie ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych  

do uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Reagowania Obronnego 

Rzeczypospolitej Polskiej na terenie powiatu włodawskiego; 

- Plan operacyjny funkcjonowania powiatu włodawskiego w warunkach 

zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (dokument 

posiadający klauzulę tajności), zatwierdzony przez Wojewodę Lubelskiego dnia 

18 maja 2011 r., aktualizowany w 2018 r. – określa przedsięwzięcia i procedury 

dotyczące podwyższania gotowości obronnej państwa oraz kierowania  

w powiecie realizacją zadań zgodnie ze stosownymi dokumentami; 

- Plan akcji kurierskiej Starostwa Powiatowego w Włodawie, opracowany  

w lutym 2018 r. (dokument posiadający klauzulę tajności), – określa realizację 

zadań związanych z doręczeniem kart powołania żołnierzom rezerwy, 

- Plan przygotowania podmiotów leczniczych powiatu włodawskiego  

na potrzeby obronne państwa, zaktualizowany w 2018 r.- plan jest częścią 

planowania obronnego i w swojej treści dotyczy oceny zagrożeń, przyszłych 

zamierzeń, zadań podmiotów leczniczych i ich realizacji, w tym zadań 

wynikających z obowiązku wsparcia państwa – gospodarza; 

- Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 

kryzysowych powiatu włodawskiego - opracowany w 2005 r., zaktualizowany 

2018 r. Plan określa stan zasobu podlegającego ochronie. 

Zgodnie z planem szkolenia obronnego powiatu włodawskiego na 2018 r., 

Starosta Włodawski zorganizował w dniu 16 października 2018 r. szkolenie 

obronne dla kadry kierowniczej powiatu włodawskiego oraz pracowników 

realizujących zadania obronne oraz w dniach 7-9 listopada 2018 r. powiatowe 

ćwiczenie obronne pod kryptonimem „BUG-2018” nt.: „Doskonalenie zdolności 

osiągania wyższych stanów gotowości obronnej oraz rozwijanie wybranych 

elementów systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w powiecie 

włodawskim”. 

Celem ćwiczenia było:  

- sprawdzenie przyjętych rozwiązań w ramach przygotowań obronnych oraz 

doskonalenie procedur kierowania wybranymi obszarami przygotowań 

obronnych; 
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- sprawdzenie przygotowania kierowniczej kadry i zespołów zadaniowych 

wchodzących w  skład stanowiska kierowania do działania w sytuacji 

wystąpienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa, w tym narastających 

zagrożeń hybrydowych; 

- wypracowanie właściwego modelu pracy zespołów wchodzących w skład 

stanowiska kierowania do realizacji zadań zawartych w „Planie operacyjnym 

funkcjonowania powiatu włodawskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”; 

- sprawdzenie skuteczności przygotowań organów administracji samorządowej,  

w tym kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży powiatowych  

do działania w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa oraz  

w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa, w tym narastających zagrożeń 

hybrydowych; 

- kształtowanie umiejętności współdziałania organów administracji 

samorządowej z innymi organami/jednostkami podczas realizacji zadań 

obronnych. 

Zakładane cele zostały osiągnięte. Potwierdzono rozwiązania przyjęte  

w planie operacyjnego funkcjonowania powiatu w warunkach zewnętrznego 

zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Kadra kierownicza 

starostwa, dyrektorzy jednostek oraz kierownicy powiatowych służb, inspekcji  

i straży podjęli właściwe działania w zakresie podwyższania gotowości obronnej 

państwa. Realizacja zadań wynikających z wprowadzenia drugiego stopnia 

alarmowego BRAVO i drugiego stopnia alarmowego BRAVO CRP  

w starostwie i jednostkach podległych, przebiegała zgodnie z opracowanym 

modułem zadaniowym. Organizacja ochrony głównego stanowiska kierowania 

Starosty została zrealizowana zgodnie z opracowanym planem ochrony. 

Zgodnie z nałożonym na starostę obowiązkiem ustawowym, na przełomie 

miesięcy styczeń – luty 2018 r. została przygotowania i przeprowadzona 

kwalifikacja wojskowa orzekająca o zdolności do czynnej służby wojskowej 

osób z powiatu włodawskiego. Wydano 198 orzeczeń o zdolności do czynnej 

służby wojskowej.   

 

24. PROMOCJA POWIATU 

 

Promocja powiatu włodawskiego w 2018 roku obejmowała organizację, 

współorganizację, pomoc finansową bądź rzeczową, a także udział  

w wydarzeniach kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, czy zdrowotnych,  

a wśród nich: 

1. Festiwal Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem jest konkursem 

międzynarodowym, który ukazuje specyficzny, pograniczny repertuar pieśniowy 

związany z Bożym Narodzeniem i Nowym Rokiem.  

2. Włodawskie Spotkanie Biznesowe – spotkanie, kilkudziesięciu 

przedsiębiorców powiatu włodawskiego oraz prelegentów - ekspertów, 
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dzielących się swoim doświadczeniem i wiedzą, dzięki przedstawianym 

prezentacjom. Punktem kulminacyjnym spotkania było uhonorowanie 

przedsiębiorców powiatu za wkład w promocję i rozwój powiatu, poprzez 

wręczenie Nagród Gospodarczych Starosty Włodawskiego. 

3. Gala Wschody Powiatu Włodawskiego – celem gali jest wręczenie 

honorowego tytułu osobom, instytucjom i firmom, które w ubiegłym roku 

wniosły największy wkład w promocję i rozwój powiatu. 

4. Żelazny Triathlon – impreza ma charakter  kulturalno-sportowy, odbywała się 

na trasie Okuninka – Orchówek, stanowi element promocji powiatu 

włodawskiego, służy również wydłużeniu sezonu wakacyjnego nad J. Białym.  

5. Festyn „Dzień Pszczelarza im. ks. Jana Dolinowskiego” – festyn  

popularyzuje pszczelarstwo na Polesiu Lubelskim. W ramach wydarzenia 

organizowane były konferencje naukowe dla pszczelarzy, koncerty zespołów  

i kapel ludowych, targi sztuki ludowej, miodu i artykułów pszczelarskich, 

pokazy, degustacje i wystawy. 

6. Jarmark Holeński – impreza cykliczna o charakterze ponadregionalnym.  

7. Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa polsko-ukraińskiego odbywają się  

na terenie gminy Wola Uhruska w miejscowości Zbereże (PL) i Adamczuki 

(UA). Od 2010 roku w ramach Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa budowany 

jest pontonowy most na Bugu łączący Zbereże i Adamczuki. Most pozwala  

na uruchomienie odprawy granicznej umożliwiającej przekraczanie granicy  

w obie strony (ruch pieszy i rowerowy). Ponadto podczas imprezy 

organizowany  był  jarmark nadbużański. Imprezie towarzyszy również wiele 

atrakcji o charakterze turystyczno-sportowym, takich jak: Bieg Polesie, 

Transgraniczny Turniej Służb Mundurowych w piłce nożnej, spływ kajakowy 

Bugiem, zawody wędkarskie, rajd rowerowy itp. 

8. Dożynki powiatowe i wojewódzkie – uroczystości ludowe powiązane  

z zabawą z okazji zakończenia zbiorów.  

9. Festiwal Kulinarny i Energii Kobiecej „Kresowe smaki i talenty”  - święto kół 

gospodyń, stowarzyszeń kobiecych, zespołów oraz wystawców i twórców 

ludowych. Zorganizowano konkurs kulinarny „Kresowe smaki”, w którym 

jurorzy oceniali potrawy i przyznawali nagrody w kategoriach: nalewki, sałatki, 

ciasta, danie jarskie, danie mięsne. Wyróżniono również najładniejsze stoisko.  

10. Festiwal Trzech Kultur – gdzie Muzeum realizuje ekumeniczny program 

ochrony, edukacji i promocji miejscowej tradycji pogranicza kultur, tolerancji  

i koegzystencji wyznawców prawosławia, judaizmu, katolicyzmu  

i protestantyzmu - twórców dziejów Włodawy. 

11. Powiatowy Przegląd Widowisk Obrzędowych w Hańsku – cykliczna 

impreza dla zespołów teatralnych z powiatu włodawskiego. 

12. Światowy Dzień Turystyki – celem jest podsumowanie najważniejszych 

działań i wydarzeń turystycznych mijającego roku.  

Organizacja powyższych wydarzeń obejmowała ekspozycję plakatów 

informacyjnych, banerów, masztów flagowych, namiotów, pneumatycznego 

balona reklamowego, roll-upów i ścianek promocyjnych, prezentacji 
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multimedialnych i innych materiałów promocyjnych z logotypem powiatu 

włodawskiego. Ponadto informacje o wydarzeniach i fotografie z ich realizacji 

przekazywane były do mediów i publikowane jako fotorelacje na stronie 

internetowej powiatu i w serwisie społecznościowym facebook – na oficjalnym 

fanpage’u powiatu włodawskiego. Zgodnie ze statystykami facebooka posty 

promocyjne wydarzeń były chętnie odwiedzane, lajkowane i udostępniane. 

Poprzez dofinansowanie pomocy w postaci przekazania gadżetów  

i materiałów promocyjnych powiatu, ufundowanie pucharów zwycięzcom 

zawodów, turniejów i innych wydarzeń kulturalnych wsparto następujące 

przedsięwzięcia: 

 Jubileusz 90-lecia Szkoły Podstawowej w Woli Uhruskiej, 

 przekazanie wydawnictw promujących powiat włodawski Bibliotece 

Maryjnej w Draganach, 

 V międzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej „Kresy 2018” – 

Chełmski Okręgowy Związek Piłki Nożnej, 

 test wiedzy o społeczeństwie i historii – ZSZ nr 1 i  II LO we Włodawie, 

 10-lecie Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu – Stowarzyszenie Centrum 

Wolontariatu we Włodawie, 

 projekt „Promowanie kultury, historii i wartości patriotycznych oraz 

realizację II Ogólnopolskiego pleneru malarsko-rzeźbiarskiego – obrazy 

historii – 100 lat Niepodległej” – STKN we Włodawie, 

 turniej Koszykówki z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości – 

ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie, 

 spotkanie literacko-muzyczne „Niezapomniane słowo na przełomie 

wieków – ukraiński etos i nowoczesność” – MBP we Włodawie. 

 Dzień Inwalidy – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów  

we Włodawie, 

 loteria fantowa – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym 

„Lepsze jutro”, 

 Wędkarski Dzień Dziecka – Zarząd Koła PZW we Włodawie, 

 Drużynowe Zawody Wędkarskie Policjantów Garnizonu Lubelskiego – 

KPP we Włodawie, 

 VIII Ogólnopolski Zlot Turystów-Przyrodników „Włodawa 2018”  

– PPN, Nadleśnictwo Sobibór i Nadleśnictwo Włodawa, 

 Powiatowy Konkurs Piosenki Europejskiej – Zespół Szkół w Wyrykach, 

 Wyrykowski Jarmark Leśny – Gmina Wyryki, 

 XV Minimaraton Służb Więziennych – Służba więzienna, 

 projekt „Barwy wolności” – Włodawskie Stowarzyszenie Kulturalne, 

 V Piknik Rodzinny – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Włodawie, 

 Jubileusz 10-lecia powstania zespołu ludowego „Wesołe Sąsiadki” – 

Wesołe Sąsiadki, 

 Bieg Sobiborski – MOSiR we Włodawie, 
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 zajęcia „jak pomóc młodocianym rodzicom – uczniom?”, 

 konkurs plastyczny w ramach realizacji programu antynikotynowej 

edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie” – PSSE we Włodawie, 

 VI Spotkanie Kobiet Powiatu Włodawskiego „Panie i Panowie kontra rak” 

– Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, 

 IV Seniorska Jesienna Ballada – Polski Związek Emerytów, Rencistów  

i Inwalidów, 

 projekt „Święta to magiczny czas dla wszystkich” – Stowarzyszenie Lepsze 

Jutro, 

 spływ kajakowy „Majówka na Polesiu” organizowany przez Polskie 

Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział we Włodawie, 

 45. Rajd Pieszy „Ślimaków” organizowany przez Polskie Towarzystwo 

Turystyczno-Krajoznawcze Oddział we Włodawie, 

 XI Rajd „Szlakami Powstania Styczniowego” organizowany przez Polskie 

Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział we Włodawie, 

 Młodzieżowe Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze organizowane 

przez Ochotniczą Straż Pożarną we Włodawie, 

 Jubileusz 10-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Kresowiak”, 

 prowadzenie Włodawskiego Centrum Informacji i Wspomagania 

Organizacji Pozarządowych, 

 Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, eliminacje powiatowe 

organizowane przez Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej  

we Włodawie, 

 wsparcie organizacji jubileuszu 95-lecia Cechu Rzemiosł  

i Przedsiębiorczości we Włodawie poprzez pomoc w organizacji wystawy 

okolicznościowej o włodawskim rzemiośle, 

 I Plener Malarski „Szlakiem Świątyń” organizowany przez Towarzystwo 

Miłośników Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi, 

 IX Rajd Śladami Walk Partyzanckich na Ziemi Włodawskiej organizowany  

przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawczym we Włodawie. 

Organizatorom ww. wydarzeń udostępniono logotyp powiatu, celem 

umieszczenia w materiałach reklamowych oraz roll-up promocyjny. 

Ponadto w ramach działań promocyjnych udzielono 25 patronatów 

honorowych Starosty Włodawskiego. Każdy z organizatorów przedsięwzięć 

umieścił logotyp powiatu w wydawanych materiałach promocyjnych oraz 

otrzymał do ekspozycji roll-upy informacyjne z patronatem starosty i logo 

powiatu.  

Wydarzenia, które były objęte patronatem Starosty Włodawskiego: 

1. Plebiscyt Dziennika Wschodniego „Sportowiec Roku 2017” – Dziennik 

Wschodni, 

2. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Przyrodniczej – MDK we Włodawie, 

3. Test wiedzy o samorządzie terytorialnym – ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie, 
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4. V międzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej „Kresy 2018” – Chełmski 

Okręgowy Związek Piłki Nożnej, 

5. Kampania informacyjna „Bezpieczny Internet” – Wirtualne Powiaty  

Sp. z o.o., 

6. Targi Edukacji i Pracy – Młodzieżowe Centrum Kariery OHP i I LO  

we Włodawie, 

7. Konkurs „Katyń ocalić od zapomnienia” – Zespół Szkoły Podstawowej  

i Przedszkola w Hańsku, 

8. VXIII Wojewódzki Przegląd Zespołów Tańca Ludowego – MDK  

we Włodawie, 

9. 10-lecie Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu – Stowarzyszenie Centrum 

Wolontariatu, 

10. XV Powiatowy Konkurs Czytelniczy dla Młodzieży – MBP we Włodawie, 

11. Powiatowy Dzień Bibliotekarza – MBP we Włodawie, 

12. Loteria fantowa „Lepsze jutro” – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 

Niepełnosprawnym „Lepsze jutro”, 

13. XVIII Powiatowy Festiwal Twórczości Dziecięcej – MBP we Włodawie, 

14. Międzynarodowy Dzień Inwalidy – Polski Związek Emerytów, Rencistów  

i Inwalidów we Włodawie, 

15. IV Rajd Rowerowy Green Velo – LROT w Lublinie, 

16. VI Powiatowy Konkurs Piosenki Europejskiej – Zespół Szkół w Wyrykach, 

17. 85-lecie Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości we Włodawie – Cech 

Rzemiosł i Przedsiębiorczości we Włodawie, 

18. Narodowe Czytanie 2018 – odsłona Włodawska – MBP we Włodawie, 

19. Spotkanie Kobiet Powiatu Włodawskiego – Stowarzyszenie Centrum 

Wolontariatu we Włodawie, 

20. Szlachetna Paczka 2018  - Stowarzyszenie Wiosna, 

21. IV Seniorska Jesienna Ballada – Polski Związek Emerytów, Rencistów  

i Inwalidów we Włodawie, 

22. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – Stowarzyszenie Centrum 

Wolontariatu, 

23. VIII Gala Piłkarska – Chełmski Okręgowy Związek Piłki Nożnej, 

24. „Święta to magiczny czas dla wszystkich” – Stowarzyszenie Lepsze Jutro, 

25. „Koło gospodyń 2018” – Dziennik Wschodni. 

W roku 2018 powiat włodawski uczestniczył w targach turystycznych  

w Katowicach i Warszawie. Promocja powiatu włodawskiego odbywała się  

na stoisku promocyjnym Regionu Lubelskiego, organizowanym przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Stoisko Regionu Lubelskiego  

na wszystkich  targach cieszyło się dużym zainteresowaniem. Nasz region, 

położony na wschodzie kraju, to coraz popularniejszy kierunek turystycznych 

wyjazdów mieszkańców centralnej Polski, w tym szczególnie dużych 

aglomeracji. Poza  dobrze już znanymi miejscami na Lubelszczyźnie, mniej 

popularnymi, ale bardzo atrakcyjnymi dla mieszkańców wielkich miast, są 

zielone tereny Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego i Doliny Bugu. Generalnie 
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nasz region kojarzy się ze spokojnymi, zielonymi terenami, dającymi duże 

możliwości odpoczynku i relaksu. 

Warto wspomnieć, że podczas XVI Samorządowego Forum Kapitału  

i Finansów w Katowicach, starosta Andrzej Romańczuk odebrał wyróżnienie 

powiatu włodawskiego za zajęcie 9. miejsca spośród 314 powiatów ziemskich  

w kategorii wydatki inwestycyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej  

w latach 2014-2017. 

Z kolei podczas sesji „Biznes Lubelskie w sieci. Lokalna gospodarka siłą 

regionu” prowadzonej przez Macieja Orłosia – Starosta Włodawski podpisał 

partnerstwo biznesowe. 

Niewątpliwie formą promocji są również wymiany międzynarodowe 

młodzieży szkół średnich (Grecja, Izrael) oraz reprezentacja powiatu  

na festiwalach i konkursach w kraju i za granicą przez młodzieżowe zespoły 

pieśni i tańca ludowego (ZTL „Mali Włodawiacy z MDK we Włodawie oraz 

ZTL „Kresowiak” z Woli Uhruskiej). 

Ponadto prowadzony jest fanpage powiatu włodawskiego w serwisie 

społecznościowym facebook, na którym umieszczane i udostępniane są plakaty 

informacyjne organizowanych wydarzeń w powiecie włodawskim, informacje  

i foto, videorelacje z ich realizacji.  

Na bieżąco aktualizowane są tablice reklamowe (standy), które 

usytuowane są we Włodawie i Okunince. Na tablicach umieszczane są plakaty 

zapowiadające nadchodzące wydarzenia kulturalne, sportowe. Z końcem roku 

wydawane są promocyjne kalendarze ścienne na rok przyszły. 

Wydawany jest kwartalnik WSCHÓD, który zawiera materiały  

dot. promocji powiatu oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach. 

 

25. WSPÓŁPRACA I DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH ORAZ PODMIOTÓW WYMIENIONYCH  

W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.  

O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

I O WOLONTARIACIE 

 

Komórką organizacyjną realizującą ww. zadanie jest Wydział Edukacji  

i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego we Włodawie. 

 

„Roczny Program współpracy powiatu włodawskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok” został 

przyjęty przez Radę Powiatu we Włodawie Uchwałą Nr XXXVII/219/17 z dnia 

29 listopada 2017 r. 
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W ramach realizacji Programu, powiat włodawski współpracował  

z organizacjami pozarządowymi na wielu płaszczyznach związanych  

z rozwojem regionu oraz wspieraniu działań na rzecz różnych grup społecznych. 

Współpraca odbywała się w formie finansowej i pozafinansowej.  

Współpraca o charakterze finansowym polegała na zlecaniu realizacji 

zadań publicznych w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji. Zlecanie 

zadań odbywało się w drodze otwartych konkursów ofert oraz z pominięciem 

otwartego konkursu ofert realizowanych w trybie pożytku publicznego, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

Na podstawie Uchwały Nr 241/18 z dnia 26 stycznia 2018 r. Zarząd 

Powiatu we Włodawie ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji 

zadań publicznych powiatu włodawskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu 

w 2018 r. Celem konkursu było wyłonienie i dofinansowanie projektów na 

realizację zadań publicznych w sekcji piłka nożna, tenis stołowy, zapasy  

i  kickboxing.  

Na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu włodawskiego  

w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 roku przeznaczono środki 

finansowe w wysokości 28.000 zł.  Do udziału w konkursie wpłynęło 4 oferty.  

Na podstawie uchwały Nr 229/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. Zarząd 

Powiatu we Włodawie ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji 

zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2018 r.  

Na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu włodawskiego  

w zakresie pomocy społecznej w 2018 r. przeznaczono środki finansowe  

w wysokości 10.000 zł.  Do udziału w konkursie wpłynęła jedna oferta. 

W wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wsparcie 

realizacji zadań publicznych powiatu włodawskiego w zakresie kultury 

fizycznej i sportu oraz pomocy społecznej w 2018 r. udzielono dotacji 

następującym podmiotom: 

 

Lp. 

 

Nazwa podmiotu 

 

 

Nazwa zadania 

Przyznana 

kwota dotacji  

w zł 

1. Miejski Ludowy Uczniowski 

Klub Sportowy Zapasy-

Włodawa 

Szkolenie, organizacja i udział w 

zawodach w zapasach styl wolny 

7 000,00 

2. Międzyszkolny Klub Sportowy 

„Mechanik” Włodawa 

Szkolenie, organizacja i udział w 

zawodach w sekcji kickboxingu, zakup 

sprzętu sportowego 

7 000,00 

3. Ludowy Klub Sportowy 

„Agros” Suchawa 

Szkolenie, organizacja i udział w 

zawodach w sekcji piłka nożna,  

2 000,00 

4. Stowarzyszenie Miłośników 

Sportu Włodawa 

Szkolenie, organizacja i udział w 

turniejach w sekcji  tenis stołowy 

7 000,00 

5.  Stowarzyszenie  Przyjaciół Osób 

Niepełnosprawnych i 

Poszkodowanych we Włodawie 

Prowadzenie Ośrodka Specjalistycznego 

Poradnictwa Rodzinnego I Interwencji 

Kryzysowej 

10 000,00 

 



str. 151 
 

Ośrodek Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji 

Kryzysowej we Włodawie udzielał w 2018 r. mieszkańcom powiatu 

włodawskiego specjalistycznych usług doradczych oraz schronienia rodzinom 

dotkniętym kryzysem. Działania Ośrodka skierowane były przede wszystkim  

do osób i ich rodzin dotkniętych przemocą, długotrwałym kryzysem, 

problemami opiekuńczo-wychowawczymi, uzależnieniami oraz zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. W ramach prowadzonej działalności w Ośrodku 

Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej dyżury 

pełnili: prawnik, psycholog oraz osoba udzielająca porad dla osób 

uzależnionych. Pracę specjalistów wspierali terapeuci pełniący dyżury w ramach 

Interwencji Kryzysowej. Z usług specjalistów i terapeutów zatrudnionych  

w OIK skorzystało 75 osób, wszystkich porad udzielono 110, w tym:  

70 porad prawnych, 12 psychologicznych, 18 specjalisty ds. uzależnień oraz  

10 specjalisty ds. interwencji kryzysowej. Dyżury specjalistów prowadzone były  

w internacie I LO we Włodawie. Schronienia osobom w ostrym kryzysie 

Stowarzyszenie zapewniło w Hostelu w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej 

„Kamyk” we Włodawie.  

Ponadto, ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań 

publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej. Zarząd Powiatu we Włodawie po zapoznaniu się z wynikami konkursu 

wybrał ofertę Stowarzyszenia Wsparcia Obywatelskiego z siedzibą w Krakowie. 

Na realizację zadania przyznano dotację w wysokości 60 725,88 zł. 

Stowarzyszenie udzieliło  212 porad prawnych. Nieodpłatną pomoc prawną 

udzielano z dziedziny prawa rodzinnego, spraw dotyczących rozwodu lub 

separacji, alimentów, spraw z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, prawa 

rzeczowego, spadkowego, ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki 

zdrowotnej, sprawy z innego zakresu prawa administracyjnego z wyjątkiem 

prawa podatkowego, prawa karnego, prawa podatkowego.   

Współpraca z organizacjami pozarządowymi o charakterze finansowym 

odbywała się również w formie pozakonkursowej. Zadania publiczne powiatu 

włodawskiego realizowane  w trybie pozakonkursowym: spływ kajakowy 

„Majówka na Polesiu” organizowany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-

Krajoznawcze Oddział we Włodawie, dofinansowano kwotą w wysokości  

1.500 zł, 45. Rajd Pieszy „Ślimaków” organizowany przez Polskie Towarzystwo 

Turystyczno-Krajoznawcze Oddział we Włodawie, udzielono dotacji  

w wysokości 1.500 zł, XI Rajd „Szlakami Powstania Styczniowego” 

organizowany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział 

we Włodawie udzielono dotacji w wysokości 1.500 zł, Młodzieżowe Powiatowe 

Zawody Sportowo-Pożarnicze organizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną 

we Włodawie, kwota dotacji 4.000 zł, II Międzynarodowy plener malarsko-

rzeźbiarski „Obrazy historii – 100 lat Niepodległej” organizowany przez 

Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej im. J. Kalinowskiego – kwota 

dotacji 1.500 zł, XXII „Jarmark Holeński - Hola 2018” organizowany przez 
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Towarzystwo Miłośników Skansenu Kultury Materialnej Chełmszczyzny  

i Podlasia w Holi – udzielono dotacji  w wysokości 3.000 zł, jubileusz 10-lecia 

Zespołu Pieśni i Tańca „Kresowiak” – prezentacja dorobku zespołu realizowana 

przez Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca „Kresowiak” Wola Uhruska, kwota 

dotacji 4.000 zł, prowadzenie Włodawskiego Centrum Informacji  

i Wspomagania Organizacji Pozarządowych – udzielono dotacji w wysokości 

1.200 zł, prace konserwatorskie przy nagrobku płk. Antoniego Michniewicza  

na cmentarzu parafialnym we Włodawie realizowane przez Stowarzyszenie 

Renovabis we Włodawie, kwota dotacji 5.000 zł, prace konserwatorskie przy 

kiocie z ikoną Matki Boskiej z Góry Atos z cerkwi prawosławnej  

pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie realizowane przez Parafię 

Prawosławną pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie, kwota 

dotacji  5.000 zł. 

 

26. SCALENIA GRUNTÓW 

 

W 2018 r. Starosta Włodawski prowadził 3 postępowania w zakresie 

scaleń gruntów, finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 2014-2020 oraz ze środków Skarbu Państwa. 

1. Scalenie gruntów wsi Kulczyn i Kulczyn Kolonia w gminie Hańsk  

–  powierzchnia gruntów objętych scaleniem: 2.301,0317 ha. 

Postanowienie o wszczęciu postępowania Starosta Włodawski wydał dnia  

29 maja 2014 r. Uchwałą uczestników scalenia z 15 lutego 2018 r. przyjęto 

szacunek gruntów dla obiektu, a w okresie od 1.10 do 21.11 2018 r. okazano  

i wprowadzono uczestników na grunt. Czynności geodezyjno-kartograficzne 

wykonywało na zlecenie powiatu włodawskiego Wojewódzkie Biuro Geodezji 

w Lublinie, z którym 24.10.2016 r. podpisano porozumienie. W ramach 

porozumienia w 2018 r. WBG w Lublinie wykonało następujące prace:  

- oszacowanie wartości gruntów i ich części składowych; 

- opracowanie projektu rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych 

uczestników scalenia; 

- wyznaczenie i stabilizacja nowych granic nieruchomości. 

Łączna wartość wykonanych prac wynosi 2.100.264 zł. 

W zakresie zagospodarowania poscaleniowego powiat włodawski opracował 

dokumentację i wykonał prace w zakresie poprawy parametrów melioracji 

wodnej. W ramach prac zrealizowano: 

- odkrzaczenie i odmulenie 32 km rowów melioracji szczegółowej; 

- budowę 1 nowego przepustu; 

- remont 47 przepustów poprzez wymianę leżaków lub ich uszczelnienie. 

Łączna wartość prac opracowania dokumentacji i realizacji inwestycji wynosiła  

528.140 zł. 
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2. Scalenie gruntów wsi Bytyń, części wsi Wola Uhruska i części wsi Józefów  

w gminie Wola Uhruska – powierzchnia gruntów objętych scaleniem:  

1.132,4512 ha. 

Postanowienie o wszczęciu postępowania Starosta Włodawski wydał dnia  

24 października 2016 r. Czynności geodezyjno-kartograficzne wykonywało  

na zlecenie powiatu włodawskiego Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie,  

z którym 14.09.2017 r. podpisano porozumienie. W ramach porozumienia  

w 2018 r. WBG w Lublinie wykonało następujące prace:  

- przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie, w tym opracowanie 

projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów; 

- przygotowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, związanej  

z ustaleniem i pomiarem granic zewnętrznych obszaru scalenia; 

- badanie ksiąg wieczystych i porównanie zawartych w nich danych z rejestrem 

ewidencji gruntów; 

- wykonanie pomiarów niezbędnych do opracowania projektu scalenia. 

Łączna wartość wykonanych prac wynosiła  758.734 zł. 

3. Scalenie gruntów wsi Nowy Brus, Stary Brus, Laski Bruskie w gminie Stary 

Brus – powierzchnia gruntów objętych scaleniem:  1.364,7752 ha. 

Postanowienie o wszczęciu postępowania Starosta Włodawski wydał dnia  

20 kwietnia 2018 r. W dniu 21 maja 2018 r. powiat włodawski zawarł 

porozumienie z WBG w Lublinie na opracowanie założeń do projektu scalenia, 

szacunkowego zestawienia kosztów oraz przygotowanie dokumentacji 

dotyczącej oceny oddziaływania na środowisko. Po pozytywnej weryfikacji 

wniosku o przyznanie pomocy w dniu 18 grudnia 2018 r. samorząd 

Województwa Lubelskiego podpisał z Powiatem Włodawskim umowę  

o przyznaniu pomocy w wysokości  11.600.589,18 zł (63,63% - EFRROW, 

36,37% - Skarb Państwa). 

 

27. PROJEKTY Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW Z UNII 

EUROPEJSKIEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT WŁODAWSKI  

 

1) Modernizacja i doposażenie infrastruktury kształcenia zawodowego  

w powiecie włodawskim 

Umowa o dofinansowanie: RPLU.13.06.00-06-0017/16-00 

Okres realizacji projektu: od 1.06.2016 do 31.12.2019 

Wartość projektu: 3.526.020,40 zł 

Dofinasowanie z UE: 2.997.117,34 zł 

Wkład własny: 528.903,06 zł 

 

Celem głównym projektu jest dostosowanie oferty szkolnictwa 

zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie włodawskim. Uzupełnia go cel 

pomocniczy – poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego  

w powiecie włodawskim. W 2018 r. wykonane zostały roboty budowlane 

polegające na modernizacji pracowni i warsztatów w Zespole Szkół 
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Zawodowych Nr 1 i II liceum Ogólnokształcącym we Włodawie oraz  

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Włodawie. W zakres 

robót wchodziły prace polegające na: modernizacji instalacji wodno- 

kanalizacyjnej, w tym montaż kranów bezdotykowych, modernizacji instalacji 

centralnego ogrzewania (montaż nagrzewnicy powietrza c.o., instalacja 

wymiennika ciepła, modernizacja instalacji wentylacyjnej, posadzek, ścian  

i sufitów, stolarki okiennej i drzwiowej, parapetów, montaż rolet, modernizacja 

instalacji technicznej, elektrycznej w tym serwerowni, wymiana oświetlenia  

na LED, montaż instalacji klimatyzacyjnej, wykonanie podjazdów z placem 

manewrowym do nauki jazdy). W roku 2019 realizowane są zakupy  

wyposażenia pracowni i warsztatów w tych szkołach. Kluczowym rezultatem 

projektu będzie rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury w zakresie 

opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej, która rok po zakończeniu 

realizacji projektu wyniesie 300 użytkowników. Bezpośrednią grupą docelową 

projektu są uczniowie szkół zawodowych oraz nauczyciele, pośrednio  

z rezultatów projektu będą korzystali przedsiębiorcy funkcjonujący na terenie 

powiatu włodawskiego i mieszkańcy. 

 

2) Kompleksowy system usług społecznych w Powiecie Włodawskim 
Umowa o dofinansowanie: RPLU.11.02.00-06-0030-18-00 

Okres realizacji projektu: od 1.09.2018 do 30.11.2019 

Wartość projektu: 1.032.000 zł 

Dofinansowanie: 980.400 zł 

Wkład własny: 51.600 zł 

Główne zadania: 

Klub Seniora (KS) - miejsce spotkań osób starszych, niesamodzielnych, 

nieczynnych zawodowo został zorganizowany w budynku Domu Pomocy 

Społecznej „SENIOR” w Różance. Utworzono 10 miejsc w Klubie Seniora. 

Klub jest czynny od 1.12.2018 r. w dniach poniedziałek - piątek  

w godz. 7:00–15:00. Uczestnicy otrzymują wyżywienie. W okresie realizacji 

projektu z różnych form zajęć skorzysta 40 osób. Zajęcia realizowane codzienne 

to: gry świetlicowe, muzykoterapia, ćwiczenia usprawniające ruchowo, 

fizjoterapia, zajęcia profilaktyczne w zakresie profilaktyki zdrowotnej, 

zapobiegania chorobom i utracie sprawności oraz odzyskania niezależności. 

Zajęcia cykliczne to: arteterapia, spotkania z psychologiem, wsparcie seniorów  

w zakresie obsługi komputera w codziennym życiu (korzystanie z e-mail, 

wyszukiwarek, portale społecznościowe, zakupy w internecie itp.).  

 

Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania - 20 osób 

zamieszkujących na terenie powiatu włodawskiego zostało objętych usługami 

opiekuńczymi świadczonymi przez 7 dni w tygodniu, średnio 3 godz. 

dziennie/os. Zaangażowano 10 etatowych opiekunów. Zakres usług obejmie 
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m.in. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę 

higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza, zapewnienie kontaktów  

z otoczeniem. Opiekunów objęto wsparciem psychologicznymi  i wsparciem  

w zakresie sprawowania opieki nad osobami niesamodzielnymi, profilaktyki 

zdrowotnej, diety podopiecznych.  

Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego  

i wspomagającego - wypożyczalnia powstała w pomieszczeniu 

zlokalizowanym w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej  

we Włodawie. Sprzęt udostępniany jest bezpłatne. Wypożyczalnia połączona 

jest z doradztwem w doborze sprzętu, treningami z zakresu samoobsługi oraz 

przygotowaniem warunków do opieki domowej. Opracowano regulamin 

wypożyczalni, gwarantujący prawidłowe korzystanie z nowoczesnego sprzętu. 

 

3) Poprawa efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego  

w powiecie włodawskim 

Umowa o dofinansowanie: RPLU.12.04.00-06-0034/16-00 

Okres realizacji projektu: od 3.07.2017 do 31.08.2019 

Wartość projektu: 963.495,38 zł 

Dofinasowanie: 867.145,83 zł 

Wkład własny: 96.349,55 zł 

 

Celem projektu jest dostosowanie kształcenia zawodowego uczniów  

z powiatu włodawskiego do wymagań rynku pracy oraz podniesienie jakości 

kształcenia w dwóch szkołach zawodowych powiatu włodawskiego, tj. w ZSZ 

Nr 1 i II LO we Włodawie i w SOSW we Włodawie. 

Cel główny jest realizowany za pomocą celów szczegółowych tj.: 

zwiększenie współpracy 2 szkół zawodowych z pracodawcami, podniesienie 

umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów, umożliwienie zdobycia 

nowych kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedmiotów zawodowych  

ze szkół powiatu włodawskiego, poprawa warunków nauczania w dwóch 

szkołach zawodowych w powiecie włodawskim. 

Cele realizowane były poprzez: dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla 

uczniów, kursy dla uczniów dające dodatkowe uprawnienia, współpracę szkół 

objętych projektem ze szkołami wyższymi w zakresie aktualizacji wiedzy 

nauczycieli (studia podyplomowe, szkolenia), współpracę szkół objętych 

projektem z pracodawcami w zakresie organizacji dodatkowych staży/praktyk 

oraz wyposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny, dostosowany do potrzeb 

rynku pracy sprzęt i wyposażenie. 
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Grupą docelową są uczniowie i nauczyciele przedmiotów zawodowych 

/instruktorzy praktycznej nauki zawodu w/w szkół. Rezultatem będzie 

podniesienie jakości kształcenia w szkołach objętych projektem oraz 

wyposażenie uczniów w kwalifikacje i umiejętności zawodowe niezbędne  

na rynku pracy. 

 

4) Razem dla rozwoju e-usług publicznych - regionalne partnerstwo 

samorządów gmin powiatu włodawskiego, powiatów chełmskiego  

i kraśnickiego oraz gmin Janów Podlaski i Sosnowica 

Umowa o dofinansowanie: RPLU.02.01.00-06-0032/16-00 

Okres realizacji projektu: od 6.10.2016 do 31.07.2019 

Wartość projektu: 7.572.756 zł 

Wkład UE: 6.436.842,60 zł 

Wkład własny: 1.135.913,40zł 

 

Celem głównym projektu jest zapewnienie klientom zewnętrznym 

(mieszkańcom i przedsiębiorcom) oraz partnerom możliwości wykorzystania 

wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych. Kluczowe rezultaty jakie 

planuje się osiągnąć w ramach projektu to : uruchomienie 17 systemów 

teleinformatycznych: platformy dialogu społecznego i komunikacji, systemów 

elektronicznego zarządzania dokumentacją, systemów zarządzania budżetem 

gminy, oprogramowania systemów dziedzinowych, systemów komunikacji  

z jednostkami organizacyjnymi, portali podatkowych/klienta, uruchomienie  

17 e-usług na 5 poziomie dojrzałości oraz 92 e-usług na 3 poziomie dojrzałości. 

Projekt realizowany jest przez partnerstwo, w skład którego wchodzą 

jednostki samorządu terytorialnego z regionu lubelszczyzny: Powiat Włodawski 

- lider, Gmina Hańsk, Gmina Janów Podlaski, Gmina Sosnowica, Powiat 

Chełmski, Powiat Kraśnicki. Przedsięwzięcie skierowane jest do urzędów gmin 

i starostw partnerskich, ich kierownictwa i kadry pracowniczej,  

a także  mieszkańców i przedsiębiorców z terenu tych jednostek samorządów 

terytorialnych.  W ramach projektu przewidziano realizację następujących zadań 

zmierzających do osiągnięcia przyjętego celu i rezultatów: uruchomienie e-usług 

dla klientów, zakup licencji, usługi informatyczne, wzmocnienie stopnia 

cyfryzacji urzędu, zakup licencji, usługi informatyczne, zakup serwera, zakup 

zestawów komputerowych, zakup pozostałego sprzętu, modernizacja serwera, 

opracowanie dokumentacji, szkolenia pracowników, działania promocyjne. 

Projekt ma charakter nieinfrastrukturalny, przewiduje wdrożenie systemów 

informatycznych, zakup i instalację sprzętu informatycznego wewnątrz 

budynków. W 2018 r. w ramach projektu zrealizowano dostawę wraz  

z instalacją oraz uruchomieniem sprzętu komputerowego, oprogramowania  

do siedziby lidera oraz siedzib partnerów oraz zmodernizowano aktualną 

infrastrukturę serwerową. 
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5) Rewitalizacja Włodawy 

Wnioskodawca:  GMINA MIEJSKA WŁODAWA 

Partner: POWIAT WŁODAWSKI 

Umowa o dofinansowanie: RPLU.13.03.00-06-0029/17-00  

Okres realizacji projektu od 28.09.2017 do 31.12.2020 

Wartość projektu ogółem: 18.487.807,40 zł 

Wkład UE: 12.796.834,88 zł 

Wydatki ogółem powiatu: 9.771.193,23 zł 

Wkład własny powiatu: 6.763.145,83 zł 

 

Celem głównym projektu jest przywrócenie funkcji społeczno-

gospodarczych na zdegradowanych obszarach Włodawy, a także zwiększenie 

dostępności do infrastruktury społecznej i kulturalnej, poprzez rewitalizację 

zdegradowanych obiektów w centrum miasta. Realizacja celu pozwoli  

na znaczne podniesienie jakości i dostępności oferty kulturalnej i rekreacyjnej, 

zwiększenie bezpieczeństwa publicznego oraz zmniejszenie wykluczenia 

społecznego, co bezpośrednio wpłynie na rozwój społeczny i gospodarczy 

obszaru objętego projektem, a w dalszej perspektywie także na podniesienie 

jakości życia mieszkańców. Główne grupy docelowe to mieszkańcy, turyści, 

samorząd lokalny oraz lokalni przedsiębiorcy. Zakres przedmiotowego 

zamierzenia inwestycyjnego obejmuje kompleksową modernizację obiektów  

na terenie gminy wraz z infrastrukturą towarzyszącą i ogólnodostępną ofertą 

kulturalną. W ramach projektu wykonane zostaną następujące zadania: 

utworzenie Miejskiego Centrum Monitoringu, nadanie nowych funkcjonalności 

społecznych, gospodarczych i rekreacyjnych obszarowi Rynku starego miasta 

we Włodawie, remont parku przy ul. Kościuszki we Włodawie, utworzenie 

Powiatowego Centrum Usług Społecznych, koszty promocji, dokumentacji 

technicznej, zarządzania projektem, nadzoru inwestorskiego, studium 

wykonalności.  
 

6) „Zagospodarowanie budynków publicznych obszaru Powiatu 

Włodawskiego na potrzeby ochrony dziedzictwa kultury” 

Wnioskodawca: Powiat Włodawski, 

Partner 1: Gmina Hańsk, 

Partner 2: Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie. 

 

Umowa o dofinansowanie: RPLU.07.01.00-06-0123/16-00 

Okres realizacji projektu od 31.10.2018 do 30.11.2021 

Wartość projektu: 6.732. 467,32 zł 

Wkład UE: 5.117.453,563zł 

Wydatki powiatu: 2.334.472,06 zł 

Wkład własny powiatu: 418.900,67 zł 
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Cel główny to poprawa infrastruktury zwiększającej udział społeczeństwa 

w kulturze, wzmocnienie wspólnoty regionalnej, osadzenie jej w tradycji  

i historii dla nowych inicjatyw kulturotwórczych i edukacyjnych podnoszących 

atrakcyjność inwestycyjną rozwój społeczno - gospodarczy. Wykorzystanie 

zasobów dziedzictwa kulturowego pozwoli budować świadomość kulturową 

mieszkańców i wzmocni integrację społeczną. Realizacja celu pozwoli  

na znaczne podniesienie jakości świadczonych usług z zakresu turystyki i wzrost 

liczby turystów, co bezpośrednio wpłynie na rozwój gospodarczy gmin oraz  

na wzrost jakości życia mieszkańców. Projekt pozwoli samorządowi lepiej 

realizować swoje zadania, umożliwi obniżenie kosztów ponoszonych  

na utrzymanie infrastruktury kultury. Zadania przewidziane do realizacji: 

opracowanie studium wykonalności, dokumentacji projektowej i przetargowej, 

zarządzanie projektem, promocja, nadzór autorski i inwestorski, obiekt  

w Sobiborze – roboty budowlane, instalacyjne, zagospodarowanie terenu  

i wyposażenie, GOK w Hańsku – roboty budowlane, instalacyjne, 

zagospodarowanie terenu i wyposażenie, Filia Biblioteczna w Starym Załuczu 

–  zadaszenie, mała architektura, zagospodarowanie terenu,  wyposażenie. Jeden 

z parterów Gmina Hańsk jest czynnym płatnikiem podatku VAT dlatego też 

koszt podatku wykazano po stronie wydatków niekwalifikowalnych. W ramach 

kosztów niekwalifikowanych ujęto wykonanie dokumentacji projektowej 

(Hańsk), wiata (altana) Załucze, wiata peronowa - Sobibór, instalacje 

elektryczne wiato-altany – Załucze. 

 

7) „Przebudowy boisk szkolnych wraz z częścią lekkoatletyczną przy ZSZ 

Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącym we Włodawie” 
Całkowita wartość inwestycji: 819.180 zł 

Kwota dofinasowania przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Rozwoju Szkolnej 

Infrastruktury Sportowej- Edycja 2017: 348.700 zł 

Inwestycja w całości zakończona w 2018 r. 

 

Przedmiotem inwestycji była przebudowa boisk szkolnych do gry  

w koszykówkę, siatkówkę oraz boiska uniwersalnego wraz z częścią 

lekkoatletyczną - bieżnia, skocznia oraz ogrodzenie boisk, chodniki, zieleń  

i roboty porządkowe. W ramach zadania inwestycyjnego zaprojektowano  

i wykonano następujące obiekty i prace: 

- boisko uniwersalne, boisko do koszykówki i siatkówki z nawierzchni 

poliuretanowej łącznie o wymiarach 70,3 x27 m (boiska wydzielone liniami 

separacyjnymi) – 1.898 m
2
; 

- urządzenia lekkoatletyczne – bieżnia i skocznia o łącznej długości 120m  

i szerokości 6m (na długości boisk przy ogrodzeniu poszerzenie o 2,3m)  

z nawierzchnią poliuretanową – 879 m
2
; 

- chodnik (dojścia) - 112 m
2
; 
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- ogrodzenie z siatki H 400 cm (224 mb), z siatki H 600 cm (55,00 mb) – 

piłkochwyty zlokalizowane za bramkami boiska uniwersalnego; 4 furtki 

otwierane i 2 bramy otwierane; 

- zieleń i roboty porządkowe. 

Dla poprawnego funkcjonowania boisk zaprojektowano odwodnienie liniowe 

terenu i odprowadzenie wody opadowej do studzienek chłonnych. 

 

28. ZADŁUŻENIE POWIATU WŁODAWSKIEGO 

Zadłużenie powiatu włodawskiego według stanu na 31.12.2018 r. z tytułu 

zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi 12.720.709,27 zł, w tym: 

- 11.120.709,27 zł – kredyt konsolidacyjny zaciągnięty 25.01.2017 r. w Getin 

Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie w wysokości 11.360.709,27 zł, został 

przeznaczony na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych przez 

powiat włodawski (czterech) w latach ubiegłych (termin spłaty rat kapitałowych 

od 31.01.2017 r. do 31.12. 2026 r.), odsetki płatne w okresach miesięcznych, 

naliczane od dnia zaciągnięcia kredytu do dnia spłaty ostatniej raty (zgodnie                   

z harmonogramem spłat odsetki naliczone = 2.404.995,12 zł). Oprocentowanie 

kredytu w dniu podpisania umowy = 3,34 %, w tym WIBOR 1M = 1,66 % plus 

stała marża Banku 1,68 %. W latach 2017-2018 r. Powiat dokonał spłaty  

ww. kredytu w wysokości 240.000,00 zł, w tym 120.000,00 zł w 2017 r.  

i 120.000,00 zł w 2018 r. 

- 670.000,00 zł – kredyt na dofinansowanie inwestycji drogowej, zaciągnięty 

11.10.2018 r. (okres spłaty kapitału od 31.01.2019 r. do 30.09.2022 r.), odsetki 

płatne w okresach miesięcznych, naliczane od dnia zaciągnięcia kredytu do dnia  

spłaty ostatniej raty kapitałowej (zgodnie z harmonogramem spłat odsetki 

naliczone = 39.521,79 zł). Oprocentowanie kredytu wynosi 2,74 %, w tym 

WIBOR 1M = 1,64 % plus stała marża Banku 1,10 %. 

- 930.000,00 zł – kredyt na dofinansowanie inwestycji drogowej, zaciągnięty 

15.10.2018 r. ( okres spłaty kapitału od 31.01.2019 r. do 31.05.2024 r.), odsetki 

płatne w okresach miesięcznych, naliczane od dnia zaciągnięcia kredytu do dnia 

spłaty ostatniej raty kapitałowej (zgodnie z harmonogramem spłat odsetki 

naliczone = 97.438,74zł). Oprocentowanie kredytu wynosi 3,04 %, w tym 

WIBOR 1M =1,64 % plus stała marża Banku 1,40 %. 

Zaciągnięte ww. dwa kredyty w Banku Spółdzielczym w Przysusze                    

w wysokości 1.600.000,00 zł (670.000,00 zł plus 930.000,00 zł) przeznaczono 

na dofinansowanie inwestycji drogowej – droga w Sobiborze (udział powiatu 

włodawskiego) realizowanej w ramach projektu pn.: „Wygodniej, szybciej, 

bezpieczniej – budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1727L w m. Sobibór 

– droga woj. 816”. Zadanie zrealizowano  w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.2 
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Lokalny Układ Transportowy (wartość inwestycji 4.050.031,98 zł, w tym środki 

Unii Europejskiej 2.181.541,22 zł, środki powiatu 1.868.490,76 zł).  

         Powiat włodawski w trakcie roku budżetowego 2018 r. korzystał z kredytu 

w rachunku bieżącym (limit 1.500.000,00 zł).  

Na koniec 2018 r. kredyt w rachunku bieżącym nie występuje. 

W 2018 r. wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów 

długoterminowych i od kredytu w rachunku bieżącym) zostały poniesione przez 

powiat włodawski w wysokości 391.137,85 zł. 

        Spłatę rat kapitałowych  wyżej wyszczególnionych kredytów 

(12.720.709,27 zł) zaplanowano do 2026 r.  

Rozchody budżetu powiatu włodawskiego (spłata rat kapitałowych)                   

w poszczególnych latach przedstawiają się jak niżej: 

▪ 2019 r. =    420.000,00 zł, 

▪ 2020 r. = 1.860.000,00 zł, 

▪ 2021 r. = 1.860.000,00 zł, 

▪ 2022 r. = 1.930.000,00 zł, 

▪ 2023 r. = 1.800.000,00 zł, 

▪ 2024 r. = 1.650.000,00 zł, 

▪ 2025 r. = 1.560.000,00 zł, 

▪ 2026 r. = 1.640.709,27 zł. 

        Powiat włodawski udzielił w 2017 r. Samodzielnemu Publicznemu 

Zespołowi Opieki Zdrowotnej we Włodawie poręczenia kredytu 

długoterminowego (kapitał)  w wysokości 15.102.784,69 zł, z rocznym okresem 

karencji (od maja 2017 r do kwietnia 2018 r.). Kredyt został zaciągnięty przez 

SP ZOZ we Włodawie w Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą              

w Warszawie. Spłatę rat kapitałowych zaplanowano do 31.12.2029 r. 

Harmonogram spłat rat kapitałowych przedstawia się następująco: 

▪ od maja 2018 r. do grudnia 2028 r.  tj. 128 rat x 105.000,00 zł =     

13.440.000,00 zł (w 2018 r. = 840.000,00 zł; w latach 2019 r. – 2028  

w wysokości 1.260.000,00 zł każdego roku), 

▪ od stycznia 2029 r. do listopada 2029 r.  tj. 11 rat x 138.600,00 zł = 

1.524.600,00 zł, 

▪ grudzień 2029 r.  tj. 1 rata x138.184,69 zł = 138.184,69 zł. 

         Na 31.12.2018 r. wartość zobowiązań powiatu włodawskiego z tytułu 

udzielonych poręczeń Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki 

Zdrowotnej we Włodawie wynosi 14.262.784,69 zł – raty kapitałowe.  

W 2018 r. powiat nie spłacał poręczonego kredytu, SP ZOZ ze środków 

własnych dokonał spłaty 840.000,00 zł (8 rat po 105.000,00 zł każda). 

         W styczniu 2018 r. powiat włodawski udzielił Samodzielnemu 

Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej we Włodawie pożyczki pieniężnej  

w wysokości 800.000,00 zł na wypłatę wynagrodzeń pracownikom za grudzień  
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2017 r. z pochodnymi. Udzielona pożyczka w całości została spłacona przez     

SP ZOZ we Włodawie w ustalonym przez strony terminie tj. do 27 grudnia  

2018 r.  

          Zakładając, że nastąpi  niewielki wzrost kosztów w poszczególnych latach 

powiat powinien  podołać  finansowo ze spłatą rat kapitałowych rozłożonych na 

lata 2019 – 2026 (dotyczy ww. kredytów). 

         Na sfinansowanie zaplanowanych inwestycji (roczne) oraz przedsięwzięć 

(udział własny) powiat nie planuje zaciągnięcia następnych kredytów.  

         Dane wynikające z budżetu powiatu włodawskiego w okresie od  2016 r. 

do 2029 r. (wykonanie w latach 2016 -  2018 r. oraz plan na lata 2019 - 2029) 

pokazują, że informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego 

w art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. 

zm.) w okresie wieloletniej prognozy finansowej i w okresie prognozy długu tj. 

do 2029 r. (poręczony kredyt SP ZOZ we Włodawie) brzmi „TAK”.  

         W przypadku projektu - przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja Włodawy”     

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  

na lata     2014 – 2020, Działanie 13.3, Rewitalizacja obszarów miejskich, okres 

realizacji 2017-2021, wartość zadania = 9.771.193,23 zł, w tym dofinansowanie 

ze środków Unii Europejskiej i z Budżetu Państwa  7.485.135,43 zł, wkład 

własny Powiatu Włodawskiego 2.286.057,78 zł. W oparciu o wskaźniki wzrostu 

cen materiałów i usług szacuje się, że wartość  inwestycji wyniesie około            

2 miliony powyżej wartości ujętych w projekcie (kosztorys został sporządzony 

w oparciu o ceny z 2016 r.).  Wzrost  wartości zadania do kwoty około             

12 milionów złotych spowoduje, że na  sfinansowanie udziału własnego w roku 

2020 i 2021 Powiat Włodawski przeznaczy około 4 miliony zł (dofinansowanie 

ze środków europejskich i z Budżetu Państwa nie zmieni się). 

          Wielką niewiadomą są kwoty, które Powiat Włodawski powinien 

zabezpieczyć w 2020 r. jako wkład własny do 6-ciu projektów na budowę            

i przebudowę dróg powiatowych, złożonych do rozpatrzenia i akceptacji           

w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie (przewidywany termin 

rozpatrzenia wniosków wrzesień – październik 2019 r.).  Wielkość udziału 

własnego powiatu do ww. projektów szacuje się na kwotę około 5 milionów 

złotych ( wartość projektów około 20 milionów złotych, wynikająca                    

z kosztorysów inwestorskich – ceny aktualne), w tym dofinansowanie z Budżetu 

Państwa tj. z Funduszu Dróg Samorządowych 10 mln zł (50 %), udział gmin 

uczestniczących w projektach około 5 mln zł (25 %) i Powiatu Włodawskiego 

25 %. 

        Biorąc pod uwagę dochody na poziomie zbliżonym  do dochodów 

zrealizowanych w 2018 r. oraz wydatki bieżące, w tym wydatki związane          

z  realizacją zadań oświatowych (dofinansowanie ze środków powiatu wynosi 

około 4 miliony złotych rocznie ponad kwotę subwencji), wydatki inwestycyjne 

jednoroczne i przedsięwzięcia, planuje się emisję obligacji. Celem emisji 

obligacji będzie pozyskanie środków na realizację wydatków majątkowych,        
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w szczególności na zabezpieczenie wkładu własnego powiatu do ww. projektów  

w wysokości około 10 milionów złotych,  z terminem wykupu do 15 lat  

od daty emisji,  tj. w latach 2027-2034 (do 2026 roku zostaną spłacone przez 

Powiat Włodawski raty kapitałowe wcześniej zaciągniętych kredytów).  

       

 

 

    Zarząd Powiatu we Włodawie: 
 

    1. Andrzej Romańczuk – Przewodniczący Zarządu, 

    2. Tomasz Korzeniewski – członek Zarządu, 

    3. Adam Panasiuk – członek Zarządu, 

    4. Edward Łągwa – członek Zarządu.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 


