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I. WSTĘP 
Szanowni Państwo, niniejszy Raport o stanie Miasta Tomaszów Lubelski za rok 2018, 

to próba całościowego i miarodajnego źródła wiedzy o działaniach Urzędu Miasta i jednostek 

podległych na rzecz Tomaszowa Lubelskiego. W szczególności przedstawia aktualną i 

perspektywiczną sytuację finansową miasta, realizację polityk, programów i strategii, uchwał 

Rady Miasta oraz wdrażanego od trzech lat Budżetu Obywatelskiego. Celem opracowania było 

przedstawienie zmian jakie zachodzą w różnych sferach życia Tomaszowa Lubelskiego.  

Pozytywne trendy rozwojowe naszego miasta to przede wszystkim zasługa 

mieszkańców. Aktywność przejawiła się chociażby przy wdrażaniu kolejnej edycji Budżetu 

Obywatelskiego Tomaszowa Lubelskiego, która pozwoliła na realizację własnych pomysłów 

mieszkańców. Efektem aktywności i zaangażowania mieszkańców jest również działalność 

stowarzyszeń, która pozwala na rozwijanie zainteresowań dzieci oraz dorosłych. Dotyczy to 

wielu sfer aktywności społecznej, w tym sportowych, kulturalnych oraz obejmujących szeroko 

rozumianą integrację społeczną. Mam nadzieję, że partycypacja społeczna, którą udało nam się 

wypracować, zaowocuje kolejnymi dobrymi pomysłami, pomyślnymi inwestycjami, a tym 

samym wysoką jakością życia codziennego.  

Dziękuję za 2018 rok, za pomysły, zaangażowanie i dbałość o nasze wspólne dobro - 

naszą małą ojczyznę – Tomaszów Lubelski.  

Zapraszam do lektury 

Burmistrz Miasta 

Wojciech Żukowski 
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II. INFORMACJE OGÓLNE 
 

Tomaszów Lubelski jest malowniczo położony na pograniczu Roztocza i Grzędy 

Solskiej nad rzeką Sołokiją na wysokości 275 m n.p.m. W starożytności przez tereny obecnej 

ziemi tomaszowskiej przebiegał ważny historyczny szlak handlowy od Bałtyku po Morze 

Czarne. Obecnie pokrywa się częściowo z drogą krajową nr 17, która łączy Warszawę z 

przejściem granicznym z Ukrainą w Hrebennem.  

Tomaszów Lubelski stanowi doskonałą bazę wypadową na Roztocze. Wiodą stąd drogi 

m.in. do Józefowa, Suśca, Narola, Krasnobrodu i Zwierzyńca - miejscowości atrakcyjnych 

turystycznie i krajoznawczo. Miasto otaczają lasy trzech parków krajobrazowych: 

Południoworoztoczańskiego, Krasnobrodzkiego i Puszczy Solskiej. Szlaki turystyczne 

prowadzące przez miasto umożliwiają poznanie walorów przyrodniczych i kulturowych 

Roztocza, a także miejsc ciekawych pod względem historycznym. Burzliwe dzieje miasta 

spowodowały, że do dziś pozostało w nim niewiele zabytków architektury drewnianej 

i murowanej. Kościół p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Tomaszowie z 1627 r., 

będący Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej, to jeden z najcenniejszych zabytków 

sakralnego budownictwa drewnianego w Polsce. Nieopodal kościoła znajduje się murowana 

cerkiew prawosławna p.w. Św. Mikołaja Cudotwórcy z 1890 r. Ciekawym przykładem 

rosyjskiej architektury drewnianej jest budynek tzw. „Czajni” z 1902 r.  

Tomaszów tętni życiem kulturalnym i sportowym. Organizowane tu imprezy kulturalne 

i sportowe są atrakcją nie tylko dla mieszkańców, ale też odwiedzających miasto turystów. 

Atrakcyjne tereny rekreacyjno-sportowe z zapleczem noclegowym dają możliwość 

wypoczynku zarówno latem, jak i zimą. Od stadionu OSiR „Tomasovia” w kierunku lasów 

Siwej Doliny prowadzą szlaki spacerowe, biegowe i rowerowe. W okresie zimowym trasy służą 

do narciarstwa biegowego. W kompleksie Ośrodka Sportu i Rekreacji są: baza noclegowa, 

korty tenisowe, tor do jazdy na łyżworolkach i nartorolkach. Czynny wypoczynek oferują także 

pobliskie stadniny w Dąbrowie Tomaszowskiej i Rabinówce. Dzięki nim miłośnicy turystyki 

konnej mogą zwiedzać Roztocze z grzbietu wierzchowca. Zimą organizowane są kuligi 

z ogniskiem w lesie. Turyści kochający ciszę i spokój mogą w okolicy odnaleźć dziewicze 

tereny i wspaniałe krajobrazy. 

Pod względem gospodarczym Tomaszów Lubelski jest położony na terenie 

o charakterze typowo rolniczym. Stanowi rejon skupiający usługi przetwórstwa rolno - 

spożywczego szczególnie związane z uprawą zbóż oraz hodowlą zwierząt. Ważnym elementem 

gospodarki w Tomaszowie Lubelskim jest handel krajowy i zagraniczny, dlatego w mieście ma 

siedzibę kilkanaście firm handlowych prowadzących interesy m.in. na Ukrainie. W mieście jest 

kilka zakładów produkcyjnych m.in. SVZ Poland - produkujący koncentraty owocowe do 

dalszego przerobu, RST Roztocze - zakład metalurgiczny o wysokiej jakości produktów, 

kooperujący z zakładami w Polsce i za granicą oraz szereg firm usługowych i budowlanych.  

Miasto jest otwarte i przyjazne dla potencjalnych inwestorów, którzy mogą liczyć na 

profesjonalną obsługę i atrakcyjne warunki inwestowania. W Tomaszowie znajduje się 

Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna - Podstrefa Tomaszów Lubelski o powierzchni 

1,6931 ha. Działka jest uzbrojona, przeznaczona do prowadzenia produkcji, usług, 

magazynowania. 
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W ostatnich latach liczba ludności stale maleje, z 20 348 mieszkańców w 2004 roku do 

19 267 na koniec 2018 roku. W 2018 roku urodziło się w Tomaszowie 161 osoby a zmarło 199. 

W porównaniu do 2017 roku liczba ludności miasta zmniejszyła się o 216. Przyczyn jest kilka: 

niż demograficzny,  wymeldowywanie się mieszkańców, którzy np. ukończyli studia i podjęli 

pracę w innych miastach. 

 

 

Stan ludności – porównanie lat 2017 – 2018 

 

Rok 

Liczba ludności na 31.12. 

zameldowanych w Tomaszowie 

Lubelskim na pobyt stały 

Urodzenia 

dzieci, które są 

zameldowane 

w Tomaszowie 

Lubelskim 

Zgony 

osób ostatnio 

zameldowanych 

w Tomaszowie 

Lubelskim 

2017 19 483 157 202 

2018 19 267 161 199 

 

 

Zameldowania osób na pobyt w Tomaszowie Lubelskim w 2019 roku 

 

 

Liczba osób, które 

zameldowały się w 

Tomaszowie Lub.  

 

Liczba dzieci 

urodzonych i 

zameldowanych 

 

Liczba osób, które 

zmieniły miejsce 

zameldowania w 

obrębie miasta 

Tomaszów Lubelski 

387 161 522 

RAZEM: 1070  

 

 

Wymeldowania z pobytu stałego z Tomaszowa Lubelskiego w 2019 roku 

 

Liczba osób wymeldowanych Liczba osób zmarłych 

397 199 

RAZEM: 596 
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III. INFORMACJE FINANSOWE 
 

3.1 Wykonanie budżetu Miasta Tomaszów Lubelski. 
Budżet Miasta Tomaszów Lubelski na 2018 rok przyjęty został w dniu 15 grudnia 2017 

roku Uchwałą Nr XXXVIII/344/2017 w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok według, 

której ustalono dochody w wysokości 79.741.460,59 zł (w tym majątkowe 9.549.979 zł), zaś 

wydatki w kwocie 80.178.260,59 (w tym majątkowe 12.633.776 zł). 

Uchwała budżetowa na 2018 rok przewidywała również: przychody budżetowe w kwocie 

3.100.000 zł (które stanowić miały przychody z emisji obligacji komunalnych) oraz rozchody 

budżetowe w wysokości 2.663.200 zł (przypadające do spłaty raty pożyczek długoterminowych 

i wykup obligacji komunalnych). Planowano deficyt budżetowy w kwocie 436.800 zł. 

W trakcie roku budżetowego 2018 dokonano zmian w planie budżetu miasta uchwałami 

Rady Miasta i zarządzeniami Burmistrza Miasta. Po zmianach dokonanych w trakcie roku 

wykonanie budżetu przedstawia się następująco: 

 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 

wykonania 

Dochody: 81.756.495,46 81.488.852,16 99,7% 

dochody bieżące 73.992.877,46 75.015.862,43 101,4% 

dochody majątkowe 7.763.618,00 6.472.989,73  83,4% 

Wydatki: 88.541.794,46 85.636.387,31 96,7% 

wydatki bieżące 73.130.923,46 70.834.547,78 96,9% 

wydatki majątkowe 15.410.871,00 14.801.839,53 96,1% 

 Deficyt - 6.785.299,00 -4.147.535,15 61,1% 

Przychody 9.448.499,00 9.520.072,76 100,8% 

Rozchody 2.663.200,00 2.663.200,00 100,0% 

 

Poniżej na wykresie przedstawiono strukturę dochodów budżetu 

 Miasta Tomaszów Lubelski w 2018 roku 

 

 

Własne (w tym 
podatki i opłaty)

23,70%

Dotacje z budżetu 
państwa na zadania 

zlecone i własne
29,50%

Subwencje
21,10%

Udziały PIT i CIT
21,60%

Dotacje na programy i projekty ze 
środków UE i państwa

3,60% Pozostałe
0,50%
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Największą pozycję dochodów budżetu stanowiły dotacje celowe z budżetu państwa na 

zadania zlecone i własne (w tym na realizację własnych inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych) kwota 24.034.322,37 zł tj. 29,50% dochodów ogółem. Kolejną co do 

wielkości pozycją dochodową są dochody własne – w tym między innymi podatki i opłaty 

19.333.259,60 zł tj. 23,70 % dochodów ogółem, następnie udziały w podatku PIT i CIT 

17.604.657,36 zł tj.21,60% dochodów ogółem i subwencje w łącznej kwocie 

17.184.226,00 zł, tj. 21,10 % dochodów ogółem. Ostatnie dwie grupy dochodów to dotacje 

na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

i z budżetu państwa 2.938.527,63 zł tj. 3,60% dochodów ogółem i dochody pozostałe 

393.859,20 zł tj. 0,50% dochodów ogółem. 

 

Poniżej na wykresie przedstawiono strukturę wydatków budżetu Miasta Tomaszów 

Lubelski w 2018 roku według głównych działów klasyfikacji budżetowej 

 

 
 

Największą pozycję wydatków miasta stanowią wydatki na oświatę i wychowanie 

28.554.398,83 zł tj.33,3% ogółu wydatków oraz wydatki przeznaczone na pomoc społeczną 

i zasiłki 21.543.258,50 zł tj. 25,2% ogółu wydatków. Trzecia co do wielkości pozycja 

wydatków dotyczy gospodarki komunalnej i jest to kwota 11.612.661,86 zł tj. 13,6% ogółu 

wydatków. Kolejne pozycje dotyczą administracji publicznej kwota 6.493.278,73 zł tj.7,6 % 

ogółu wydatków, kultury i sportu kwota 6.035.811,57 zł tj. 7,1% ogółu wydatków oraz  

transportu i łączności - drogi kwota 8.144.818,65 zł tj. 9,5% ogółu wydatków. Ostatnie trzy 

pozycje dotyczą gospodarki mieszkaniowej 1.388.064,85 zł, bezpieczeństwa publicznego 

181.449,08 zł i pozostałe działy klasyfikacji budżetowej 1.682.645,24 zł. 

Planowany deficyt budżetu za 2018 roku wynosił 6.785.299,00 zł natomiast faktycznie na dzień 

31.12.2018 rok wyniósł 4.147.535,15 zł, czyli wypracowano mniejszy deficyt o kwotę 

2.637.763,85 zł , co jest wynikiem prowadzenia racjonalnej gospodarki finansowej. 

Planowane na 2018 rok przychody budżetu w kwocie 9.448.499,00 zł zostały wykonane w 

kwocie 9.520.072,76 zł i obejmowały: 

- przychody z emisji obligacji zaplanowane w kwocie 7.700.000 zł, zostały na koniec okresu 

sprawozdawczego wykonane w kwocie 7.700.000 zł, 

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, 

wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych  zaplanowane w kwocie 

1.748.499 zł, zostały wykonane w kwocie 1.820.072,76 zł natomiast wykorzystane w kwocie 

1.748.499 zł. 

Drogi
9,50%

Administracja 
publiczna

7,60%

Oświata i 
wychowanie

33,30%

Pomoc Społeczna
25,20%

Gospodarka 
Komunalna

13,60%

Bezpieczeństwo 
publiczne

0,20%

Kultura i sport
7,10%

Gospodarka 
mieszkalna

1,60%
Pozostałe

1,90%
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Planowane na 2018 rok rozchody budżetu w kwocie 2.663.200 zł wykonano w kwocie 

2.663.200 zł tj.100,0% i  obejmowały one spłatę zaciągniętych wcześniej pożyczek i wykup 

obligacji komunalnych. 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa – 

pożyczka 

563.200,00 

 

PKO BP w Warszawie– wykup obligacji komunalnych 2.100.000,00 

 

R a z e m 2.663.200,00 

 

Zadłużenie Gminy Miejskiej w Tomaszowie Lub. tytułem zaciągniętych pożyczek 

i emisji obligacji komunalnych na dzień 31.12.2018 roku wynosiło: 16.307.865,00 zł  

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa 

– pożyczka 

• termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

2.107.865,00 

 

PKO BP w Warszawie  

- emisja obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu 

budżetu miasta i spłatę w 2012 roku wcześniej zaciągniętych kredytów i 

pożyczek 

4.300.000,00 

 

 

PKO BP w Warszawie  

- emisja obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu 

budżetu miasta i spłatę w 2013 roku wcześniej zaciągniętych kredytów i 

pożyczek 

2.000.000,00 

 

 

PKO BP w Warszawie  

- emisja obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu 

budżetu miasta i spłatę w 2017 roku wcześniej zaciągniętych kredytów i 

pożyczek 

200.000,00 

PKO BP w Warszawie  

- emisja obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu 

budżetu 

 miasta i spłatę w 2018 roku wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 

7.700.000,00 

R a z e m 16.307.865,00 

 

Łączna kwota długu Gminy Miejskiej na koniec 2018 roku /z zobowiązaniami 

wymagalnymi – 8.873,33 zł / wynosi 16.316.738,33 zł.  

Szczególną zasadą towarzyszącą wykonaniu budżetu za 2018 rok jest osiągnięcie zysku 

operacyjnego w kwocie 4.181.314,65 zł. Stanowi on różnicę między dochodami bieżącymi 

/75.015.862,43 zł/, a wydatkami bieżącymi /70.834.547,78 zł/ i wskazuje, że Miasto Tomaszów 

Lubelski było w stanie pokryć bieżące wydatki z bieżących dochodów, a nawet część dochodów 

bieżących przeznaczyć na spłatę długoterminowych zobowiązań finansowych i na poczet zadań 

inwestycyjnych. 

W budżecie miasta na 2018 roku zaplanowano /po zmianach/ kwotę na inwestycje i 

zakupy inwestycyjne w wysokości 15.035.232,00 zł wykonano w wysokości 14.426.481,22 zł, 

tj. 96,0 % planu i sfinansowano z: 

• budżetu miasta    7.674.433,07 zł 

• budżetu państwa    3.820.295,00 zł 

• dotacji z budżetu Unii Europejskiej     2.931.753,15 zł 
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WPF – Wieloletnia Prognoza finansowa 

 

Dane przedstawione w WPF obejmują lata 2016 – 2018 jako okresy wykonane oraz lata 2019 

– 2028 jako okresy planowane.  

Dochody bieżące na kolejne lata zostały zaplanowane ostrożnie na poziomie wzrostu od 0% do 

3%, natomiast dochody majątkowe są uzależnione głównie od zadań inwestycyjnych obecnie 

realizowanych i minimalnych założeń w przyszłości, które w miarę pozyskiwanego 

dofinansowania zewnętrznego będą się zwiększały.  

W roku 2019 na wskaźniki jak i na kwoty wydatków i dochodów majątkowych największy 

wpływ ma rozpoczęta w roku 2018 inwestycja pn:  „Rewitalizacja obszarów 

zmarginalizowanych miasta Tomaszów Lubelski poprzez modernizację zdegradowanych 

budynków OSiR – rozbudowę o krytą pływalnię, remont hali sportowej Ośrodka Sportu 

i Rekreacji z zapleczem administracyjno- socjalnym oraz budowę budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z lokalami socjalnymi i usługowymi w Tomaszowie Lubelskim ”oraz zadania 

inwestycyjne m.in. „Przebudowa Zielonego Rynku wraz z niezbędną infrastrukturą na 

targowisko „Mój Rynek”  i cyfryzacja urzędu pn. „Regionalne partnerstwo dla ucyfrowienia 

usług publicznych i partycypacji społecznej”. 

Zaplanowano emisję obligacji komunalnych w roku 2019 w ramach umowy z bankiem PKO 

BP w maksymalnej kwocie 10.000.000,- oraz zaplanowano wykup emisji obligacji aż do roku 

2028 tj. do całkowitej spłaty zadłużenia. Umowa z bankiem PKO BP została podpisana w roku 

2018 i obejmuje obligacje dwuletnie z emisją 2018 i 2019. Ostateczna kwota emisji będzie 

określona przez Miasto Tomaszów Lubelski w oparciu i potrzeby finansowe zapewniające 

środki na realizowane zadania inwestycyjne. 

 

Poniżej w tabeli przedstawiono planowaną emisję obligacji w roku 2019, planowane spłaty 

w latach 2019-2028 oraz planowana kwotę długu w latach 2019 - 2028 

rok 
planowana emisja 

obligacji 

planowane spłaty 

kredytów i wykup 

emisji 

planowana kwota 

długu na koniec 

roku 

Wykonanie 2018 7 700 000,00 2 663 200,00 16 316 738,33 

Prognoza 2019 10 000 000,00 2 863 200,00 23 444 665,00 

Prognoza 2020 0,00 2 663 200,00 20 781 465,00 

Prognoza 2021 0,00 2 863 200,00 17 918 265,00 

Prognoza 2022 0,00 918 265,00 17 000 000,00 

Prognoza 2023 0,00 3 000 000,00 14 000 000,00 

Prognoza 2024 0,00 3 000 000,00 11 000 000,00 

Prognoza 2025 0,00 2 500 000,00 8 500 000,00 

Prognoza 2026 0,00 2 500 000,00 6 000 000,00 

Prognoza 2027 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 

Prognoza 2028 0,00 3 000 000,00 0,00 
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Wyżej wskazane dane przedstawione w sposób graficzny. 

 

 
Spłaty rat zostały zaplanowane stabilnie i maksymalnie do 3.000.000,- złotych. Spłaty zostały 

określone w sposób pozwalający zachować regułę art. 243 ustawy o finansach publicznych 

i planowany wskaźnik spłaty zadłużenia posiada dużą rezerwę do przekroczenia 

dopuszczalnego wskaźnika spłaty zadłużenia.  

Poniżej w tabeli przedstawiono wskaźniki planowanej spłaty zobowiązań oraz dopuszczalnej 

spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy  o finansach publicznych  

rok 

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 

zobowiązań, o której mowa w art. 343 ust. 1 

ustawy do dochodów, bez uwzględnienia 

zobowiązań związku współtworzonego przez 
jednostkę samorządu terytorialnego, po 

uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 

przypadających na dany rok 

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 

określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 
ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 

wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok 

prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią 
arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 

Wykonanie 2018 3,80% 8,43% 

Prognoza 2019 3,54% 6,57% 

Prognoza 2020 3,53% 5,58% 

Prognoza 2021 4,45% 5,83% 

Prognoza 2022 1,85% 8,30% 

Prognoza 2023 4,34% 8,06% 

Prognoza 2024 4,39% 8,95% 

Prognoza 2025 3,58% 7,90% 

Prognoza 2026 3,38% 7,66% 

Prognoza 2027 3,93% 6,93% 

Prognoza 2028 3,76% 7,37% 
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Wyżej wskazane dane przedstawione w sposób graficzny. 
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3.2 Wykonanie wydatków inwestycyjnych. 
 

INFRASTRUKTURA DROGOWA 

Budowa drogi gminnej nr 111850L ul. Cypriana Kamila Norwida wraz z kanalizacją 

deszczową i oświetleniem ulicznym w Tomaszowie Lubelskim. 

 - Plan      3 521.760,00 zł. 

 - Wykonanie     3 521.570,56 zł.  100,0% 

Wydatek jest wynikiem wprowadzenia do realizacji inwestycji drogowej budowy drogi 

gminnej ul. C. K. Norwida wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem ulicznym. Miasto 

Tomaszów Lubelski otrzymało dofinansowanie w kwocie 988.780,00 w ramach podziału 

środków z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.  

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta. 

 - Plan      4.500,00 zł. 

 - Wykonanie     4.500,00 zł.  100,0% 

Na ten wydatek składają się koszty projektu technicznego oświetlenia placu zabaw przy ul. Al. 

Południowa. 

Przebudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie ul. Piłsudskiego, Rogózieńskiej, Rynek i 

Szylinga. 

- Plan      134.400,00 zł. 

 - Wykonanie     134.385,36 zł.  100,0% 

Wydatek obejmował zadanie w zakresie przebudowy oświetlenia ulicznego na terenie 

wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 2.  

Przebudowa parkingów na osiedlu przy ul. Króla Zygmunta. 

- Plan      325.695,00 zł. 

- Wykonanie     325.633,91 zł.   100,0% 

Wydatkowana kwota obejmowała realizację zadania przebudowy miejsc parkingowych na 

terenie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Króla Zygmunta. Prace zakończono i odebrano. 

Poprawa infrastruktury drogowej w obrębie planu miejscowego zagospodarowania 

przestrzennego osiedla "Północ". 

- Plan      28.500,00 zł. 

- Wykonanie     28.419,13 zł.   99,7% 

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na zakup wypisów z ewidencji gruntów dla potrzeb 

wniosku o zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej budowy drogi gminnej ul. 

Wasilewskiego w Tomaszowie Lubelskim. Pozostałe koszty to opracowanie dokumentacji 

technicznej budowy drogi ul. Wasilewskiego, przebudowy sieci gazowej oraz wykonanie 

podziałów nieruchomości dla potrzeb przejęcia nieruchomości pod realizacji przedsięwzięcia. 

Przedmiotowy zakres prac obejmujący drogi gminne ul. Wasilewskiego, Reja i Zarzecze będzie 

realizowany w roku 2019 w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 

drogowej na lata 2016-2019. 

Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w Tomaszowie Lubelskim. 

 - Plan      33.000,00 zł. 

 - Wykonanie     27.440,00 zł.   83,2% 

Na wydatkowaną kwotę składało się wykonanie podziałów nieruchomości oraz zakup wypisów 

z ewidencji gruntów na potrzeby wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 
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Obecnie nasza gmina uzyskała przedmiotową decyzję i przejęła nieruchomości w obrębie 

planowanej inwestycji drogowej. Pozostałe wydatkowane nakłady to odszkodowania 

wypłacone przez Miasto Tomaszów Lubelski na rzecz wywłaszczonych zgodnie z wydanymi 

decyzjami odszkodowawczymi Starosty Tomaszowskiego. Realizacja prac w ramach podziału 

środków na inwestycje w zakresie dofinansowania rozwoju terenów inwestycyjnych w latach 

przyszłych.   

Przebudowa parkingu przy ul. 29-go Listopada. 

- Plan      7.400,00 zł. 

- Wykonanie     7.380,00 zł.   99,7% 

Wydatkowana kwota obejmowała opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy 

przedmiotowego parkingu przy drodze powiatowej ul. 29-go Listopada. 

 

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   

Poprawa infrastruktury drogowej w obrębie planu miejscowego zagospodarowania 

przestrzennego osiedla "Północ". 

- Plan      382.100,00 zł. 

- Wykonanie     234.738,02 zł.   61,4% 

Poniesione koszty na wypłatę odszkodowań dla wywłaszczonych za nieruchomości przejęte 

decyzjami o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowych przedsięwzięć budowy dróg 

gminnych ul. Reja i Zarzecze w Tomaszowie Lubelskim. Wysokość odszkodowań została 

określona przez Starostę Tomaszowskiego w decyzjach administracyjnych. 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

Adaptacja budynku przy ul. Zamojskiej 27 na potrzeby budownictwa socjalnego. 

 - Plan      373.511,00 zł. 

 - Wykonanie     373.279,94 zł.   99,9% 

Wydatki na rok 2018 obejmowały realizację rozbudowy budynku socjalnego przy ul. 

Zamojskiej 27 o 6 lokali socjalnych powiększających zasób mieszkaniowy naszej gminy. Dla 

przedmiotowego przedsięwzięcia otrzymano dofinansowanie z Banku Gospodarstwa 

Krajowego w Warszawie wielkości 35% kosztów przedsięwzięcia. Prace budowlane 

zakończono zgodnie z umową 31 marca 2019 roku. 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

Przebudowa kaplicy na cmentarzu komunalnym. 

 - Plan      29.600,00 zł. 

 - Wykonanie     25.411,96 zł.   85,9% 

Wydatkowana kwotę przeznaczono na sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy 

budynku kaplicy na cmentarzu komunalnym w zakresie termomodernizacji obiektu jak i 

zagospodarowania wnętrza budynku celem poprawy funkcjonalności oraz koszty opinii i 

uzgodnień. Realizacja robót budowlanych w latach przyszłych. 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  

Monitoring miasta Tomaszów Lubelski. 

 - Plan      14.000,00 zł. 

 - Wykonanie     13.931,00 zł.   99,5% 
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Wydatek poniesiony na zakup i montaż dwóch kamer przy ul. Słowackiego oraz jednej przy ul. 

Andersa 4 w Tomaszowie Lubelskim. Wbudowany sprzęt został włączony do systemu 

monitoringu miejskiego. 

OŚWIATA I WYCHOWANIE 

Roboty budowlane w Szkole Podstawowej Nr 2. 

 - Plan      105.450,00 zł. 

 - Wykonanie     105.356,28 zł.   99,9% 

Poniesione wydatki przeznaczono na roboty budowlane w łazienkach Szkoły Podstawowej Nr 

2 oraz budowę ogrodzenia boiska sportowego przedmiotowej szkoły. Prace ukończono przed 

rozpoczęciem roku szkolnego 208/2019. 

80104 Przedszkola 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

Wentylacja – Przedszkole Nr 2. 

 - Plan      18.000,00 zł. 

 - Wykonanie     17.990,27 zł.   99,9% 

Plan wydatków obejmował wykonanie wentylacji kuchni w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 

zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie 

Lubelskim. Prace ukończono w okresie wakacyjnym.  

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

Wydatkowane środki w budżecie przeznaczono na dofinansowanie dla mieszkańców miasta 

do wymiany pieców węglowych na inne ekologiczne źródła ciepła.  

- Plan      200.000,00 zł. 

 - Wykonanie     199.719,97 zł.   99,9% 

W dniu 1 sierpnia rozpoczęto nabór wniosków. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Tomaszów 

Lubelski w roku 2018 wydatkowano na ten cel kwotę 199.719,97,00 zł., co z warunkami 

udzielenia dotacji wspomogło 44. wnioskodawców. Realizacja przedsięwzięcia sukcesywnie 

także w roku 2019. 

Przebudowa oświetlenia przy ul. Lwowskiej. 

 - Plan      36.900,00 zł. 

 - Wykonanie              0,00 zł.   0,0% 

Planowany wydatek obejmował opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy 

oświetlenia ulicznego w południowej części ul. Lwowskiej w Tomaszowie lubelskim. Ze 

względu na problemy leżące po stronie PGE Rejon Energetyczny Tomaszów Lubelski oraz 

podpisanego aneksu wydłużającego termin realizacji przedsięwzięcia, Miasto Tomaszów 

Lubelski także przesunęło termin jej ukończenia na 2019 rok. 

Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego przy ul. Wojska Polskiego, Józefowska, Lipowa 

i Broniewskiego. 

 - Plan      321.040,00 zł. 

 - Wykonanie     321.025,17 zł.   100,0% 

Wydatkowana kwota za dokumentację techniczną przebudowy oświetlenia ulicznego oraz 

prace budowlane związane z przebudową linii kablowych na doziemne. Roboty zakończono i 

odebrano. 

Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ul.29-go Listopada ze stacji Sznury. 

 - Plan      54.699,00 zł. 
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 - Wykonanie     54.690,95 zł.   100,0% 

Inwestycja w zakresie przebudowy oświetlenia ulicznego. Konieczność rozpoczęcia prac przy 

obwodnicy miasta wymusiła realizacje przedmiotowego zadania. Inwestycja zakończona i 

rozliczona. 

Przebudowa oświetlenia drogowego w obrębie osiedla Północ. 

 - Plan      57.601,00 zł. 

 - Wykonanie     57.601,00 zł.   100,0% 

Wydatek za opracowanie dokumentacji technicznych budowy oświetlenia ulicznego przy 

drogach gminnych w północnej części miasta tj. ul. Długosza, Witosa, Reja, Zarzecze, 

Wasilewskiego, Armii Krajowej i Legionów Polskich. Odebrane dokumentacje posłużą do 

realizacji przedsięwzięć w roku 2019. 

Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego przy ul. Szopena ze stacji Sznury i Wiejska. 

 - Plan      73.800,00 zł. 

 - Wykonanie     73.800,00 zł.   100,0% 

Inwestycja w zakresie przebudowy oświetlenia ulicznego. Konieczność rozpoczęcia prac przy 

obwodnicy miasta wymusiła realizacje przedmiotowego zadania. Inwestycja zakończona 

i rozliczona. 

Przebudowa linii kablowej zasilanej ze stacji transformatorowej Wiejska. 

 - Plan      28.100,00 zł. 

 - Wykonanie     28.061,52 zł.   99,9% 

Wydatkowana kwota obejmowała usunięcie kolidującej infrastruktury energetycznej 

z planowaną budową drogi gminnej ul. Wiejskiej. Inwestycja zakończona i odebrana. 

Oświetlenie placu zabaw przy ul. Al. Południowa / Roztocze. 

- Plan      4.500,00 zł. 

 - Wykonanie            0,00 zł.   0,0% 

Planowany wydatek miał być przeznaczony na opracowanie dokumentacji technicznej 

oświetlenia nowopowstałego placu zabaw przy Al. Południowej. z uwagi na trudności termin 

wykonania przesunięto na rok 2019. 

Oświetlenie terenu Przedszkola Samorządowego nr 5. 

- Plan      4.000,00 zł. 

 - Wykonanie     4.000,00 zł.   100,0% 

Wydatkowana kwota za opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy oświetlenia terenu 

przy tej jednostce oświatowej. 

90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

Odwodnienie skrzyżowania dróg ul. Zamojska - ul. Łaszczowiecka w kilometrze 0+250 - 

0+430, poprzez przebudowę kanału burzowego przy ul. Zamojskiej w Tomaszowie Lubelskim 

– etap II. 

 - Plan      2 029.800,00 zł. 

 - Wykonanie     2 029.735,05 zł.  100,0% 

Wydatek obejmował realizację zadania publicznego w zakresie zagospodarowania wód 

opadowych z terenu naszej gminy. W roku 2018 otrzymano dotację z budżetu państwa 

w kwocie 1 329.000,00 zł. z programu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych na 

realizację II etapu przebudowy kanału burzowego przy ul. Zamojskiej (w pasie drogi krajowej 
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Nr 17), który odprowadza wody opadowe z północnej części miasta. Inwestycja zakończona i 

rozliczona. 

Budżet Obywatelski – Budowa placu zabaw na terenie ogródków działkowych. 

 - Plan      49.997,00 zł. 

 - Wykonanie     49.945,38 zł.   99,9% 

Wydatkowana kwota na realizację projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego na realizację 

placu zabaw na terenie ogródków działkowych przy ul. Łaszczowieckiej w Tomaszowie 

Lubelskim. Przedsięwzięcie jest zakończone i rozliczone. 

KULTURA FIZYCZNA 

Budżet Obywatelski – Siłownia zewnętrzna na terenie OSiR.  

 - Plan      50.000,00 zł. 

 - Wykonanie     49.972,01 zł.   99,9% 

Poniesiony wydatek na inwestycje w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach tego 

przedsięwzięcia wykonano ogólnodostępną siłownię zewnętrzną na terenie OSiR w 

Tomaszowie Lubelskim. Prace zakończone i rozliczone. 

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW 

POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU MIASTA, BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU UNII 

EUROPEJSKIEJ – MAJĄTKOWE 

Regionalne partnerstwo dla ucyfrowienia usług publicznych i partycypacji społecznej. 

 - Plan      585.430,00 zł. 

 - Wykonanie     585.384,85 zł.   100,0% 

Regionalne partnerstwo dla ucyfrowienia usług publicznych i partycypacji społecznej. 

 - Plan      294.959,00 zł. 

 - Wykonanie     294.919,22 zł.   100,0% 

Wydatki stanowią dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020 i wkład własny do zakupu sprzętu do archiwizacji urzędu oraz 

innych jednostek budżetowych. Projekt pn. „Regionalne partnerstwo dla ucyfrowienia usług 

publicznych i partycypacji społecznej”, planowany do realizacji na podstawie art.33 ustawy z 

dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. W ramach poniesionych środków 

dokonano montażu tablicy informacyjnej przy budynku Urzędu Miasta. Realizacja 

sukcesywnie w ramach zamówień publicznych. 

Przebudowa Zielonego Rynku wraz z niezbędną infrastrukturą na targowisko „Mój Rynek". 

 - Plan      806.900,00 zł. 

 - Wykonanie     806.876,72 zł.   100,0% 

Wydatki stanowią dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. Dofinansowanie dla tego typu przedsięwzięć wynosi 63,63% 

kosztów kwalifikowanych. Obecnie trwają prace budowlane z terminem ukończenia 

30.06.2019 roku. 

 - Plan      465.646,00 zł. 

 - Wykonanie     465.623,29 zł.   100,0% 

Ujęte w planie wydatki stanowią wkład własny naszego miasta w realizację projektu. 
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Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych miasta Tomaszów Lubelski poprzez 

modernizację zdegradowanych budynków OSiR – rozbudowę o krytą pływalnię, remont hali 

sportowej OSiR z zapleczem administracyjno-socjalnym, oraz budowę budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego z lokalami socjalnymi i usługowymi w Tomaszowie Lubelskim. 

- Plan      1 860.000,00 zł. 

- Wykonanie     1 526.006,58 zł.  82,0% 

Plan wydatków obejmował dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 13: Infrastruktura społeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja 

obszarów miejskich. W ramach tego przedsięwzięcia zostanie rozbudowana o krytą pływalnię 

infrastruktura OSiR wraz z remontem hali sportowej oraz wybudowany budynek socjalny przy 

ul. Wyzwolenia 140. Obecnie trwają prace nad budową krytej pływalni oraz procedura wyboru 

wykonawcy budowy budynku socjalnego i remontu hali sportowej. 

- Plan      2 700.000,00 zł. 

- Wykonanie     2 652.850,00 zł.  98,3% 

Ujęte w planie wydatki stanowią wkład własny naszego miasta w realizację projektu oraz 

dofinansowanie Ministra Sportu i Turystyki z Programu rozwoju ponadlokalnej infrastruktury 

sportowej. Całkowity udział środków budżetu państwa w planowanej inwestycji sportowej w 

rozbiciu na kolejne lata to 5.610.000 zł.  

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ 

Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 

 - Plan      341.400,00 zł. 

 - Wykonanie     321.357,26 zł.   94,1% 

Poniesione wydatki na realizację II etapu remontu Cmentarza Wojennego w Tomaszowie 

Lubelskim obejmującego remont drogi dojazdowej oraz ogrodzenie tego miejsca pamięci. 

Nasza gmina otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 

wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju w kwocie 

164.000,00 zł. Inwestycja zakończona i rozliczona. 

WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ 

Dotacja w kwocie 138 074,34 złotych jest wynikiem podpisania umowy o partnerstwie w 

realizacji projektu z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielania pomocy finansowej 

Powiatowi Tomaszowskiemu przy realizacji inwestycji drogowej rozbudowy drogi powiatowej 

nr 3260L Tomaszów Lubelski - Krasnobród.  

- Plan      175.639,00 zł. 

 - Wykonanie     175.638,34 zł.   100,0% 

Inwestycja była realizowana przez Powiat Tomaszowski w ramach Programu rozwoju gminnej 

i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Środki finansowe zostały przekazane 

po złożeniu w dniu 20.09.2018 roku przez zarządcę drogi powiatowej sprawozdania z realizacji 

prac. Dotacja w kwocie 37 564,00 złote jest wynikiem podpisania umowy o partnerstwie 

w realizacji projektu z dnia 28 września 2018 roku w sprawie udzielania pomocy finansowej 

Powiatowi Tomaszowskiemu przy realizacji przebudowy chodnika przy drodze powiatowej nr 

3260L Tomaszów Lubelski – Krasnobród (ul. Wojska Polskiego). Środki finansowe zostały 

przekazane po złożeniu prac. 
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3.3 Realizacja Budżetu Obywatelskiego. 
 

Na realizację III edycji Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku Miasto przeznaczyło 

kwotę 200 000,00 zł. Kwota ta mogła być przeznaczona na cztery lub więcej projektów zgodnie 

z wynikiem głosowania. Maksymalna wnioskowana kwota na jeden projekt wyniosła 50 000,00 

zł. Mieszkańcy Miasta zgłosili 11 projektów. Po przeprowadzeniu oceny formalnej i 

merytorycznej wniosków ostatecznie pod głosowanie poddano 8 projektów na łączną kwotę 

398 841,28 zł. Na zgłoszone projekty, ogółem głosowało 5962 osoby z czego 4660 oddało 

ważny głos. 

 

Podczas IV edycji Budżetu Obywatelskiego w 2018 r. mieszkańcy Tomaszowa Lubelskiego 

wybrali do realizacji 5 projektów na łączną kwotę 199 929,29 zł: 

 

L.p. Dane wnioskodawcy Tytuł zadania Koszt 

przedsięwzięcia 

Liczba 

uzyskanych 

głosów 

1 Maria Winiarska "Tomaszowiacy" Niepodległej 37.950,00 zł  1387 

2 Piotr Karwan Siłownia zewnętrzna na terenie 

OSiR "Tomasovia" 

49.927,01 zł  568 

3 Małgorzata Głuszko Remont parkingu znajdującego 

się przy bloku przy ul. Kr. 

Zygmunta 7 

47.697,28 zł  477 

4 Tadeusz Szczerba 1.Budowa placu zabaw dla 

dzieci  

2. Montaż urządzeń do ćwiczeń 

dla dorosłych.  

49.997,00 zł  471 

5 Janina Krawczyk Piosenka jest dobra na wszystko 14.358,00 zł 426 
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IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 
 

4.1 Informacja dotycząca gruntów miasta  
Miasto Tomaszów Lubelski według ewidencji gruntów będących własnością Miasta 

posiada ogółem 226,70 ha w tym : 

- grunty rolne : 61,5 ha,  

- działki budowlane : 3,7 ha, 

- tereny rekreacyjne : 6,6 ha, 

- pozostałe 154,9 ha 

Ponadto w posiadaniu Miasta są : 

- lasy 18 ha, 

- parki 4,4 ha 

oraz 48,1 ha gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste. 

W roku 2018 Miasto sprzedało: 

6 działek o łącznej powierzchni 0,1300 ha na kwotę 161 212,36 zł 

skomunalizowało 10 działek o pow. 0,0453 ha 

W roku 2018 Miasto nabyło : 

- grunty pod budowę dróg przy ul. Kopernika ( dz. nr 176/2 ark. 23 o pow. 0,0133 ha za kwotę 

24 911,00 zł ), 

- dokonało zamiany nieruchomości nr 171/4 ark. 23 o pow. 0,0142 ha przy ul. Króla Zygmunta 

( własność miasta ) na działkę nr 171/5 ark. 23 o pow. 0,0072 ha ( własność osoby prywatnej ), 

- nieruchomość nr 70 ark. 26 o pow. 0,1704 ha przy ul. Ściegiennego za kwotę 30 000 zł 

z przeznaczeniem na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim. 

W roku 2018 z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo 

własności skorzystało 3 użytkowników wieczystych, przekształcono grunty o powierzchni 

0,1800 ha . Dochód z przekształcenia wyniósł 2 573,43 zł. Gruntów oddanych w wieczyste 

użytkowanie miasto posiada 47,9 ha. 

Gminnym zasobem nieruchomościami zarządza Miasto bezpośrednio Wydział Gospodarki 

Komunalnej. 

Miasto posiada 46,1km dróg utwardzonych. Drogami miejskimi i wewnętrznymi zarządza 

Miejski Zarząd Dróg. 

4.2 Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych 
Miasto Tomaszów Lubelski, zgodnie z  ustawą o gospodarce nieruchomościami, 

gospodaruje zasobem nieruchomości m.in. poprzez wydzierżawianie, wynajmowanie 

i użyczanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu. 

1. W roku 2018 powierzchnia gruntów, które znajdowały się w dzierżawie wynosiła: 

 na cele ogrodnicze i rolnicze 2,06 ha; 

 na cele przemysłowo-usługowo-handlowe 1,03 ha; 

 pod garaże i na cele dojazdowe 1594,81 m2; 

 na cele budowy Akademii Sztuk Walki TKKT 2094 m2; 

 pod farmy fotowoltaiczne 6,49 ha. 

2. W roku 2018 powierzchnia wynajmowanych lokali wynosiła 1525,71 m2. 

3. W roku 2018 powierzchnia gruntów będących użyczeniu wynosiła 15,88 ha. 
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4. W roku 2018 powierzchnia lokali będących w użyczeniu wynosiła 508,53 m2. 

Dochody otrzymane w 2018 roku z tytułu dzierżawy i najmu wyniosły 510 522,21 zł. 

4.3 Informacja  o stanie mieszkalnictwa komunalnego. 
1. Mieszkaniowy zasób gminy. 

Lokale stanowiące własność gminy tworzą mieszkaniowy zasób gminy – Miasta 

Tomaszów Lubelski. Każde mieszkanie bez względu na jego wyposażenie, standard, w tym 

również socjalne jest mieszkaniem komunalnym. 

Na mieszkaniowy zasób Miasta Tomaszów Lubelski składa się 257 lokali mieszkalnych 

i socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 10.058,41 m². 

Znajdujące się w zasobie mieszkaniowym lokale mieszkalne podzielone są na pięć 

kategorii, oraz na lokale socjalne tj. : 

 Kategoria mieszkania I – 70 mieszkań o łącznej powierzchni 3.048,75 m² - mieszkania z 

pełnym wyposażeniem ze stawką czynszu 4,55 zł. za 1 m². 

 Kategoria mieszkania II – 10 mieszkań o łącznej powierzchni 381,48 m² - mieszkania z 

pełnym wyposażeniem bez centralnego ogrzewania ze stawką 4,20 zł. za 1 m². 

 Kategoria mieszkania III – 31 mieszkań o łącznej powierzchni 1.452,43 m² - mieszkania z 

łazienką i wc bez centralnego ogrzewania i gazu ze stawką 3,85 zł. za 1 m². 

 Kategoria mieszkania IV – 5 mieszkania o łącznej powierzchni 204,12 m²- mieszkania tylko 

z wc lub łazienką ze stawką 2,80 zł. za 1 m². 

 Kategoria mieszkania V – 61 mieszkań o łącznej powierzchni 2.710,64 m² - mieszkania 

tylko z wod-kan ze stawką 2,45 zł za 1 m². 

 Lokale socjalne – 80 lokali o łącznej powierzchni 2.260,41 m² ze stawką 1,22 zł. za 1 m². 

Lokal socjalny jest to lokal nadający się do zamieszkiwania ze względu na wyposażenie 

i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa 

domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m², a w przypadku jednoosobowego 

gospodarstwa domowego 10 m², przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie. 

Lokal socjalny przydzielany jest osobie, która nie ma tytułu prawnego do innego lokalu, czyli 

nie ma zabezpieczonych potrzeb mieszkaniowych a znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.  

Lokal socjalny może również być przydzielony osobie, która jest osobą bezdomną, utraciła 

mieszkanie wskutek klęski żywiołowej a także osobie która nabyła takie prawo na podstawie 

orzeczenia sądowego. 

 W marcu bieżącego roku zostały oddane do użytku 6 nowe lokale socjalne położone 

przy ulicy Zamojskiej 27 o powierzchni użytkowej 146,40 m2, w tym powierzchni mieszkalnej 

126,50 m2. Do tych mieszkań są przekwaterowani mieszkańcy budynków położonych przy 

ulicy Wyzwolenia 140 i Moniuszki 86. Budynki te są przeznaczone do rozbiórki, a w miejsce 

planowana jest budowa dwóch budynków z 25 lokalami socjalnymi.   

 

Lokale socjalne znajdujące w zasobie mieszkaniowym gminy 

Lp. Adres Powierzchnia użytkowa m2 Izby 

1. J. Piłsudskiego 17/3 35,95 2 

2. J. Piłsudskiego 17/5 30,00 1 

3. Al. Sportowa 3/8 16,33 1 
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4. Al. Sportowa 5/1 39,00 2 

5. Al. Sportowa 5/2 15,12 1 

6. Al. Sportowa 5/5 22,61 2 

7. Al. Sportowa 5/6 53,04 3 

8. Al. Sportowa 5/8 31,25 2 

9. Al. Sportowa 5/10 26,96 2 

10. Al. Sportowa 7/2 26,14 2 

11. Al. Sportowa 7/5 22,30 2 

12. Al. Sportowa 7/6 23,77 2 

13. Al. Sportowa 7/9 23,77 2 

14. Al. Sportowa 7/10 23,77 2 

15. J. Rybickiego 19/14 14,00 1 

16. J. Rybickiego 19/23 62,10 3 

17. J. Rybickiego 19/27 17,50 1 

18. J. Rybickiego 26/2 13,50 1 

19. J. Rybickiego 26/6 45,45 2 

20. J. Rybickiego 26/9 42,90 2 

21. J. Rybickiego 26/10 19,00 1 

22. Brygady 3/3 39,30 2 

23. Moniuszki 86/3 30,50 2 

24. Moniuszki 86/4 30,50 2 

25. Moniuszki 86/5 30,50 2 

26. Moniuszki 86/6 35,00 2 

27. Sienkiewicza 35/1 74,15 3 

28. Starocerkiewna 2/3 29,00 3 

29. Wyzwolenia 140/1 31,50 2 

30. Wyzwolenia 140/6 21,10 1 

31. Staffa 3/1 37,00 2 

58. Rolnicza 15/ 1-27 872,30 60 

80. Zamojska 27 /1-22 421,10 33 

Razem 2260,41 151 

 

 

 

Lokale będące własnością Miasta Tomaszów Lubelski 

 położone w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych  

Lp. Adres Ilość lokali m2  

1. Króla Zygmunta 5 4 159,02 

2. Króla Zygmunta 7 5 216,05 

3. M.C. Skłodowskiej 48A 7 300,43 

4. M.C. Skłodowskiej 48B 9 474,60 

5. J. Piłsudskiego 2 4 134,96 

6. J. Piłsudskiego 3 2 66,20 
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7. J. Piłsudskiego 5 1 39,00 

8. J. Piłsudskiego 7 4 173,93 

9. Kościelna 1 2 105,50 

10. Andersa 8 2 107,90 

11. Andersa 10 1 45,91 

12. Andersa 12 3 105,79 

13. Rogózieńska 7 4 172,12 

14. Rogózieńska 11 3 94,17 

15. Al. Sportowa 1 1 57,60 

16. Al. Sportowa 6B 3 171,80 

17 Rejtana 3 1 34,05 

18. Rejtana 5 3 147,40 

19 Rejtana 7 2 57,60 

20 Rejtana 9 8 305,18 

21 Rejtana 11 2 59,09 

22. Rejtana 13 1 40,04 

23. Ligowskiego 30 2 127,30 

25. Rolnicza 28 1 31,2 

26. Zamojska 19 – współwłasność  1 25,00 

27. Kościelna 10 - współwłasność 3 129,05 

Ogółem 79 3380,89 

 

2. Koszty i wpływy oraz zaległości czynszowe. 

Koszty planowane na 2019 r. 

1. Fundusz remontowy od lokali Gminy Miejskiej w budynkach Wspólnot  

Mieszkaniowych - 110.000,00 zł. 

2. Koszty bieżących, drobnych remontów i konserwacji - 40.000,00 zł.  

3. Koszty remontów budynków i lokali Gminy Miejskiej - 30.000,00 zł. 

4. Koszty eksploatacji budynków i lokali będących własnością Gminy  

Miejskiej i zaliczki na poczet Wspólnot Mieszkaniowych za lokale  

Gminy Miejskiej  - 430.000,00 zł. 

5. Koszty wynagrodzenia z tytułu administrowania i zarzadzania lokalami,  

budynkami Miasta - 225.000,00 zł. 

6. Koszty związane z refundacją za nieściągalne czynsze - 20.000,00 zł. 

Łączne planowane koszty za 2019 r. - 855.000,00 zł. 

Wpływy planowane na 2019 r. 

Przewidywane wpływy z lokali mieszkalnych i użytkowych za 2019 r.  -  1.150.000,00 zł. 

Zaległości czynszowe 

Bardzo poważnym problemem miasta jest nie wywiązywanie się z obowiązków najemcy 

przez bardzo dużą grupę najemców lokali mieszkalnych i socjalnych, tj. nie opłacanie czynszu 

a w związku z tym posiadanie bardzo dużych zaległości czynszowych. 

Na koniec marca b.r. zaległości czynszowe wynoszą 301.639,25 zł., z czego: 

 do 30 dni zaległości wynoszą   12.573,83 zł.  
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 do 90 dni zaległości wynoszą   14.865,43 zł.  

 do 180 dni zaległości wynoszą     7.523,76 zł. 

 do 360 dni zaległości wynoszą   15.446,50 zł. 

 powyższej 360 dni zaległości wynoszą  251.229,73 zł. 

Zarządca do wszystkich najemców, którzy posiadają zaległości wysyła upomnienia, 

monity a sprawy dłużników, którzy mają znaczne zadłużenia kieruje do sądu.  

Z uwagi, iż zaległości pewnej grupy najemców są bardzo duże w stosunku do tych 

najemców po wyczerpaniu wszelkich procedur podejmowane są czynności prawne. Do tych 

osób kierowane są pisma wzywające do uregulowania posiadanych zaległości w terminie 

miesięcznym (ustawowym), a po tym terminie w przypadku nieuregulowania zaległości sprawy 

zostaną skierowane na drogę postępowania sądowego.  

 

3. Potrzeby remontowe i plan na 2019 rok.  

 

Zestawienie potrzeb remontowych w lokach komunalnych. 

(w oparciu o wnioski mieszkańców) 

Lp. Zakres rzeczowy Ilość 

1. Wymiana stolarki okiennej 53 szt. 

2. Wymiana drzwi zewnętrznych 10 szt. 

 

Zestawienie potrzeb remontowych w budynkach komunalnych. 

 

Większość budynków będących własnością Gminy Miejskiej są budynkami, które zostały 

wybudowane przed 1945 rokiem, ich stan techniczny wymaga gruntownych remontów. 

Budynki wymagające dużego zakresu remontu (izolacje pionowe, odwodnienia, wymiana 

podwalin, elewacji, docieplenia, konstrukcji dachowych i dachy, instalacje): 

 Al. Sportowa 3 

 Al. Sportowa 5 

 Al. Sportowa 7 

 J. Rybickiego 19 

 J. Rybickiego 26 

 Brygady 3 

 J. Piłsudskiego 17 

 Moniuszki 86 

 Wyzwolenia 140 

 Lwowska 3 

 Lwowska 7  

 Lwowska 10 

Z wyżej wymienionych budynków część przeznaczonych jest do rozbiórki: 

w bieżącym roku 

 Moniuszki 86 

 Wyzwolenia 140 
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w kolejnych latach 

 Al. Sportowa 3 

 Al. Sportowa 5 

 Al. Sportowa 7. 

Z wyżej wymienionych budynków część poddanych zostanie generalnym remontom: 

w najbliższym czasie 

 J. Rybickiego 19 

 J. Rybickiego 26 

 Brygady 3 

W bieżącym roku do planu remontów lokali i budynków z uwagi na planowaną budowę 

budynku socjalnego przy ulicy Wyzwolenia nie zostały zaplanowane żadne remonty. 

Prowadzone będą tylko nagłe przypadki i zabezpieczenia. 

W związku z powyższym w bieżącym roku ujęto: 

 do planu remontów kwotę 20.000,00 zł. na remonty lokali komunalnych,  

 do planu budynków komunalnych kwotę 10.000,00 zł.  

 

4. Zaspokojone potrzeby mieszkaniowe mieszkańców Miasta Tomaszów Lubelski.  

W 2017 r. zawarto 29 umów najmu, w tym: 

 3 umowy najmu lokalu mieszkalnego, 

 25 umów na lokal socjalny (w tym 1 eksmisja z lokalu mieszkalnego), 

 1 umowa najmu zawarta w wyniku wstąpienia w stosunek najmu.  

W 2018 r. zawarto 46 umów najmu, w tym: 

 3 umowy najmu lokalu mieszkalnego, 

 39 umów na lokal socjalny, 

 4 umowy najmu zawarto w wyniku wstąpienia w stosunek najmu.  

 

5. Potrzeby mieszkaniowe. 

Zapotrzebowanie na lokale mieszkalne w oparciu o aktualny projekt listy osób 

zakwalifikowanych do zawarcia umowy lokalu mieszkalnego 

 

L.p. Wielkość 

rodziny 

Liczba 

rodzin 

Wielkość mieszkania 

M-1 M-2 M-3 M-4 

1. 7-osobowa 1    1 

2. 5-osobowa 1    1 

3. 3-osobowa 8  8   

4. 2-osobowa 8  8   

5. 1-osobowa 7 7    

Razem: 25 7 16 0 2 

 

W lokalu mieszkalnym powinno być zapewnione minimum 10 m² powierzchni pokoi, 

a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego 20 m² - bez kuchni i pomieszczeń przynależnych 
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Zapotrzebowanie na lokale socjalne w oparciu o aktualny projekt  listę osób 

zakwalifikowanych do zawarcia umowy lokalu socjalnego 

L.p. Wielkość 

rodziny 

Liczba 

rodzin 

Wielkość mieszkania 

M-1 M-2 M-3 

1. 8- osobowa 1   1 

2. 7- osobowa 1   1 

3. 5- osobowa 4   4 

4. 4-osobowa  7   7 

5. 3-osobowa 8  8  

6. 2-osobowa 19  19  

7. 1-osobowa 22 22   

Razem: 62 22 27 13 

W lokalu socjalnym powinno być zapewnione minimum 5 m² powierzchni pokoi, bez kuchni  

i pomieszczeń przynależnych. 

Powyższe dane dotyczą grupy osób zakwalifikowanych na listę przydziałów. Faktyczne 

zapotrzebowanie jest znacznie wyższe, gdyż nie wszystkie wnioski o przydział lokali są 

zakwalifikowane. Grupa osób, których wnioski nie są zakwalifikowane są nadal osobami 

ubiegającymi się o przydział lokalu. Średnio rocznie o przydział bądź zamianę lokalu z zasobu 

mieszkaniowego miasta ubiega się około 25 rodzin. 

Ponadto zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz.1234 j.t.) 

obowiązek zabezpieczenia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce 

położenia lokalu podlegającego opróżnieniu, w przypadku nałożenia tego obowiązku przez sąd. 

Aktualnie cztery takich rodzin oczekuje na realizację wyroku. Jednak lokal socjalny musi być 

zabezpieczony przez Miasto Tomaszów Lubelski zgodnie z wyrokami sądowymi, rodziny 

zamieszkuje w lokalach spółdzielni mieszkaniowej.  

Z tego tytułu tj. za niedostarczenie lokalu socjalnego Miasto Tomaszów Lubelski na rzecz 

Spółdzielni Mieszkaniowej co miesiąc płaci odszkodowanie w wysokości ok. 1.500,00 zł. 

 

6. Polityka czynszowa. 

 Stan techniczny budynków komunalnych oraz mieszkań w nich położonych wymaga 

stale dużych nakładów finansowych. Miasto od wielu lat z uwagi na ograniczone środki 

finansowe prowadziło remonty kapitalne budynków w ograniczonym zakresie.  

Dodatkowo zaangażowanie się Wspólnot Mieszkaniowych w prace remontowe na 

budynkach Wspólnot Mieszkaniowych powodowały, że znaczna część środków finansowych 

przekazywana była i jest na konta wspólnot jako zaliczki na utrzymanie powierzchni wspólnej 

i na fundusz remontowy za lokale komunalne położone w budynkach wspólnot. 

Od stycznia 2018 r. maksymalna stawka czynszu wynosi 4,55 zł., natomiast stawka 

czynszu za lokal socjalny wynosi 1,22 zł.  

Obecne opłaty czynszowe nie zapewniają możliwości zgromadzenia wystarczających środków 

finansowych na prawidłowe gospodarowanie zasobami Miasta Tomaszów Lubelski, 

jedynie do bieżącego ich utrzymania oraz do przeprowadzenia remontów zagrażających mieniu 

i życiu. Konieczne staje się zatem optymalne podnoszenie czynszu, do takiego poziomu aby 
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przynamniej zbliżyć się do samofinansowania nakładów niezbędnych do utrzymania zasobów 

mieszkaniowych w stanie przynajmniej niepogarszającym się.  

W przyszłości należy sukcesywnie przystępować do rozbiórek budynków deficytowych 

tj. o złym stanie technicznym, zagrażającym bezpieczeństwu mieszkańców, o niskich 

wpływach z czynszów i szczególnie wysokich kosztach eksploatacji, w których 

przeprowadzenie remontu kapitalnego jest nieopłacalne. Takie działania są już podejmowane: 

lokatorzy z budynków przy ulicy Staszica 13 i Klasztorna 2 zostali wykwaterowani, a budynki 

zostały sprzedane w drodze przetargu. W bieżącym roku planowana jest rozbiórka kolejnych 

dwóch budynków przy ulicy Moniuszki 86 i Wyzwolenia 140. W kolejnych latach planowane 

są rozbiórki trzech budynków przy ulicy Aleja Sportowa 3, 5 i 7. 

Dodatkowo budynek Kościelna 10 jest w bardzo złym stanie technicznym, w którym 

miasto posiada 3 lokale mieszkalne, jednak nie posiada tytułu prawnego. Postępowanie sadowe 

w sprawie nabycia tytułu prawnego w chwili obecnej jest zawieszone. 

Należałoby również zaplanować środki finansowe na remonty generalne budynków, aby 

uniknąć dalszej destrukcji budynków. Do takich budynków należą budynki położone przy ulicy 

Brygady 3, J. Rybickiego 19 i 26 – w których planowany jest remont w najbliższych latach, a 

także budynki przy ulicach J. Piłsudskiego 17, Lwowskiej 3, 7 i 10, Moniuszki 11. Należałoby 

przyjąć zasadę wykonywania remontu generalnego 1-2 budynku mieszkalnego komunalnego 

rocznie.  

7. Zmniejszenie zasobu mieszkaniowego. 

W 2017 r. nie sprzedano żadnego lokalu. 

W 2018 r. sprzedano 11 lokali, w tym: 

Lp. Adres Ilość sprzedanych 

1. M.C. Skłodowskiej 48 A 1 

2. M.C. Skłodowskiej 48 B 1 

3. Rolnicza 28 5 

4.  Kościuszki 110 2 

5. Rejtana 5 1 

6. J. Piłsudskiego 7  1 

Razem 11 

 

8. Zamierzenia na lata 2019-2020. 

W zakresie budownictwa socjalnego w 2019 roku planuje się w ramach projektu 

rewitalizacji – budowę 1 budynku przy ulicy Wyzwolenia. 

Planowana jest również budowa jeszcze 3 budynków z lokalami socjalnymi, z których 

1 powstanie przy ulicy Moniuszki, a 2 przy ulicy Aleja Sportowa - J. Rybickiego.  

W ramach tego przedsięwzięcia powstanie 61 lokali socjalnych (a wyburzonych zostanie 46 

lokali o powierzchni użytkowej 1.617,26 m2) o powierzchni użytkowej 2.609,72 m2, 2 

mieszkania chronione o powierzchni użytkowej 95,70 m2, Dzienny Dom Seniora oraz Centrum 

Aktywacji Lokalnej. Zakończenie wyżej wymienionych inwestycji planowane jest na III 

kwartał 2020 r. Inwestycja ta wpłynie na poprawę sytuacji mieszkaniowego zasobu Miasta 

Tomaszów Lubelski 
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V. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW 

I STRATEGII 
 

5.1 Strategia rozwoju lokalnego Miasta Tomaszów Lubelski 

na lata 2017-2022. 
 

Strategia Rozwoju Lokalnego Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2017-2022 jest 

dokumentem komplementarnym z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Tomaszów 

Lubelski na lata 2017-2022. Zarówno przyjęty horyzont czasowy, jak również wybrane 

projekty inwestycyjne są spójne w obu dokumentach. Sytuacja ta jest wynikiem przemyślanej 

strategii wielopłaszczyznowych działań miasta zmierzających do jego spójnego i skutecznego 

rozwoju. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji stanowiło istotny czynnik, 

definiujący nowy sposób wyznaczania strategicznych kierunków rozwoju miasta. Kluczowe 

elementy tego procesu to: bezpośrednie włączenie mieszkańców w planowanie zadań 

inwestycyjnych oraz komplementarność działań w różnych obszarach funkcjonowania miasta.  

Strategia wyznacza podstawowe kierunki rozwoju przy uwzględnieniu istotnych 

aspektów demograficznych, społecznych oraz gospodarczych. Dokument stanowi plan 

systemowego działania, obecnych oraz przyszłych władz samorządowych, w oparciu o atuty i 

słabości wewnętrzne oraz uwzględniający szanse i zagrożenia płynące ze stale zmieniającego 

się otoczenia zewnętrznego miasta. Strategia ułatwia lokalnym władzom racjonalne 

organizowanie działań oraz rozwiązywanie napotykanych problemów społecznych, 

gospodarczych oraz ekologicznych. 

 

Cel strategiczny 1. Poprawa warunków życia mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego  

Ważnym czynnikiem wpływającym na komfort i jakość życia mieszkańców jest stan 

infrastruktury technicznej, m.in. infrastruktury drogowej i tej, która wpływa bezpośrednio na 

bezpieczeństwo mieszkańców miasta. Miasto Tomaszów Lubelski sukcesywnie modernizuje i 

rozbudowuje sieci infrastruktury technicznej. Jest to od lat jeden z głównych priorytetów 

działań inwestycyjnych  podejmowanych na terenie miasta. Szybki rozwój gospodarczy 

regionu oraz poprawiająca się stopniowo sytuacja bytowa mieszkańców generują nowe 

potrzeby w zakresie modernizacji istniejących sieci w ramach gospodarki komunalnej. Dlatego 

też, ten aspekt jest podjęty również w niniejszej aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego jako 

priorytet dla kolejnych inwestycji miejskich w najbliższych latach.  

 

Cel strategiczny 2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Tomaszowa Lubelskiego 

Niewątpliwie Miasto Tomaszów Lubelski posiada duży potencjał turystyczny. Wynika 

to przede wszystkim z atrakcyjnego położenia geograficznego w centrum Roztocza. Dzięki 

temu Tomaszów stanowi idealną „bazę wypadową” do eksploracji Roztocza i Puszczy Solskiej, 

ale również do jednodniowych wycieczek krajoznawczych do Lublina, Rzeszowa i Lwowa. 

Kolejnym atutem Tomaszowa Lubelskiego z zakresu turystyki jest jego dziedzictwo 

historyczno-kulturowe. W mieście jest wiele zabytków z różnych okresów historycznych, m.in. 

Kościół pw. Zwiastowania NMP, Cerkiew prawosławna p.w. Św. Mikołaja Cudotwórcy, 
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budynek tzw. „Czajni” z 1902 roku, gmach Powiatowego Sejmiku Tomaszowskiego, gmach 

obecnej Szkoły Muzycznej i wiele innych.  

Cel strategiczny 3. Zwiększenie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców 

Remedium na negatywne tendencje społeczne w mieście (wysoki stopień migracji, 

bezrobocie, odsetek wykluczonych społecznie) jest ukierunkowanie działań na zwiększenie 

aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców. Przygotowanie infrastruktury na potrzeby 

prowadzenia działalności gospodarczej jest warunkiem koniecznym do pobudzenia inicjatyw 

mieszkańców w kierunku rozwoju przedsiębiorczości. Zwiększenie dostępności do usług 

społecznych z wykorzystaniem potencjałów podmiotów ekonomii społecznej, już 

funkcjonujących i przyszłych, ma doprowadzić do pobudzenia społecznego i gospodarczego 

(m.in. nowe miejsca pracy) wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania te 

są immanentnym składnikiem określonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta 

Tomaszów Lubelski na lata 2017-2022 działań. Odnoszą się one do osób zamieszkujących 

obszar miasta zdiagnozowany jako zdegradowany. Wybrane działania należy również 

rozciągnąć na pozostałych mieszkańców w celu ich aktywizacji w społecznym i gospodarczym. 

W roku 2018 rozpoczęto następujące działania i projekty ujęte strategii rozwoju miasta: 

1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizacji (u zbiegu ulic 

Moniuszki i Wyzwolenia, osiedla Koszary). 

Przedsięwzięcie zbieżne z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na 

lata 2017-2022, dla którego pozyskano środki zewnętrzne z Banku Gospodarstwa Krajowego 

na tworzenie lokali socjalnych oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na 

lata 2014-2020. W ramach tego przedsięwzięcia powstaną lokale usługowe w postaci 

Dziennego Domu Seniora oraz Centrum Aktywności Lokalnej. Planowany okres realizacji prac 

to II kw. 2019 – III kw. 2020 roku.  

2. Zwiększenie aktywności społecznej i gospodarczej poprzez nowe inwestycje na terenie 

OSiR Tomasovia (rozbudowa OSiR - kryta pływalnia). 

Rozpoczęta realizacja robót jest następstwem dwukrotnie przeprowadzonej procedury 

przetargowej, w wyniku której wybrano wykonawcę zadania z terminem realizacji do 

15.10.2020 roku. Miasto Tomaszów Lubelski pozyskało dla tej inwestycji dodatkowe środki 

Ministra Sportu i Turystyki w kwocie 5 610 100 zł. oraz dodatkowe 1 500 000 zł na prace 

realizowane w 2018 roku. Przedsięwzięcie to jest elementem projektu rewitalizacji przy udziale 

środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 

2014-2020. 

3. Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta. Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej, renowacje kanałów, budowa farmy fotowoltaicznej, modernizacja 

oczyszczalni ścieków. 

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dotyczy 

dwóch lat, to jest 2018 r. i 2021 r.  

Zadania inwestycyjne ujęte w niniejszym planie wynikają w szczególności z: 

 planowanego zakresu usług wodociągowo-kanalizacyjnych, 

 przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych w poszczególnych latach, 

 przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków, 

 nakładów inwestycyjnych w poszczególnych latach, 
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 sposobów finansowania planowanych inwestycji. 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie 

Lubelskim w latach 2018 - 2021 planuje rozbudowę posiadanych urządzeń wodociągowych i 

urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta Tomaszowa Lubelskiego. 

Rok obowiązywania taryfy 2018  

Lp. Zadanie Cel realizacji zadania 
Źródło 

finansowania 

1. 
Budowa sieci wodociągowej w ul. 

Maziarnia  Budowa sieci wodociągowej 

umożliwi dostawę wody dla 

potrzeb budownictwa 

mieszkaniowego 

jednorodzinnego lub 

wielorodzinnego 

Środki 

własne, 

pożyczka z 

WFOŚiGW 

w Lublinie, 

dotacje z  

funduszy 

unijnych 

2. 
Budowa sieci wodociągowej w ul. 

Andersa  

3. 
Budowa sieci wodociągowej w ul. 

Krucza  

4. 
Budowa sieci wodociągowej w ul. 

Robotnicza  

Planowane nakłady w roku 2018 340  tys. zł  

 

 

4. Monitoring miasta - rozbudowa. 

W celu poprawy bezpieczeństwa nasze miasto corocznie wprowadza środki i realizuje 

przedsięwzięcia zmierzające do rozbudowy infrastruktury monitoringu miejskiego. W roku 

2018 doposażono o kolejne dwie kamery zlokalizowane w newralgicznych miejscach naszego 

miasta. Kwota wydatkowana w ubiegłym roku to 16 853,03 zł. 

5. Przebudowa i rozbudowa systemu odprowadzenia i zagospodarowania wód opadowych. 

Inwestycja pn. Odwodnienie skrzyżowania dróg ul. Zamojska - ul. Łaszczowiecka w kilometrze 

0+250 - 0+430, poprzez przebudowę kanału burzowego przy ul. Zamojskiej w Tomaszowie 

Lubelskim – etap II kwota 2 029.735,05 zł. Wydatek obejmował realizację zadania publicznego 

w zakresie zagospodarowania wód opadowych z terenu naszej gminy. W roku 2018 otrzymano 

dotację z budżetu państwa w kwocie 1 329.000,00 zł. z programu przeciwdziałania skutkom 

Rok obowiązywania taryfy 2018 

Lp. Zadanie Cel realizacji zadania 
Źródło 

finansowania 

1. 

Opracowanie dokumentacji projektowej 

na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej 

w ul. M. Dąbrowskiej 

Możliwość budowy sieci 

kanalizacyjnej celem 

przyłączenia budynków do 

sieci kanalizacyjnej, 

przebudowa istniejącej sieci 

kanalizacyjnej będącej w złym 

stanie technicznym, ochrona 

środowiska 

Środki 

własne, 

pożyczka z 

WFOŚiGW 

w Lublinie, 

dotacje z  

funduszy 

unijnych 

2. 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 

Robotniczej 

3. 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 

boczna Łaszczowieckiej  

4. 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 

Józefowskiej 

  Planowane nakłady w roku 2018  480 tys. zł   
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klęsk żywiołowych na realizację II etapu przebudowy kanału burzowego przy ul. Zamojskiej 

(w pasie drogi krajowej Nr 17), który odprowadza wody opadowe z północnej części miasta. 

Dokończenie tego przedsięwzięcia rozpoczętego w roku 2016 stanowi możliwość rozwoju sieci 

odprowadzenia i zagospodarowania wód opadowych z powierzchni terenów inwestycyjnych 

sytuowanych w tej części miasta. 

6. Modernizacja i rozbudowa sieci energetycznych i oświetlenia. 

Finansowanie zadań z zakresu poprawy infrastruktury oświetlenia ulicznego ma na celu 

zmniejszenie nakładów na energię elektryczną oraz poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie 

naszego miasta. W roku 2018 wydatkowano na prace przygotowawcze oraz budowlane kwotę 

539 178,64 zł. 

7. Remont cmentarza wojennego 

Poniesione w 2018 roku wydatki w kwocie 321 357,26 na realizację II etapu remontu 

Cmentarza Wojennego w Tomaszowie Lubelskim obejmującego remont drogi dojazdowej oraz 

ogrodzenie tego miejsca pamięci. Miasto otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego na wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi 

upamiętnieniami w kraju w kwocie 164.000 zł. Rok wcześnie na pierwszy etap realizacji 

uzyskano dofinansowanie w kwocie 200 000 zł. 

8. Przebudowa Zielonego Rynku wraz z niezbędną infrastrukturą na Targowisko Mój Rynek 

Trwające od roku prace mają na celu poprawę konkurencyjności producentów rolnych poprzez 

lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym oraz wsparcia inwestycji w tworzenie 

i rozwijanie podstawowych usług lokalnych. W roku 2018 na ten cel wydatkowano kwotę 

1 272 500 zł. Inwestycja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020. Dofinansowanie dla tego typu przedsięwzięć wynosi 63,63% kosztów 

kwalifikowanych. Obecnie trwają prace budowlane z terminem ukończenia w dniu 30.06.2019 

roku. 

 

5.2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Tomaszów Lubelski. 
 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Tomaszów Lubelski wprowadzono uchwałą Rady Miasta Nr XXXIX/429/2010 z dnia 26 marca 

2010 r., zmienionej uchwałą Rady Miasta Nr XLII/465/2010 z dnia 11 czerwca 2010 r. oraz 

uchwałą Rady Miasta Nr VI/67/2019 z dnia 08 marca 2019 r. 

Ostatnia ocena aktualności (art. 32 upzp) została dokonana Uchwałą Nr XXVI/224/2016 Rady 

Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie aktualności studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszów Lubelski 

W 2018 roku w dniach  od 22 października do 13 listopada  ze względu na zmianę Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszów Lubelski,  

projekt planu podlegał wyłożeniu do publicznego wglądu. 
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5.3 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 
 

Ostatnia ocena aktualności została dokonana Uchwałą Nr XXVI/224/2016 Rady Miasta 

Tomaszów Lubelski z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Tomaszów Lubelski. Tereny w mieście na których obowiązują mpzp 

obejmują łącznie powierzchnię ok. 150 ha, tj. 11% obszaru miasta. Program opracowania mpzp 

- wieloletni program działań został określony w uchwale aktualności studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Tomaszów Lubelski Nr XXVI/224/2016 Rady Miasta Tomaszów 

Lubelski z dnia 25 listopada 2016 r. 

W 2018 roku realizując działania w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego podjęto uchwały: 

1. Uchwała Nr XLI/376/2018 z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji 

„Śródmieścia” w Tomaszowie Lubelskim w obrębie działek Nr 8 i 17/11 położonych przy 

ul. Lwowskiej, 

2. Uchwała Nr XLI/377/2018 z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Tomaszowa Lubelskiego w obrębie działek nr 30/1, 30/2 położonych na terenie miasta przy 

ulicy Lwowskiej w Tomaszowie Lubelskim. 

W trakcie opracowania były również: 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Cmentarza Komunalnego przy 

ulicy Zamojskiej w Tomaszowie Lubelskim - w dniach  od 22 października 2018 r. do 13 

listopada 2018 r. projekt planu podlegał wyłożeniu do publicznego wglądu, 

2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Południe” w 

Tomaszowie Lubelskim - w dniach  od 22 października 2018 r. do 13 listopada 2018 r. 

projekt planu podlegał wyłożeniu do publicznego wglądu. 

 

5.4 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski. 
 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2017-2022 został 

opracowany na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz według wytycznych ujętych w 

programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 02.08.2016 r., Ministerstwa Rozwoju. 

Program rewitalizacji w sposób kompleksowy łączy sferę społeczną, gospodarczą, techniczną, 

przestrzenno-funkcjonalną i środowiskową. Jest skoncentrowany w celu wyprowadzenia 

obszaru zdegradowanego z zapaści oraz podniesienia jakości życia osób mieszkających i 

funkcjonujących na wskazanym obszarze. Przeprowadzona rewitalizacja umożliwi 

wyprowadzenie obszaru ze stanu kryzysowego, zwiększy jego bezpieczeństwo i stworzy szansę 

na podniesienie rangi w oczach lokalnej społeczności. Proces rewitalizacji przedmiotowego 

obszaru ma w zamyśle stworzyć przyjazną i atrakcyjną przestrzeń do życia, aktywizacji 

społecznej i gospodarczej mieszkańców osiedla. Ma również przyczynić się do spadku 
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bezrobocia poprzez utworzenie podmiotów aktywności społecznej. Działania rewitalizacyjne 

przyczynią się do stworzenia nowych miejsc zatrudnienia oraz przestrzeni spotkań, 

zdecydowanego poprawienia bezpieczeństwa, a w rezultacie poprawienia warunków życia 

wszystkich mieszkańców. Przeprowadzona rewitalizacja ma zwiększyć czytelność kompozycji 

przestrzennej terenu, poprawić jego funkcjonowanie, podnieść jakość infrastruktury 

technicznej, zwiększyć świadomość kształtowania zieleni wspólnej.  

Działania podjęte w ramach rewitalizacji mają wpłynąć na postrzeganie rewitalizowanej 

przestrzeni i zmienić lub rozszerzyć ich dotychczasowe funkcje dostosowując je do nowych 

potrzeb w zakresie mieszkalnictwa, opieki nad osobami chorymi i starszymi, gospodarki oraz 

oświaty. Wprowadzenie w życie tej wizji stanie się przyczynkiem do zmniejszenia dysproporcji 

występujących pomiędzy rozwojem terenu rewitalizowanego a pozostałych terenów miasta, a 

także poprawienia postrzegania przedmiotowego obszaru przez mieszkańców miasta. 

W 2018 roku rozpoczęto zadanie rewitalizacyjne polegające na budowie krytej pływalni 

jako elementu infrastruktury sportowej i społecznej mającego potężny wpływ na rozwój 

obszarów zmarginalizowanych. Inne działania rewitalizacyjne opierają się na działalności 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim jako instytucji pierwszego 

kontaktu ze społecznym wykluczeniem oraz marginalizacją społeczną. W roku 2018 

rozpoczęto także przygotowania do realizacji zadań ujętych w Lokalnym Programie 

Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2017-2022. Pozyskano środki finansowe 

wielkości 40 % na budowę dwóch budynków socjalnych wielorodzinnych przy ul. Rybickiego 

oraz jednego przy ul. Moniuszki w Tomaszowie Lubelskim. Obecnie trwają prace 

przygotowawcze procedury przetargowej wyboru wykonawców przedsięwzięcia. Planuje się 

ukończenie i oddanie do użytkowania obiektów w III kwartale 2020 roku.  

 

5.5 Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Tomaszów Lubelski. 
 

W 2018 r. Miasto Tomaszów Lubelski przystąpiło do opracowania Gminnego programu 

opieki nad zabytkami na lata 2019-2022. Wykonawcą opracowania była firma Ochrona 

Zabytków KRESY Michał Horbowicz, ul. Lipowa 3, 21-542 Leśna Podlaska. Program został 

pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie, 

Delegatura w Zamościu pismem znak: IN.III.5120.4.1.2019 z dnia 10.04.2019 r.  

Strategicznym celem Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Tomaszów Lubelski na lata 

2019-2022 jest zachowanie dziedzictwa kulturowego. Miasto posiada bogaty i różnorodny 

zasób dziedzictwa, wartościowe zabytki architektoniczne i budowlane, które są świadectwem 

wielokulturowości i wielowyznaniowości miejsca. Służyć temu powinno budowanie i 

utrwalanie poczucia tożsamości lokalnej społeczności w oparciu o zachowane dziedzictwo, 

utrzymanie ładu przestrzennego (w szczególności w obszarze historycznego centrum miasta), 

rozwój turystyki oraz rozwój społeczno-gospodarczy. Aby to osiągnąć należy podjąć działania 

priorytetowe, zapoczątkowując proces realizowany przez wiele lat, w konsekwencji których 

zabytki, a także kultywowane dziedzictwo niematerialne, będą otaczane coraz lepszą opieką 

oraz promocją, zarówno w regionie, jak i poza jego granicami. W miarę postępów, działania 

winny być poddawane systematycznej weryfikacji, co pozwoli na realne dopasowanie do 

aktualnych możliwości finansowych i potrzeb właścicieli.  
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Urząd Miasta Tomaszów Lubelski ze względu na ustawowy obowiązek ochrony wartości 

społecznie istotnych, posiada instrumenty prawne umożliwiające budowanie i ugruntowanie 

świadomości społecznej względem ochrony i opieki nad lokalnym dziedzictwem kulturowym.  

Ponadto poprzez prowadzone działania samorząd ma możliwość wskazywania kierunków 

rozwoju w stosunku do podmiotów prywatnych posiadających obiekty zabytkowe i kreowania 

polityki promocyjnej budującej wizerunek i prestiż miasta jako miejsca atrakcyjnego 

turystycznie nasyconego bogactwem zachowanych elementów kulturowych, o indywidualnym 

i unikatowym charakterze. Wobec powyższego objęcie – ze strony Urzędu Miasta Tomaszów 

Lubelski – należytą opieką zabytków stanowi jeden z istotnych aspektów działalności 

lokalnego samorządu.  

Powyższą politykę określa Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Tomaszów 

Lubelski na lata 2019-2022, dla realizacji którego priorytetowe jest osiągnięcie celów 

określonych w art. 87. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opieki nad 

zabytkami.  

Na potrzeby Programu stworzone zostały trzy podstawowe priorytety, które poprzez 

wytyczone w ich ramach kierunki działań oraz wskazane do realizacji zadania, w całości 

wypełniają ustawowe cele dla opracowywania gminnych programów opieki nad zabytkami.  

Priorytet I - Rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego jako element rozwoju społeczno-

gospodarczego Miasta Tomaszów Lubelski.  

Priorytet II - Ochrona i świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego. 

Priorytet III - Badanie i dokumentacja dziedzictwa kulturowego oraz promocja i edukacja, 

służące budowaniu tożsamości. 

Realizacja celów zawartych w gminnym programie opieki nad zabytkami dla Miasta 

Tomaszów Lubelski realizowana będzie poprzez:  

• Współpracę władz Miasta z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków, Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, władzami 

kościelnymi w oparciu o porozumienia i umowy;  

• Wykorzystanie instrumentów finansowych w postaci dotacji;  

• Projekty, programy lokalne;  

• Inicjatywy własne Miasta Tomaszów Lubelski.  

Przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków, stanowiących własność Miasta 

planuje się następujące działania:  

• Dom doktora Cybulskiego, obecnie sanepid (Lwowska 51) – wpis nr A 1309 z dnia 

29.05.1979 r. – bieżące utrzymanie,  

• Dom wydziału powiatowego Sejmiku (Lwowska 52) – wpis nr A 1309 z dnia 29.05.1979 r. 

– rewitalizacja obiektu.  

Przy obiektach wpisanych do ewidencji zabytków, stanowiących własność miasta 

planuje się następujące działania:  

• Kapliczka (29 listopada) – bieżące utrzymanie,  

• Pomnik Tadeusza Kościuszki (Aleja Grunwaldzka) – bieżące utrzymanie,  

• Szkoła Podstawowa nr 2, dawne Koszary (Kościuszki 86) – bieżące utrzyma-nie,  

• Kamienica (Lwowska 6) – bieżące utrzymanie,  

• Kamienica (Lwowska 64) – bieżące utrzymanie,  

• Figura św. Tekli (Lwowska/Kopernika) – bieżące utrzymanie,  
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• Pomnik Konstytucji 3 Maja (Rynek) – bieżące utrzymanie,  

• Kamienica (Rynek 3) – bieżące utrzymanie,  

• Cmentarz komunalny (Zamojska) – bieżące utrzymanie.  

W Gminnej ewidencji zabytków Miasta Tomaszów Lubelski znajdują się następujące 

zabytki nieruchome:  

lp. ulica nr zespół obiekt  datowanie  

forma 

ochrony 

(nr 

rejestru) 

data wpisu 

1       

układ urbanistyczny 

wraz z 

pozostałościami 
obronnych wałów 

2 połowa XVI 

w. 
A 246 21.02.1967 r. 

2 29 listopada     Kapliczka XIX/XX w. 
Gminna 

ewidencja 

zabytków 

  

3 Aleja Grunwaldzka     
Pomnik Tadeusza 

Kościuszki 
1921 r.  

Gminna 

ewidencja 

zabytków 

  

4 Chopina 21, dz. 84   Kapliczka 1909 r. 

Gminna 

ewidencja 
zabytków 

  

5 Jana Pawła II 23   
Dom tzw. 

Burmistrzówka 
1924-1925 r. 

Gminna 
ewidencja 

zabytków 

  

6 Kopernika     Krzyż kamienny 1886 r. 

Gminna 

ewidencja 
zabytków 

  

7 Kościuszki 86   

Szkoła podstawowa 

nr 2 daw. Koszary 
kozackie 

ok. 1865 r.  

Gminna 

ewidencja 
zabytków 

  

8 Królewska 1 

Zespół kościoła 

parafialnego p.w. 

Zwiastowania 
NMP 

Kościół parafialny 

p.w. Zwiastowania 

NMP z 
wyposażeniem 

wnętrza 

1727 r. A 156 21.01.1967 r. 

9 Królewska 1 
Dzwonnica w 

Zespole kościoła 

Zwiastowania 

XVIII w.  A 156 21.01.1967 r. 

10 Królewska 1 

Cmentarz 

przykościelny z 
drzewostanem 

XVIII w.  A 156 21.01.1967 r. 

11 Królewska 1 Plebania 1803 r.  

Gminna 

ewidencja 

zabytków 

  

12 Królewska 29 listopada 22 Wikarówka 1 poł. XIX w. 

Gminna 

ewidencja 
zabytków 

  

13 Królewska 1 
Brama w ogrodzeniu 

kościoła 
XVIII/XIX w.  

Gminna 
ewidencja 

zabytków 

  

14 Królewska 1 Pręgierz 1 poł. XVII w.  

Gminna 

ewidencja 

zabytków 

  

15 Królewska 1 Rzeźba anioła poł. XVIII w.  

Gminna 

ewidencja 
zabytków 

  

16 Lwowska 6   Kamienica lata 30 XX w. 
Gminna 

ewidencja 

zabytków 

  

17 Lwowska 18   Kamienica 1933 r. 

Gminna 

ewidencja 

zabytków 
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18 Lwowska 20   Kamienica 1926 r. 

Gminna 

ewidencja 

zabytków 

  

19 Lwowska 42   
Kamienica daw. 

Apteka Frankego 
1914 r.  

Gminna 
ewidencja 

zabytków 

  

20 Lwowska 51 

Zespół domów 

Dom doktora 

Cybulskiego, obecnie 
Sanepid 

1930-1934 r.  A 1309 29.05.1979 r.  

21 Lwowska 53 

Dom wydziału 

powiatowego 
Sejmiku  

1925-1926 r.  A 1309 29.05.1979 r.  

22 Lwowska 55 

Dom związku 

ziemian, ob. Sąd 

Rejonowy 

1930 r.  A 1309 29.05.1979 r.  

23 Lwowska 64   Kamienica lata 30 XX w. 
Gminna 

ewidencja 

zabytków 

  

24 Lwowska 69a  
Dawna Karczma, 

obecnie obiekt 

nieużytkowany 

XVII/XVIII 
w. 

Gminna 

ewidencja 

zabytków 

  

25 Lwowska 82   Dom lata 20 XX w.  

Gminna 

ewidencja 
zabytków 

  

26 Lwowska 52   
Kościół parafialny 
p.w. Najświętszego 

Serca Pana Jezusa 

1935-1949 r.  
Gminna 

ewidencja 

zabytków 

  

27 Lwowska     Cmentarz stary XVIII/XIX w.  

Gminna 

ewidencja 

zabytków 

  

28 Lwowska 
Cmentarz 

parafialny 
  

Grobowiec Rodziny 

Bujalskich i 
Bohlenów  

1885 r. A 879 31.10.1996 r. 

29 Lwowska     
Park miejski im. 

Augusta 

Krzyżanowskiego 

1930-1931 
Gminna 

ewidencja 

zabytków 

  

30 Lwowska/Kopernika     
Dawny cmentarz 

grzebalny 
2 ćw. XVII w. 

Gminna 

ewidencja 

zabytków 

  

31 Lwowska/Kopernika     Figura Św. Tekli 1782 r. 

Gminna 

ewidencja 
zabytków 

  

32 Rynek 3   Kamienica XIX/XX w. 
Gminna 

ewidencja 

zabytków 

  

33 Rynek  5   
Budynek straży ob. 
Szkoła muzyczna  

lata 20 XX w.  

Gminna 

ewidencja 

zabytków 

  

34 Rynek  13 

Zespół Cerkwii 

prawosławnej 

p.w. św. 
Mikołaja 

Cerkiew prawosławna 
p.w. Mikołaja 

Cudotwórcy z 

wyposażeniem 
wnętrza 

1889 r.  A 1311 24.08.1979 r. 

35 Rynek  13 

Zadrzewienie w 

granicach cmentarza 
kościelnego 

1889 r.  A 1311 24.08.1979 r. 

36 Rynek 13 Figura przy Cerkwii 1905 r.  

Gminna 

ewidencja 

zabytków 

  

37 Rynek  15   
Herbaciarnia, dom 

ludowy  
lata 90 XIX w.  A 1465 08.04.1983 r. 

38 Rynek 26   Kamienica XIX/XX w. 
Gminna 

ewidencja 

zabytków 

  

39 Rynek 27   Kamienica XIX/XX w. 

Gminna 

ewidencja 

zabytków 
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40 Rynek 28   Kamienica XIX/XX w. 

Gminna 

ewidencja 

zabytków 

  

41 Rynek 29   Kamienica XIX/XX w. 
Gminna 

ewidencja 

zabytków 

  

42 Rynek     
Pomnik Konstytucji 

3Maja 
1921, 1947 r. 

Gminna 

ewidencja 
zabytków 

  

43 Starozamojska     Cmentarz żydowski XVIII w.  

Gminna 

ewidencja 
zabytków 

  

44 Wyspiańskiego 8 
Państwowe 

Gimnazjum 
Koedukacyjne 

im. Bartosza 
Głowackiego 

obecnie Zespół 

szkoły nr 1 

Budynek Szkoły  1922 r.  
Gminna 

ewidencja 

zabytków 

  

45 Wyspiańskiego 8 
Bursa obecnie 

internat  
lata 20 XX w.  

Gminna 

ewidencja 
zabytków 

  

46 Wyspiańskiego 8 

Dom nauczycieli 

obecnie budynek 

Muzeum 

lata 20 XX w.  

Gminna 

ewidencja 

zabytków 

  

47 Zamojska     
Figura Św. Jana 

Nepomucena 
1865 r. 

Gminna 
ewidencja 

zabytków 

  

48 Zamojska     Cmentarz komunalny 1940 r. 

Gminna 

ewidencja 
zabytków 

  

49 Żwirki i Wigury  3   
Szkoła ob. Zespół 

Szkół nr 2 z 

otoczeniem  

1923-1925 r.  A 1506 16.12.1986 r. 

50 Żwirki i Wigury  5   Sokolnia 1925 r. 

Gminna 

ewidencja 
zabytków 

  

 

W 2018 roku Miasto Tomaszów Lubelski przekazało 40 000 zł na prace konserwatorskie przy 

kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny i 20 000 zł na dalsze prace remontowe 

Cerkwii Prawosławnej pw. Świętego Mikołaja Cudotwórcy.  

 

5.6 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Tomaszów Lubelski 

na lata 2016-2020. 
 

Strategicznym celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Miasta Tomaszów 

Lubelski jest wskazanie możliwości redukcji niskiej emisji do 2020 roku na jego obszarze.  

Za rok bazowy przyjęto emisję z 2014 roku, w stosunku do którego wyznaczono następujące 

cele:  

• redukcja emisji gazów cieplarnianych do roku 2020 o 17,4%,  

• zwiększenia do roku 2020 udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych do 15,7%  

• redukcję do 2020 roku zużycia energii finalnej o 2,2%. 

Realizacja celu głównego będzie możliwa dzięki realizacji następujących celów 

szczegółowych:  

− redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie 

efektywności energetycznej,  

− zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,  



 35 

− ograniczenie emisji CO2, 

 − kształtowanie postaw właściwych do osiągnięcia celów wśród mieszkańców Miasta, a 

szczególnie wśród dzieci i młodzieży.  

Potrzeba opracowania PGN wynika z podjęcia działań zmierzających do ograniczenia niskiej 

emisji. Zmiana ta powinna skutkować nie tylko korzyściami środowiskowymi ale przynosić 

równocześnie korzyści ekonomiczne i społeczne. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej tematycznie 

zbliżony jest do Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe, określonym w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 

r., poz. 1059 z późn. zm.), a także jest ściśle powiązany z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.). Sporządzenie 

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej nie jest wymagane żadnym przepisem prawa. Zachętą do 

realizacji celów wynikających z opracowanego PGN, mają być działania Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pełniącego rolę instytucji zarządzającej 

i wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014 – 2020. 

Planuje się bowiem w sposób uprzywilejowany traktować gminy aplikujące o środki z 

programu krajowego POIiŚ na lata 2014 – 2020 oraz z programów regionalnych na lata 2014 

– 2020, które będą posiadać opracowane Plany Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Głównym obszarem problemowym w Tomaszowie Lubelskim jest niska emisja wynikająca 

głównie ze spalania węgla i innych paliw kopalnych oraz środków transportu. Na podstawie 

informacji zawartych w „Raporcie o stanie środowiska woj. Lubelskiego” w 2014 r. 

stwierdzono, że na obszarze Miasta Tomaszów Lubelski nie odnotowano przekroczenia norm 

emisji żadnych z badanych substancji.  

Dotychczasowe działania w zakresie likwidacji emisji na terenie Tomaszowa Lubelskiego w 

2018 roku: 

1. Udzielono dotacji celowej z budżetu Miasta Tomaszów Lubelski na realizację zadania w 

ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Tomaszów Lubelski, polegającej na 

trwałej likwidacji kotłów opalanych węglem i zamianę systemu ogrzewania na gazowe dla 44 

budynków/lokali położonych w granicach administracyjnych miasta Tomaszów Lubelski. 

Łącznie dotacja udzielona z budżetu Miasta wyniosła 200 000 zł. 

2. Poprawa efektywności energetycznej − modernizacja oświetlenia ulicznego z linii 

napowietrznej na linie kablowe: 

- Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego przy ul. Wojska Polskiego, Józefowska, Lipowa 

i Broniewskiego, 

- Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ul.29-go Listopada ze stacji Sznury, 

- Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego przy ul. Szopena ze stacji Sznury i Wiejska, 

Przy realizacji tego typu zadań zostały zastosowane oprawy oświetleniowe typu LED. 

W wyniku realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Tomaszowie Lubelskim nastąpi 

zmniejszenie zużycia energii finalnej z 830 984 GJ do 811 760 GJ (o 2,2%), przy jednoczesnym 

wzroście udziału energii ze źródeł odnawialnych z 10,1% (84 044 GJ) w 2014  roku do około 

15,7% (127 484 GJ) w 2020 roku. Podejmowane działania przyczynią się także do redukcji 

emisji CO2 o 17,4% (15 533 t) w stosunku do 2014 roku. Przy realizacji planu brane będą pod 

uwagę uwarunkowania związane ze zrównoważonym rozwojem oraz zamówieniami 

publicznymi. Ze względu na przewidywany rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko 

dokumentu, nie występuje oddziaływanie skumulowane lub transgraniczne oraz nie występuje 
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ryzyko dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska. Celem dokumentu jest bowiem 

upowszechnienie działań niskonakładowych o bardzo małej skali, które mogą zostać wdrożone 

przez indywidualne osoby i małe podmioty gospodarcze. Przy realizacji planu brane będą pod 

uwagę uwarunkowania związane ze zrównoważonym rozwojem oraz zamówieniami 

publicznymi. PGN przewiduje podjęcie przez Miasto Tomaszów Lubelski projektów zarówno 

o charakterze inwestycyjnym, jak i nie inwestycyjnym, jednak stanowią one element przede 

wszystkim propagujący zachowania o charakterze prośrodowiskowym przez mieszkańców 

miasta. Żadne z działań ujętych w dokumencie nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco 

oddziaływać na środowisko, a sam dokument nie wyznacza ram dla późniejszych realizacji 

innych przedsięwzięć (nieujętych w dokumencie), mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko. 

 

5.7 Program Ochrony Środowiska dla Miasta Tomaszów Lubelski  

na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025. 
 

Program ochrony środowiska jest jednym z narzędzi służących do realizacji polityki 

ochrony środowiska, określonej w ustawie Prawo ochrony środowiska jako to zespół działań 

mających na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska, 

zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Wyznacza on uwarunkowania dla realizacji 

przedsięwzięć mogących niekorzystnie wpływać na stan środowiska z uwzględnieniem założeń 

dokumentów strategicznych i programowych wyższego szczebla (krajowych, wojewódzkich i 

powiatowych) oraz dokumentów na poziomie gminy. 

Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2018-2021 z 

perspektywą do roku 2025 przedstawia wytyczne dla formułowania polityki ochrony 

środowiska na terenie Miasta Tomaszów Lubelski. 

Program opracowano w celu:  

- ograniczenia negatywnego wpływu zanieczyszczeń na środowisko naturalne, 

- dążenia do sukcesywnej poprawy stanu środowiska na terenie gminy, 

- racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska. 

Program wyznacza priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, 

jak również środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym także mechanizmy prawno – 

ekonomiczne.  

Realizacja programu poprzez wprowadzenie skutecznych mechanizmów chroniących 

środowisko przed degradacją, przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego na 

analizowanym obszarze oraz stworzy warunki dla wdrożenia spójnego prawodawstwa 

miejscowego uwzględniającego zasady ochrony środowiska. 

1. Identyfikacja problemów w zakresie niskiej emisji w Tomaszowie Lubelskim.  

Na terenie Miasta Tomaszów nie ma stacji pomiarowej stanu powietrza. W 2016 r. najbliżej 

zlokalizowaną stacją pomiarową była stacja WIOŚ w Lublinie zlokalizowana w Zamościu  przy 

ul. Hrubieszowskiej 69A. Ocena jakości powietrza została wykonana przez WIOŚ w Lublinie 

w oparciu o kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 

r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031). 
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Zgodnie z przeprowadzoną klasyfikacją dla kryterium ochrony zdrowia Miasto Tomaszów 

Lubelski, zaliczono do klasy C (klasa C – klasa strefy dla zanieczyszczenia o stężeniach 

powyżej poziomu dopuszczalnego bądź docelowego), ze względu na przekroczenia 24-

godzinnych stężeń pyłu PM10 i benzo(a)pirenu (BaP). Wysokie stężenia tych zanieczyszczeń 

występowały wyłącznie w sezonie grzewczym. Wskazuje to na emisję powierzchniową jako 

główną przyczynę ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza. Na występowanie 

wysokich stężeń zanieczyszczeń wpływ miały niekorzystne warunki meteorologiczne, tj. niska 

temperatura i mała prędkość wiatru. W związku z powyższym utrzymuje się obowiązek 

monitorowania stężeń na obszarach przekroczeń, a także konieczność prowadzenia działań 

skutkujących poprawą jakości powietrza. 

W powiecie tomaszowskim największe znaczenie ma emisja ze źródeł powierzchniowych. 

Jakość powietrza omawianego obszaru oceniona została jako zadawalająca: − dwutlenek siarki 

osiąga wielkości do 25% wartości dopuszczalnej, − dwutlenek azotu zawiera się w przedziale 

22-71% wartości dopuszczalnej, − tlenek węgla nie przekracza 20% wartości dopuszczalnej, − 

pył zawieszony mieści się w granicach 50% wartości dopuszczalnych (do 90% w sezonie 

grzewczym). 

2. Stan zanieczyszczenia gleb.  

Gleba obok wody i powietrza stanowi jeden z podstawowych komponentów środowiska i ma 

bezpośredni wpływ na utrzymywanie się procesów odnowy życia. Kontrola środowiska 

glebowego konieczna jest ze względu na kumulowanie się w nich składników pochodzących z 

gospodarczej działalności człowieka. Szczególnie niebezpieczne jest zanieczyszczenie gleby 

metalami ciężkimi. Chemiczna degradacja gleb następuje głównie na terenie miast, wzdłuż 

dróg o dużym natężeniu transportu kołowego, na terenach składowania odpadów komunalnych. 

Głównym czynnikiem, który decyduje o procesach zachodzących w glebie jak również o 

oddziaływaniu na rośliny jest odczyn gleby. Odczyn gleby decyduje o plonowaniu roślin.  

Zbyt niski odczyn ogranicza dostęp składników mineralnych do rośliny poprzez ich 

uwstecznianie i wymywanie do wód gruntowych i przyczynia się do zanieczyszczenia wód 

powodując tzw. zanieczyszczenia rolnicze obszarowe. Użytki rolne będące w granicach 

administracyjnych miasta Tomaszowa Lubelskiego posiadają 67,5% gleb kwaśnych i średnio 

kwaśnych.  

Brak jest danych z terenu miasta w zakresie zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi lub 

ropopochodnymi wzdłuż szlaków komunikacyjnych oraz na terenach zurbanizowanych 

(powierzchniowe odprowadzanie nieczyszczonych ścieków z gospodarstw domowych, 

niewłaściwe postępowanie z opakowaniami po środkach ochrony roślin itp.). Potencjalnie, 

największe stężenie zanieczyszczeń występuje w pasie drogi krajowej Nr 17. Wg ogólnej oceny 

WIOŚ Lublin wyrażonej w raporcie o stanie środowiska w woj. lubelskim zawartość metali 

ciężkich i siarki w glebach przy trasach komunikacyjnych, w tym przy drogach krajowych, 

kształtowała się na poziomie nie przekraczającym wartości dopuszczalnych określonych 

przepisami o ochronie środowiska. 

3. Lasy i zieleń. 

Tomaszów Lubelski jako miasto cechuje się dość dużym areałem lasów (108,96 ha), z czego 

lasy gminne obejmują 18,00 ha, pozostała część to lasy państwowe i prywatne . 

W obniżeniach dominują łęgi i olsy z udziałem olchy, wierzby, topoli oraz brzozy. W wielu 

miejscach występują kilkunastoletnie zarośla z przewagą brzozy, wierzby i sosny. W 
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Tomaszowie znajdują się: park o powierzchni 4,4 ha oraz inne tereny miejskiej zieleni: 

zieleńce, zieleń uliczna, zieleń osiedlowa, cmentarze. 

4. Promieniowanie elektromagnetyczne. 

Zagrożenie ze strony oddziaływania pól elektromagnetycznych nie jest niepokojącym 

problemem miasta, niemniej jednak w celach prewencyjnych konieczna jest kontynuacja 

systematycznej kontroli poziomów pól elektromagnetycznych ze źródeł istniejących oraz 

działania prewencyjne na etapie planowania przestrzennego. 

W Tomaszowie znajdują się 4 stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej. Trzy z nich są 

zlokalizowane w południowej części miasta: nr 26609 przy ul. Rolniczej 2, nr 5664 przy 

kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Lwowskiej 52 i nr 5665 przy Al. 

Grunwaldzkich 1. Czwarta stacja znajduje się przy ul. Łaszczowieckiej. Analiza  wyników 

badań przeprowadzonych na terenie miasta nie wykazała przekroczeń dopuszczalnej wartości 

składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego wynoszącej 7 V/m, i w punkcie przy ul. 

Lwowskiej wynosi 0,14 V/m. (źródło: WIOŚ Lublin). 

5. Hałas. 

Największym źródłem emisji hałasu na terenie miasta Tomaszów Lubelski jest transport 

samochodowy. Natężenie emitowanego hałasu koncentruje się liniowo wzdłuż pasów 

drogowych. Największy ruch odbywa się drogą krajową nr 17, będąca drogą tranzytową dla 

ruchu zewnętrznego i wewnętrznego miasta. Znaczne źródło hałasu stanowią również drogi 

wojewódzkie nr 853 oraz 850. 

Jako działanie zmierzające do redukcji hałasu wskazano budowę obwodnicy Tomaszowa 

Lubelskiego, która pozwoli na zmniejszenie negatywnego oddziaływania istniejącej drogi 

krajowej nr 17, poprzez przeniesienie ruchu tranzytowego na wschodnie obrzeża miasta. 

Obniżeniu ulegnie poziom emisji spalin i hałasu na przejściu drogi krajowej nr 17 przez 

centrum Tomaszowa Lubelskiego. Jak wynika z Raportu Oddziaływania na Środowisko tej 

inwestycji, wybrany wariant inwestycyjny jest najkorzystniejszy dla środowiska. Uciążliwość 

projektowanej drogi powinna zamykać się w granicach pasa drogowego. Przy zastosowaniu 

ekranów akustycznych nie dojdzie do wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych poziomów 

hałasu na obszarach chronionych akustycznie.  

Na terenie miasta zagrożenie hałasem przemysłowym jest stosunkowo niewielkie. 

6. Gospodarowanie wodami. 

- Wody podziemne: Zbiornik Nr 407, na obszarze którego leży miasto Tomaszów Lubelski, 

pełni funkcję polegającą na zachowaniu niezbędnych zasobów wód podziemnych o dobrej 

jakości. 

W Tomaszowie Lubelskim znajduje się stacja krajowej sieci monitoringu wód podziemnych, 

oznaczona w Unii Europejskiej identyfikatorem PL01G109_007. Badane wody pochodzą z 

kredowego poziomu wodonośnego, którego strop znajduje się na głębokości 27,2 m p.p.t. 

Zaliczają się do Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 121 (zgodnie z JCWPD 172). Stacja 

monitoringu wód podziemnych jest w promieniu 500 m otoczona przez lasy. Badania wody 

przeprowadzone w 2016 r. wykazały jej przynależność do III klasy czystości – wody 

zadawalającej jakości – stan chemiczny dobry. 

- Wody powierzchniowe: zgodnie z podziałem dokonanym w Planie gospodarowania wodami 

na obszarze dorzecza Wisły miasto zlokalizowana jest w obszarze jednolitej części wód 

powierzchniowych oznaczonym kodem europejskim PLRW2000726614591, o nazwie: 
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„Sołokija od źródeł do granic RP” Scalona część wód SW1402, region wodny Środkowej 

Wisły. Odcinek posiada status: naturalna część wód, typ: (7) Potok wyżynny węglanowy z 

substratem gruboziarnistym.  

Badania ww. JCWP przeprowadzone w 2012 r. (brak aktualnych badań) przez WIOŚ w 

Lublinie wykazały: 

- stan chemiczny dobry, 

- słaby stan/potencjał ekologiczny - 4 klasa jakości wody, 

- ocena ogólna JCWP wykazała zły stan wód. 

Monitoring osadów dennych w ww. JCWP za 2016 r. w ocenie ogólnej wykazał III klasę 

jakości (punkt pomiarowy w Lubyczy Królewskiej) – dane GIOŚ Monitoring osadów dennych 

rzek i jezior w latach 2016 -2017. Źródłem zanieczyszczeń rzeki w obszarze miasta są 

odprowadzane z oczyszczalni ścieki komunalne oraz spływowe zanieczyszczenia obszarowe z 

terenów zabudowanych oraz wykorzystywanych rolniczo, szczególnie związki biogenne.  

7. Zagrożenie powodzią. 

Miasto Tomaszów Lubelski znajduje się w obszarze Regionu Środkowej Wisły, w którym 

zidentyfikowano wyłącznie powodzie rzeczne związane z topnieniem śniegu (wezbrania 

roztopowe, często podpiętrzane zatorami lodowymi). Topnieniu pokrywy śnieżnej często 

towarzyszą opady deszczu, co powoduje zwiększenie wysokości wezbrania. Wielkość i 

przebieg tego typu powodzi zależy od ilości wody zgromadzonej w pokrywie śnieżnej, 

intensywności procesu topnienia (temperatura powietrza) i stopnia przemarznięcia gruntu. 

Proces roztopowy w zlewni Wieprza rozpoczyna się wcześniej na obszarze źródłowym niż w 

środkowym i ujściowym. Miasto Tomaszów nie leży w obszarze narażonym na 

niebezpieczeństwo powodzi.  

8.Zagrożenie suszą. 

Miasto Tomaszów Lubelski leży w obszarze narażonym na dwa typy suszy, tj. suszę 

atmosferyczną i suszę hydrologiczną. Do czynników wpływających na występowanie suszy 

atmosferycznej zaliczyć można brak/niewielką ilość odpadów, wysoką temperaturę, dużą 

prędkość wiatru, wysokie usłonecznienie, niską wilgotność powietrza. Susza hydrologiczna jest 

w zasadzie następstwem suszy atmosferycznej i objawić się może zmniejszeniem przepływu 

wody w rzekach.  

W przypadku obu typów suszy w Tomaszowie Lubelskim występuje 3 klasa zagrożenia – III – 

obszary bardzo narażone. Ponadto na terenie miasta Tomaszów stwierdzono umiarkowane 

narażenie na suszę rolniczą (objawiającej się niedoborem wody glebowej dostępnej dla roślin), 

gleby mało podatne na suszę oraz małą podatność na suszę hydrogeologiczną (długotrwałe 

obniżenie zwierciadła wód podziemnych).  

Obszarem w dużym stopniu narażonym na konsekwencje występowanie zjawiska suszy jest 

gospodarka komunalna, w tym sektor zaopatrzenia w wodę do celów komunalnych czy 

gospodarka ściekowa. Negatywne skutki może mieć przede wszystkim wystąpienie suszy 

hydrologicznej i hydrogeologicznej. W zakresie zaopatrzenia w wodę do picia oraz na inne cele 

bytowe konsekwencje będą tym bardziej dotkliwe, im dłuższy i głębszy deficyt wody panuje 

na danym terenie. 

9. Gospodarka wodno – ściekowa. 

Zagrożeniem dla środowiska jest niedostateczne uporządkowanie gospodarki ściekowej w 

zlewni Sołokiji oraz niedostateczna ochrona wód podziemnych i powierzchniowych w 
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północnej części miasta. Tomaszów Lubelski posiada mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię 

ścieków zmodernizowaną w 2016 r. Oczyszczalnię administruje Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim, którego 100% udziałów 

należy do Miasta Tomaszów Lubelski. Aktualnie oczyszczalnia przyjmuje ścieki komunalne 

stanowiące mieszaninę ścieków bytowych i przemysłowych biologicznie rozkładalnych oraz 

innych niż przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska. 

Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym obiekt nie oddziałuje negatywnie na stan lokalnego 

środowiska. Nie narusza warunków korzystania z wód w regionie wodnym Środkowej Wisły. 

Sposób oczyszczania ścieków i uzyskiwane wskaźniki podstawowych zanieczyszczeń w 

ściekach „resztkowych” nie wpłynie na ocenę ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych w 

jednolitej części wód powierzchniowych JCWP „Sołokija od źródeł do granicy państwa”. 

Ścieki monitorowane są pod względem ilościowym i jakościowym zgodnie z obowiązującymi 

przepisami (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego).  

Na terenie miasta występuje również kanalizacja deszczowa, która jest stale 

rozbudowywana. W 2018 r. wybudowano 1033,8 m kanalizacji deszczowej.  

10. Wyroby zawierające azbest. 

Dane dotyczące ilości i rozmieszczenia wyrobów zawierających azbest zostały opracowane na 

podstawie aktualnej weryfikacji danych zawartych w Programie usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu miasta Tomaszów Lubelski, danych zawartych w Aktualizacji 

Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego na 

lata 2016-2032, danych zawartych w  Bazie Azbestowej, a także danych Urzędu Miasta w 

Tomaszowie Lubelskim.  

Łączna ilość wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Tomaszów Lubelski, wg stanu 

na 01.03.2018 r., wynosi 1807,15 Mg, z czego 1556,48 Mg stanowi własność osób fizycznych, 

zaś 250,67 Mg własność osób prawnych (Baza Azbestowa). W latach 2008–2017 z terenu 

miasta usunięto łącznie 846,697 Mg (46,85%). W 2018 r. zdemontowano i unieszkodliwiono 

82,6 Mg pokryć dachowych zawierających azbest. 

Podsumowanie. 

Cele Programu Ochrony Środowiska odpowiadają celom kluczowych dokumentów na 

poziomie kraju i województwa. Wśród zadań ujętych w „Programie...”, nie ma inwestycji 

powodujących znacząco niekorzystne oddziaływanie dla środowiska, gdyż suma korzyści z ich 

realizacji przekracza jednak zdecydowanie potencjalne zagrożenie. Całościowa analiza 

materiału zawartego w „Programie ..” pozwoliła stwierdzić, że realizacja programu uwzględnia 

zasadę zrównoważonego rozwoju miasta Tomaszów Lubelski. 

Oceniając stan poszczególnych elementów środowiska oraz czynników mających na nie 

wpływ, można scharakteryzować:  

- stan jakości powietrza jako średni, 

- poziom hałasu jako zróżnicowany ze względu na źródła jego emisji, przy czym można 

oszacować, że na hałas powyżej 60 dB narażone są tereny szczególnie w pobliżu tras 

komunikacyjnych,  

- stan czystości wód powierzchniowych można określić jako zadowalający,  

- stan jakości gleb można określić jako dobry,  
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- poziom promieniowania elektromagnetycznego nie przekracza dopuszczalnych poziomów 

pól elektromagnetycznych w środowisku. 

- Miasto Tomaszów nie leży w obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi. 

 

5.8 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  

w Mieście Tomaszów Lubelski. 
 

 Proces monitorowania aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

obejmuje bieżące gromadzenie i analizowanie założeń szczególnie stopnia osiągania celów 

postawionych w aktualizacji Strategii oraz stopnia osiągania wskaźników. Polega ona na 

gromadzeniu, opracowywaniu informacji i danych zebranych od wszystkich podmiotów 

zaangażowanych w realizację działań strategicznych. Monitorowanie umożliwi bieżącą ocenę 

realizacji zaplanowanych kierunków działań. Pozwoli na wprowadzanie modyfikacji i 

dokonywanie korekt w sytuacji pojawienia się istotnych zmian w obszarze społecznym.  

Informacja dotycząca realizacji aktualizacji Strategii oraz osiągniętych efektów 

przygotowywana jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim. 

Wnioski z monitoringu i rekomendacje na przyszłość będą stanowić jeden z elementów kolejnej 

aktualizacji Strategii. 

 Wśród zadań zrealizowanych w 2018 roku, które są wskaźnikiem oceny efektywności 

w aktualizacji Strategii na uwagę zasługują takie działania jak:  

A. Cel strategiczny:  

Aktywne uczestnictwo osób wykluczonych, bądź zagrożonych wykluczeniem 

w procesach społecznych.  

- Realizacja projektu "ZaczynamyOdNowa".  

 

W 2018 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Fundacją Rozwoju 

Centrum Edukacyjno – Kongresowego w Tomaszowie Lubelskim realizował projektu pt. 

„ZaczynaMyOdNowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna  

i zawodowa 50 mieszkańców Miasta Tomaszów Lubelski (26 kobiet i 24 mężczyzn) 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zakończenie projektu jest 

przewidziane na miesiąc lipiec 2019. Działania miały charakter kompleksowy, umożliwiły 

aktywne włączenie społeczne, w tym także powrót na rynek pracy osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. osób biernych zawodowo, osób 

zakwalifikowanych do III profilu pomocy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia, w tym 

także korzystających z PO Pomoc Żywnościowa 2014-2020 oraz osób o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

Preferowane do wsparcia są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego. 27% uczestników stanowiły osoby 

z terenów objętych rewitalizacją obszarów zdegradowanych – osiedle „Koszary”. 

Rezultatami projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 11 osób oraz 

uaktywnienie społeczno - zawodowe minimum 28 osób. Budżet projektu wynosi 663.935,00 

zł. 
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- Spotkania animacyjne związane z rozwojem ekonomii społecznej.  

Przy współpracy z Ośrodkiem Wparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu  odbyły się 

spotkania robocze - cel  - powstanie spółdzielni socjalnej (świadczenie usług socjalnych). 

- Klub Integracji Społecznej „Aktywni” 

W 2018 roku zintensyfikowano działania mające za zadanie wzmożenie integracji  

i reintegracji społecznej w ramach działań Klubu Integracji Społecznej. Klub Integracji 

Społecznej „Aktywni” jest zaangażowany we wdrażanie Lokalnego Programu Rewitalizacji  

w Tomaszowie Lubelskim oraz w opracowanie aktualizacji Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2017-2022.  

Projekt Ministerstwa Rozwoju – Partnerska Inicjatywa Miast 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim wraz z Miastem Tomaszów 

Lubelski uczestnicy w projekcie pilotażowym Ministerstwa Rozwoju, mającym na celu 

między innymi wymianę doświadczeń w zakresie wdrażania Lokalnego Programu 

Rewitalizacji. MOPS odpowiada za działanie społeczne w ramach rewitalizacji. W ramach 

Projektu w 2018 roku utworzono Partnerstwo Lokalne, odbyto spacery badawcze na osiedlu 

Parcele i Koszary oraz przystąpiono do prac nad dokumentem strategicznym pn. Miejska 

Inicjatywa Działania - Aktywne włączenie seniorów w proces kształtowania i użytkowania 

rewitalizowanej przestrzeni na osiedlach Parcele i Koszary, będący kompleksowym planem 

działań zmierzającym do poprawy warunków życia mieszkańców miasta Tomaszów 

Lubelski, w tym osób będących w wieku senioralnym. W związku z czym wypracowane 

modele pozwolą skutecznie przeciwdziałać między innymi wykluczeniu społecznemu osób 

starszych. 

Projekt Modelowe Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji  

W 2018 r. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie 

Lubelskim realizowała projekt Modelowe Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji. MOPS oraz 

KIS w Tomaszowie Lubelskim były partnerami w tym projekcie. Odpowiadały między 

innymi za rekrutację uczestników, animację oraz promocję w prasie i mediach 

społecznościowych. Projekt miał na celu podniesienie kwalifikacji społecznych 

mieszkańców miasta w postaci kursów językowych, zajęć plastycznych, kursów 

komputerowych itp. W zajęciach uczestniczyli także pracownicy Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim.   

 

Kolonie Letnie  

W ramach wypoczynku letniego organizowanego przez Lubelskie Kuratorium Oświaty, 23 

dzieci z terenu miasta uczestniczyło w koloniach letnich w Starym Sączu w terminie od dnia 

5.07.2018r. do dnia 16.07.2018 r. oraz 4 dzieci w Starym Sączu od dnia 17.07.2018 r. do dnia 
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28.07.2018 r. Istotnym celem było przeciwdziałanie marginalizacji, wykluczeniu 

społecznemu oraz zaburzeniom poczucia bezpieczeństwa socjalnego. 

 

B. Cel strategiczny:  

Skuteczne wspieranie Osób z Niepełnosprawnością na terenie Miasta. 

- Opracowano  Raport Końcowy z monitoringu wdrażania postanowień Konwencji ONZ  

o prawach osób niepełnosprawnych w mieście Tomaszów Lubelski (gmina miejska)  

w ramach Projektu  pt. „Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek 

administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień 

Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” który jest współfinansowany przez 

Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Raport przedstawia wykonaną analizę budynków i przestrzeni na terenie miasta - budynki 

użyteczności publicznej oraz rekomendacje dla każdego z obszarów podlegających 

monitoringowi. Zgodnie z rekomendacjami w 2018 roku dokonano części wskazanych  

w Raporcie zaleceń (m.in.  oznaczenie kontrastowe schodów,  wyznaczenie co najmniej 

jednego miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnością blisko wejścia do budynku, 

oznaczonych kolorem niebieskim,  wyraźne oznakowanie budynku tablicą informacyjną). 

- Zwiększono dostępność przestrzeni publicznej na terenie Miasta dla osób  

z niepełnosprawnością (miejsca postojowe). 

C. Cel strategiczny:  

Stworzenie spójnego systemu przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy w 

aspekcie kompleksowego wsparcia rodziny w Mieście Tomaszów Lubelski. 

Szczegółowy opis zrealizowanych działań w tym zakresie znajdują się w Sprawozdaniu  

z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie dla Miasta Tomaszów Lubelski w 2018 roku oraz Sprawozdania  

z Programu wspierania rodziny dla Miasta Tomaszów Lubelski w 2018 roku. 

D. Cel strategiczny:  

Zwiększenie aktywności i samodzielności życiowej ludzi starszych poprzez 

motywowanie ich do podejmowania różnych form aktywności społecznej, utrzymanie 

osób starszych jak najdłużej w środowisku zamieszkania i zapewnienie im 

odpowiedniej opieki. 

- Zapewnienie odpowiednich form opieki osobom starszym oraz wsparcie instytucjonalne 

osób starszych w swoim środowisku. 

Wsparcie w postaci usług opiekuńczych - realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej. Miasto Tomaszów Lubelski uczestniczyło w programie "75 plus" - 

realizowanego przez MOPS (zwiększenie ilości godzin usług dla seniorów, którzy już 

korzystali z tej formy pomocy). 

 

- „Pudełko życia” 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował akcję społeczną „Pudełko Życia” 

skierowaną głównie do ludzi starszych, samotnych i chorych. Celem jej jest przygotowanie 

dla służb ratunkowych  informacji o stanie zdrowia chorego.  
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5.9 Program Wspierania Rodziny  

dla Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski. 
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim na podstawie uchwały 

Nr XXXIII/2017 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 czerwca 2017 roku realizuje 

zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.). Ustawodawca w powyższym 

akcie prawnym określił m.in. zadania dla poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego, 

w tym gminnego.  

Głównym celem niniejszego programu jest wspieranie rodzin w Tomaszowie Lubelskim w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.  

Do prawidłowej realizacji celu głównego programu nakreślono cele szczegółowe: 

1. Diagnozowanie rodzin zagrożonych kryzysem i poprawa, jakości ich sytuacji 

materialno-bytowej. 

Pierwszym krokiem w kierunku skutecznego udzielenia przez Miasto Tomaszów Lubelski 

wsparcia rodzinom w kryzysie oraz przeżywającym trudności w prawidłowym wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczej była diagnoza występujących w nich problemów.  

W 2018 r. ze świadczeń pomocy społecznej korzystało 120 rodzin z dziećmi, w których 

żyło 452 osoby w rodzinach. Ze względu na bezradność w sprawach opiekuńczo -

wychowawczych i brak umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego pomoc została 

udzielona 45 rodzinom, w których funkcjonowało 155 osób (w tym 35 rodzin niepełnych z 108 

osobami w rodzinie oraz 13 rodzin wielodzietnych z 68 osobami w rodzinie): 

 z uwagi na dysfunkcje w rodzinie, na wniosek pracownika socjalnego w 2018 r. z 5 

rodzinami rozpoczęto współpracę z asystentem rodziny, 

 rodzinom objętym współpracą z asystentem udzielono pomocy w formie zasiłków 

celowych, okresowych i stałych - 24 rodzin, 

- Rozwój systemu opieki nad osobami starszymi zależnymi w systemie stacjonarnym  

i niestacjonarnym. 

W 2018 roku udzielono wsparcia w postaci umieszczenia w domach pomocy społecznej oraz 

w zakładach opiekuńczo - leczniczych. 

 

- Prowadzenie diagnozy potrzeb seniorów.  

Przeprowadzano wywiady środowiskowe oraz pracę socjalną. 

- Zapewnienie odpowiednich form pomocy finansowej.  

Udzielano wparcia w postaci wypłaty świadczeń, współfinansowania pobytu seniora w DPS, 

objęciem dożywianiem seniorów w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania. 

- Aktywizowanie osób starszych do udziału w życiu społecznym; (aktywność społeczną,  

w tym wolontariat seniorów i dla seniorów). 

Organizacja spotkania wielopokoleniowego Wigilia dla Seniorów. 

- Utworzenie bazy danych wolontariuszy działających na rzecz seniorów.  

Aktualnie w ramach Stowarzyszenia "Lubię To Miasto" zorganizowana jest grupa 

wolontariuszy, którzy aktywnie wspierają Miasto  w zakresie pomocy seniorom. 

- Zapewnienie warunków do funkcjonowanie Rady Seniora w Tomaszowie Lubelskim, 

jako ciała doradczego dla organów miasta Tomaszów Lubelski.  
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 objęto dzieci dożywianiem w placówkach oświatowych - 136 dzieci z 78 rodzin (w tym 

30 dzieci pochodzących z rodzin objętych wsparciem asystenta) oraz dodatkowym 

wyżywieniem w Świetlicy Środowiskowej „Krokus”- 12 dzieci z 9 rodzin, 

 w rodzinach objętych wsparciem asystenta rodziny w 2018 r. świadczona była pomoc 

w formie specjalistycznych usług opiekuńczych tj. specjalistycznych usług 

opiekuńczych świadczonych przez opiekunkę posiadającą kwalifikacje do pracy z 

osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz w formie specjalistycznych usług 

opiekuńczych świadczonych przez pedagoga dostosowanych do potrzeb dziecka 

autystycznego - 1 dziecko autystyczne. 

2. Wsparcie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi w zakresie poprawy 

jakości sprawowanej opieki i wychowania. 

Rodziny przeżywające trudności w prawidłowym sprawowaniu opieki nad dziećmi 

mają możliwość korzystania z szerokiego wsparcia specjalistycznego, realizowanego w ramach 

działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim, jak i przez 

partnerów Programu. 

Szczególną formą wsparcia rodzin w kryzysie jest asysta rodzinna. W Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim w 2018 r. zatrudnionych było 3 

asystentów. Świadczyli oni wsparcie na rzecz 34 rodzin (w tym zakończono współpracę z 16 

rodzinami, a rozpoczęto z 5 rodzinami). Rodziny objęte wsparciem asystentów to w większości 

rodziny korzystające z pomocy społecznej objęte uprzednio pomocą materialną i pracą socjalną, 

która jednakże nie była wystarczająca. We współpracy z rodzinami sporządzone zostały plany 

pracy mające na celu usprawnienie funkcjonowania rodziny w środowisku lokalnym oraz 

rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców. W ramach realizowanych 

planów pomocy asystenci podejmowali działania w rodzinie: 

 motywowanie osób z problemem alkoholowym do podejmowania lub kontynuowania 

terapii uzależnień - 9 rodzin, 

 towarzyszenie i pomoc w sytuacjach kryzysowych - 19 rodzin, 

 pomoc w wydatkowaniu finansów ze świadczeń wychowawczych - 2 rodziny, 

 współpraca z instytucjami wspierającymi rodziny: PCPR, Sąd Rejonowy, Powiatowy 

Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie 

Lubelskim - 3 rodziny, 

 pomoc w rozwiązywaniu trudności finansowych poprzez uregulowanie zadłużenia - 5 

rodzin, 

 przedstawienie ofert pracy podopiecznym, ofert kursów i szkoleń mających na celu 

podnoszenie kwalifikacji - 7 rodzin, 

 podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa dzieci i rodzin (zagrożenie odebrania dzieci rodzicom) – 3 rodziny. 

 

Kolejną formą wsparcia jest specjalistyczne poradnictwo psychologiczne świadczone 

przez psychologa zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Dotyczyło ono 

następujących obszarów: 

 mediacji małżeńskich -7 rodzin,  

 terapii rodzinnej -3 rodziny,  

 terapii psychologicznej indywidualnej - 8 rodzin, 

 terapii par - 2 rodziny, 

 poradnictwa psychologicznego - 40 rodzin, 

 rozmów wspierających i motywujących – 9 rodzin, 
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 poradnictwa wychowawczego dla rodziców i dzieci sprawiających trudności 

wychowawcze – 8 rodzin, 

 pomocy w rozwiązywaniu kryzysów rozwojowych oraz trudności w przystosowaniu się 

– 5 rodzin,  

 rozmów diagnostycznych i motywujących do leczenia specjalistycznego z 

podopiecznymi dotkniętymi problemem uzależnienia (substancje psychoaktywne, 

hazard) -3 rodziny, 

 opieki nad rodzinami dotkniętymi problemem przemocy domowej w formie udzielania 

wsparcia oraz rozmów interwencyjnych - 6 rodzin,  

 prowadzenia rozmów motywujących do podejmowania aktywności zawodowej, 

społecznej, udzielanie poradnictwa dotyczącego poruszania się na rynku pracy - 15 

rodzin,  

 poszerzanie znajomości metod radzenia sobie z napięciem w celu zastępowania 

zachowań ryzykownych, które prowadzą do nadużywania środków psychoaktywnych - 

4 rodziny. 

Rodziny mogły także skorzystać z organizowanych grup wsparcia. W 2018 r. została 

zorganizowana grupa wsparcia dla matek samotnie wychowujących dzieci. Z tej formy pomocy 

korzystało - 6 rodzin.  

Ośrodek poczynił starania w kierunku pozyskania do współpracy osób i rodzin 

zainteresowanych wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo – wychowawczych w formie rodzin wspierających. W 2018 roku Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej nie realizował wsparcia w powyższej formie z uwagi na brak chętnych. 

Pracownicy socjalni, jak i asystenci rodzin prowadzili rozmowy z rodzinami pod kątem 

wskazania potencjalnych rodzin wspierających z najbliższego otoczenia dziecka.  

Dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem lub przeżywających trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo – wychowawczej korzystały z programów wsparcia oraz uczestniczyły w 

półkoloniach i zimowiskach organizowanych przez świetlicę środowiskową „Krokus”. W 2018 

r. w zajęciach świetlicy uczestniczyło 45 dzieci, w tym 12 dzieci z 9 rodzin objętych wsparciem 

ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Rodziny objęte wsparciem miały możliwość korzystania z poradnictwa prawnego 

świadczonego przez konsultanta prawnego zatrudnionego przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej (2 razy w tygodniu środa i piątek w godz. 9.30 -11.30) - udzielono 44 porad 

prawnych.  

3. Umożliwienie powrotu dzieci z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych. 

W przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania dziecka przez rodzinę 

powiat organizuje pieczę zastępczą w formie rodzinnej i instytucjonalnej. W 2018 r. na terenie 

miasta funkcjonowało 15 rodzin zastępczych, w których wychowywało się 24 dzieci, jedno 

dziecko przebywało w wielofunkcyjnej placówce opiekuńczo - wychowawczej, jedno  było 

wychowankiem w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.  

Do zadań gminy w myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

należy ponoszenie częściowych wydatków związanych z pobytem dziecka w pieczy zastępczej. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił odpłatność za 14 dzieci umieszczonych w 9 

rodzinach zastępczych łącznie na kwotę 75.490 zł. 
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Aby zapobiec sytuacjom, w których dzieci trafiają do pieczy zastępczej oraz umożliwić 

im powrót do rodzin biologicznych asystenci rodziny i pracownicy socjalni, w ramach swoich 

obowiązków zawodowych, podejmowali współpracę z instytucjami, które realizują zadania na 

rzecz dziecka i rodziny: Koordynatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Sądem Rejonowym, 

Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej, pedagogami szkolnymi. Współpraca ta miała 

charakter konsultacji, wymiany informacji oraz wspólnie podejmowanych działań, 

zmierzających do poprawy sytuacji zarówno rodzin z dziećmi, jak i rodzin ubiegających się o 

przejęcie opieki nad swoimi dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej. Ścisła współpraca 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z Partnerami Programu ma na celu powrót jak 

największej liczby dzieci przebywających w pieczy zastępczej do rodziców biologicznych.  

W ramach współpracy pracownicy socjalni i asystenci rodziny zrealizowali następujące 

zadania: 

 uczestniczyli w okresowej ocenie sytuacji dziecka dokonywanej przez organizatorów 

pieczy zastępczej w celu przygotowania planu pomocy dziecku przebywającemu w 

pieczy zastępczej – 5 rodzin, 

 podejmowali współpracę z rodzicami dzieci przebywającymi w pieczy zastępczej pod 

kątem kontaktów i utrzymania relacji i wzmocnienia więzi rodzinnych - 10 rodzin. 

W wyniku działań realizatorów Programu oraz przy współpracy z rodzinami nastąpiło 

rozwiązanie jednej rodziny zastępczej, w której funkcjonowało dwoje dzieci, jedno dziecko 

wróciło do rodziny biologicznej (ojca), jedno opuściło placówkę opiekuńczo-wychowawczą i 

trafiło do rodziny zastępczej spokrewnionej. 

4. Wzmocnienie i rozwój współpracy oraz podnoszenie kompetencji osób pracujących z 

rodzinami problemowymi. 

Stałe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników instytucji wspierających 

rodziny jest ważnym elementem w procesie efektywnego wspierania rodziny.  W ramach tego 

działania szczególny nacisk położono na udoskonalenie warsztatu pracy asystenta rodziny. W 

2018 r. asystenci uczestniczyli w wielu szkoleniach. 

5.10 Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  

dla Miasta Tomaszów Lubelski. 
 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie przyjęty Uchwałą Nr XIII/90/2015 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 23 

października 2015 roku planowany jest do realizacji w latach 2014-2020. Oferta programowa 

jest kierowana do osób doświadczających przemocy w rodzinie, osób stosujących przemoc 

wobec członków rodziny, oraz innych świadków przemocy domowej, przedstawicieli instytucji 

i służb pracujących z rodzinami dotkniętymi lub zagrożonymi przemocą w rodzinie (m.in. 

policjantów, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, członków komisji rozwiązywania 

problemów alkoholowych, pracowników oświaty i ochrony zdrowia), społeczności lokalnej. 

 Naczelnym celem Programu było zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz zmniejszenie skali zjawiska przemocy domowej na terenie miasta Tomaszów 

Lubelski. Założony w Programie cel główny oraz cele szczegółowe zostały wypełnione przez 

zrealizowanie następujących działań: 
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1. Działania informacyjno-edukacyjne w środowiskach lokalnych na rzecz podnoszenia 

wiedzy mieszkańców na temat zjawiska przemocy w rodzinie. 

 Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy 

w rodzinie oraz świadomości prawnej i konsekwencji wynikających z funkcjonowania osób 

i rodzin pokrzywdzonych przemocą realizowane były poprzez działania pracowników 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie: realizacji działań wynikających z ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, współpracy z instytucjami pomocowymi, 

działającymi w celu przeciwdziałania oraz pomocy osobom doznającym przemocy, 

systematycznego monitorowania rodzin, wspierania emocjonalnego, edukacyjnego rodzin, 

ukierunkowania i w miarę potrzeb skierowania do innych specjalistów (prawnik, psycholog, 

konsultant ds. uzależnień), pomocy w sporządzaniu pism procesowych, współpracy z 

psychologiem w OIK oraz zapewnienia osobom doznającym przemocy wsparcia finansowego 

i pomocy w postaci pracy socjalnej. 

Ponadto przygotowywano, udostępniano i rozpowszechniano  materiały o charakterze 

informacyjnym i edukacyjnym poprzez dystrybucję broszur, ulotek, plakatów w celu ułatwienia 

dostępu do podstawowych informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia 

pomocy z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców 

miasta na temat przemocy domowej. Udostępniano informacje na stronie internetowej  

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim oraz Wydziału Polityki 

Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie o instytucjach i organizacjach 

udzielających pomocy osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy. 

2. Poprawa jakości i skuteczności działań osób i instytucji działających w obszarze 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 

Tomaszowie Lubelskim. 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

(tj. Dz. U. z 2015, poz. 1390) Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone 

w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 

w rodzinie. Jego zadaniem jest prowadzenie zintegrowanych działań oraz koordynowanie 

działań podmiotów o których mowa w art. 9 a ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), tj. jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia.  

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

Tomaszowie Lubelskim powołano Uchwałą Nr XIX/164/2011 Rady Miasta Tomaszów 

Lubelski z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia trybu i sposobu powoływania i 

odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim  oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania oraz 

Zarządzeniem Nr 31/2012 r. Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 27 kwietnia 2012 

roku w sprawie powołania Zespołu.  

W 2018 r. skład Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta Tomaszów Lubelski  wchodziła 

grupa siedemnastu specjalistów z różnych instytucji, łącząca swoją wiedzę, umiejętności oraz 

możliwości wynikające z instytucji, którą reprezentowali, podejmując współpracę i 

skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz 

przeciwdziałaniu zjawisku przemocy na terenie Miasta Tomaszów Lubelski. 

W roku 2018 r. odbyły się cztery posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego. Podczas 

posiedzeń ustalano m.in. sposób realizacji zadań, w tym związanych z działalnością 

informacyjną i szkoleniową, analizowano bieżące problemy, ustalano plany działań w 

przypadku konkretnych rodzin uwikłanych w przemoc, wypracowywano skuteczne strategie 
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współpracy poszczególnych służb. Analizowano również informacje dotyczące realizowanych 

bądź zrealizowanych już działań. Omawiano procedury „Niebieskie Karty” w indywidualnych  

przypadkach jak również z wnioskiem o ich zakończenie. Procedura „Niebieskie Karty” 

uruchamiana była w rodzinach dotkniętych przemocą. Wszczęcie procedury następowało 

poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” przez jednego z upoważnionych 

podmiotów: pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, 

policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia 

przemocy w rodzinie. 

Niebieska Karta – A” wszczynała procedurę „Niebieskie Karty”. Została wówczas 

powołana grupa robocza, która interdyscyplinarnie rozwiązywała problemy związane z 

podejrzeniem wystąpienia przemocy w rodzinie. Wszystkie rodziny zostały objęte działaniami 

grup roboczych.  W okresie sprawozdawczym  założono w toku trwania tej samej procedury 34 

„Niebieskich Kart – A. W 2018 roku powołano 42 grupy robocze w ramach procedury 

„Niebieskie Karty”.  16 grup roboczych kontynuowało pracę w okresie sprawozdawczym. 

Łącznie w 2018 roku działało 57 grup  roboczych w 58 rodzinach. Grupy robocze spotkały się 

na posiedzeniach 230 razy. Grupy robocze sporządziły: 35 „Niebieskich Kart – C” oraz 24 

„Niebieskich Kart – D”. W roku 2018 zakończono procedurę "Niebieskie Karty" w 51 

przypadkach. W 31 przypadkach zakończono procedurę w związku z ustaniem przemocy w 

rodzinie i zrealizowaniem indywidualnego planu pomocy rodzinie, a w 20 przypadkach 

brakiem  zasadności prowadzenia działań w ramach niebieskiej procedury.  
 

Tabela poniżej przedstawia ilość sporządzonych „Niebieskich Kart – A” 

przez poszczególne podmioty na przestrzeni czterech lat. 

Rok 2015 2016 2017 2018 

Liczba sporządzonych „Niebieskich 

Kart-A”w tym: 
51 52 69 69 

Pomoc społeczna 0 2 0 0 

Policja 50 49 67 68 

Oświata 1 1 0 0 

Ochrona zdrowia 0 0 0 0 

MKRPA 0 0 0 0 

OIK 0 0 2 1 

Źródło: opracowanie MOPS. 

 

W każdej grupie roboczej działał dzielnicowy, pracownik socjalny, Przewodnicząca 

Zespołu Interdyscyplinarnego, który był zarazem koordynatorem grupy roboczej. Ponadto 

skład grupy roboczej ustalano adekwatnie do sytuacji rodzinnej. W przypadku: rodzin z dziećmi 

objętych nadzorem asystenta rodziny powoływano asystentów rodziny, w rodzinach z 

problemem alkoholowym powoływano Przewodniczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, który jednocześnie był członkiem Zespołu  Interdyscyplinarnego. 

Natomiast w rodzinach dotkniętych przemocą, których dzieci uczęszczają do szkół w grupach 

pracowali pedagodzy szkolni oraz kuratorzy zawodowi również członkowie Zespołu 

Interdyscyplinarnego. W celu doskonalenia umiejętności  oraz  podniesienia poziomu  wiedzy   

członkowie zespołu i grup roboczych ustawicznie podnosili  kwalifikacje.  

W 2018 r. pomocą Zespołu Interdyscyplinarnego zostało objętych 150 osób: 56 dorosłych 

kobiet w tym 5 niepełnosprawnych, 65 dorosłych mężczyzn w tym 4 niepełnosprawnych oraz 

29 dzieci.  
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W  2018 r. liczba osób stosujących przemoc w rodzinie wniosła 62 w tym: 5 kobiet 

dorosłych, 55 mężczyzn dorosłych oraz  2 dzieci wobec których  podjęto następujące działania: 

 41 sprawców przemocy na wniosek rejonowych dzielnicowych skierowano do 

Miejskiej  Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zastosowanie 

przymusu leczenia odwykowego. 

 W 12 przypadkach wszczęto dochodzenie w związku z zawiadomieniem o podejrzeniu 

popełnienia  przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie prowadzone przez Komendę 

Powiatową Policji  pod nadzorem Prokuratury Rejonowej. 

 4 sprawców przemocy odbyło kary pozbawienia wolności z zakładach karnych.  

 1 sprawca przemocy wobec którego zastosowano tymczasowy areszt jako środek 

zapobiegawczy na okres 3 miesięcy.  

 Prowadzono 7 dozorów w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie przez I Zespół 

Kuratorskiej Służby Sądowej.  

 Wystąpienie z wnioskiem  przez  Kuratora Zawodowego I Zespołu Kuratorskiej Służby 

Sądowej  do Sądu Rejonowego II Wydziału Karnego o zastosowanie kary pozbawienia 

wolności wobec warunkowo skazanego. 

 W 7 rodzinach na wniosek rejonowych dzielnicowych podjęto działania przez Sąd 

Rejonowy III Wydział Rodzinny i Nieletnich o wgląd w sytuację dziecka w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych. 

 2 „Niebieskie Karty założono w sytuacji podejrzenia przemocy wobec dziecka.  

 7 „Niebieskich Kart” założono w sytuacji podejrzenia przemocy przez 2 nieletnie wobec 

matki (postępowanie w Sądzie Rejonowym w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich w 

toku). 

Sytuacja rodzinna ofiar przemocy domowej jest systematycznie monitorowana przez 

pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz rejonowych 

dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji. 

W roku 2018 -  11  rodzin dotkniętych przemocą domową zostało objętych pomocą  

społeczną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: pomocą finansową (zasiłki stałe, 

okresowe, celowe, celowe na zakup żywności)  – 11, pomocą w formie usług opiekuńczych – 

1, bezpłatnymi posiłkami – 4, zaś 2 rodziny korzystały ze wsparcia asystenta rodziny.  

3. Rozbudowanie lokalnej oferty pomocy i wsparcia dla osób doświadczających 

przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności ochrony osób krzywdzonych. 

Zapewnienie wsparcia informacyjnego, psychologicznego, pedagogicznego, prawnego 

osobom doświadczającym przemocy. 

W ramach działań profilaktycznych mających na celu rozpowszechnianie wiedzy na 

temat pomocy osobom doświadczającym przemocy należycie zabezpieczona była praca 

socjalna świadczona przez  pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

którzy udzielali szeroko pojętych porad socjalnych. Z tej formy skorzystało 40 osób. 

W przypadku konsultacji w zakresie spraw rodzinnych pomocą służyli asystenci rodziny 

pracujący w tych rodzinach. Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne  osobom 

dotkniętym przemocą były zabezpieczone stosownie do potrzeb. Na uwagę zasługuje fakt, że 

w każdej szkole podstawowej pracują pedagodzy oraz psycholodzy, którzy na co dzień 

świadczyli pomoc dzieciom. Ponadto psycholog i prawnik byli dostępni w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej. Z poradnictwa psychologicznego skorzystała 1 osoba, natomiast prawnego 

6 osób. Oprócz tego Zespół Interdyscyplinarny ściśle współpracował z Ośrodkiem Interwencji 

Kryzysowej. W związku z tym wszystkim osobom doświadczającym przemocy  w rodzinie 

proponowano i motywowano na grupach roboczych do skorzystania z konsultacji psychologa i 

prawnika jednocześnie wskazując miejsce i możliwości takiego wsparcia.  Dlatego też 8 kobiet 

skorzystało z pomocy psychologicznej, zaś prawnej 1 kobieta. Ponadto osoby doświadczające 

przemocy oraz zagrożone przemocą miały możliwość uczestnictwa w dodatkowych formach 
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pomocy, jakimi są grupy wsparcia. Potrzebujący zdobywają tam wiedzę na temat zjawiska 

przemocy, metod ochrony przed nią, dodają sobie wzajemnie odwagi, dzięki czemu łatwiej im 

przezwyciężyć bezradność, budować poczucie własnej wartości, pokonywać poczucie wstydu. 

Pomimo prowadzonych przez Przewodniczącego zespołu rozmów motywujących z powyższej 

formy pomocy nie skorzystała ani jedna osoba.  

 Nadmienia się, że z pomocy dostępnej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej skorzystało 

7 osób (1 mężczyzna, 3 kobiety, 3 dzieci) pozostających w zainteresowaniu Zespołu 

Interdyscyplinarnego, które w momencie zgłoszenia się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej 

komunikowały inne kryzysy życiowe niż przemoc.  

Obecnie zazwyczaj jest tak, że to osoba doświadczająca przemocy, w obawie o swoje 

zdrowie a nawet życie, musi opuszczać mieszkanie i szukać bezpiecznego schronienia. 

Zapewnienie takim osobom miejsc w ośrodkach wsparcia to zadanie własne gminy. Tutejszy 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej dysponuje takimi miejscami w Specjalistycznym Ośrodku 

Wsparcia w Tyszowcach. Jednak w ub. r. nie zachodziła potrzeba zapewnienia osobom 

krzywdzonym bezpiecznego schronienia w sytuacjach wymagających natychmiastowej 

interwencji. 

4. Opracowanie i realizacja działań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących 

przemoc w rodzinie. 

Opracowanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie. 

W związku z realizacją Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy 

w rodzinie organizowanego przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim 

za pośrednictwem tutejszego Zespołu Interdyscyplinarnego w 2018 r. do programu  skierowano 

2 sprawców przemocy, którzy zostali zakwalifikowani. Jeden z uczestników  ukończył 

„Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie“. 

W celu uzyskania lepszych efektów programu członkowie zespołu uczestniczyli w spotkaniach 

służbowych, warsztatach i szkoleniach. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na stałe 

współdziałanie z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, które jest  prawidłowe, a informacje są 

przekazywane na bieżąco. 

Na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego przeznaczono z budżetu kwotę 

1.420,00 zł w tym: szkolenia – 670,00 zł, delegacje służbowe 250,00 zł, zakup materiałów 

biurowych, korespondencja -  500,00 zł. 

 

5.11 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomanii. 
 

Źródłem finansowania realizacji zadań przeciwdziałających uzależnieniom są wpływy z 

opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Dochody z tego tytułu w roku 2018 

wyniosły 506 281,56 zł. W  ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2018 rok 

zrealizowano zadania oraz poniesiono wydatki, które przedstawiają się następująco w 

poszczególnych obszarach: 

A. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu lub narkotyków 

1. Poniesiono koszty opinii biegłych - psychiatry i psychologa w przedmiocie uzależnienia od 

alkoholu prowadzono wobec osób uzależnionych od alkoholu działania motywujące do 

podjęcia leczenia odwykowego. Wynagrodzenie w/w osób w 2018 r. wyniosło 3360,00 zł 
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2. Współfinansowano działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia 

Dziennego Świetlicy Środowiskowej „Krokus”. Na funkcjonowanie świetlicy wydatkowano 

kwotę 277 996,73 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia dla wychowawców prowadzących 

zajęcia, realizację programu wypoczynku letniego i zimowego, wyposażenie świetlicy w gry 

edukacyjne i sprzęt sportowy oraz zakup niezbędnych artykułów biurowych. 

3. W Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym, na który nieodpłatnie udostępniono 

pomieszczenie, udzielono 31 porad, konsultacji dla osób uzależnionych i członków ich 

rodzin.  

B. Realizacja profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, skierowanej w 

szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i 

przeciwdziałania narkomanii 

1. Wspierano i inicjowano różne formy profilaktyki wobec dzieci i młodzieży: warsztaty 

profilaktyczne dla uczniów, rodziców oraz  kadry pedagogicznej Łącznie bezpośrednio objęto 

działaniami profilaktycznymi objęto 1200 osób. Koszt realizacji warsztatów profilaktycznych: 

40 689,44 zł 

2. Wspierano alternatywne formy spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, w tym  

wspierano działania prowadzone przez organizacje pozarządowe:  

- zorganizowano turniej sportowy piłki nożnej podczas ferii zimowych, na który przeznaczono kwotę 4 

337,25 zł 

- zrealizowano „Dni promocji zdrowia” obejmujących prelekcje profilaktyczne, projekcje 

filmów o tematyce zdrowotnej dla dzieci i młodzieży szkolnej, szkolenie dla kadry 

pedagogicznej, wykład dla seniorów oraz konkurs dotyczący szkodliwości środków 

psychoaktywnych. Na realizację tego przedsięwzięcia, poza szkoleniami, przeznaczono kwotę 

6 857,00 zł 

- współpracowano ze stowarzyszeniami w zakresie wsparcia działalności na rzecz młodzieży 

zagrożonej marginalizacją pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych (współfinansowanie 

przedsięwzięć stowarzyszeń):  Stowarzyszeniu „Nowe Miasto” oraz Stowarzyszeniu 

Tomaszowski Klub Karate Tradycyjnego na realizację przedsięwzięć wskazujących młodzieży 

alternatywne formy spędzania wolnego czasu przeznaczono kwotę 4500,00 zł.  

3. Zakupiono materiały informacyjno - edukacyjne dotyczących profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii. 

- zakupiono i przekazano do szkół prenumeraty czasopism i poradników dotyczące 

problematyki uzależnień na kwotę1189,80 zł  

- zakupiono ulotki dla sprzedawców alkoholu na kwotę 629,99 zł 

4. Utrzymano stronę internetową popularyzującą treści przeciwdziałania alkoholizmowi 

oraz informacje na temat wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym – 

zakup domeny za kwotę 231,24 zł 

5. Przeprowadzono ogólnopolską akcję „Stop przemocy”: 

- wśród uczniów tomaszowskich szkół zrealizowano pogadanki na temat przemocy w szkole 

zakończone udziałem w apelu. Koszt realizacji akcji 1 449,00 

C. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz narkomanii. Zapewnienie działalności 

Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  
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1. Wsparcie działalności Stowarzyszenia „Promyk” realizującego przedsięwzięcia na 

rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych (współfinansowanie przedsięwzięć 

stowarzyszenia i udostępnienie pomieszczeń przeznaczonych na jego działalność) – Na 

działalność stowarzyszenia przeznaczono kwotę 16000,00zł.  

2. Zabezpieczenie pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

szkoleń dla członków Komisji:   

- przeprowadzono szkolenie adresowane do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

narkomanii, mające na celu zwiększenie efektywności kierowania rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych w gminie za kwotę  1 250,00 zł; 

- wypłacono wynagrodzenie dla członków komisji za udział w posiedzeniach w wysokości 

6 480,00 zł 

D. Działania zmierzające do ograniczenia dostępności spożycia alkoholu. 

1. Przeprowadzono kontrolę 19 punktów sprzedaży alkoholu na terenie miasta 

Tomaszów lubelski połączonej z akcją informacyjną na temat ograniczeń sprzedaży alkoholu. 

E. Działania podejmowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma za zadanie 

podejmować działania motywujące wobec osób nadużywających alkoholu do podjęcia 

leczenia. W roku 2018 Komisja przyjmowała i rozpatrywała wnioski o leczenie uzależnienia od 

alkoholu, na ich podstawie kierowała do Sądu Rejonowego stosowne wnioski o zobowiązanie 

osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego przeciwalkoholowego. Ponadto Komisja 

stale współpracuje z Sądem Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim, Miejskim Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim, Komisariatem Policji w Tomaszowie 

Lubelskim oraz Strażą Miejską. Diety za udział w pracach Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych wyniosły 6 480,00 zł 

 

5.12 Współpraca Miasta Tomaszów Lubelski z Organizacjami 

Pozarządowymi i Podmiotami Ustawowo Uprawnionymi 

do Prowadzenia Działalności Pożytku Publicznego w 2018 roku. 

 

I. Wprowadzenie. 

 
  Samorząd Miasta Tomaszów Lubelski współpracuje z organizacjami pozarządowymi 

w celu uzupełnienia działań objętych zadaniami własnymi. Współpraca ta realizowana jest 

głównie w dziedzinach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, 

ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Ramy współpracy ujęte są w program współpracy Miasta Tomaszów Lubelski z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku 

publicznego, który co roku uchwalany jest przez Radę Miasta zgodnie z ustawą z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 

450). Program współpracy jest dokumentem, który określa cele, zasady, formy oraz obszary 

wzajemnej współpracy Miasta Tomaszów Lubelski z tzw. trzecim sektorem. 
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II. Tworzenie Programu oraz Przebieg Konsultacji. 

 
Prace nad projektem programu współpracy Miasta Tomaszów Lubelski z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku 

publicznego na rok 2018 rozpoczęto we wrześniu 2017 r. Burmistrz Miasta Zarządzeniem Nr 

71/2017  z dnia 11 września 2017 r. postanowił przeprowadzić konsultacje z organizacjami 

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

publicznego i wolontariacie projektu uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie 

uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Tomaszów Lubelski z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku 

publicznego na rok 2018. Konsultacje przeprowadzono w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w 

dniu 19 września 2017 r. w formie bezpośredniego spotkania z organizacjami pozarządowymi. 

W konsultacjach wzięło udział 11 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Po 

przeprowadzonych konsultacjach Program Współpracy na 2018 rok został przyjęty Uchwałą 

Nr XXXV/319/2017  Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 29 września 2017 r. Głównym 

celem programu było budowanie współpracy pomiędzy samorządem miejskim i organizacjami 

pozarządowymi, tworzenie inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, zwiększanie aktywności 

społecznej mieszkańców a także właściwe wykorzystywanie i uzupełnianie działań Miasta w 

zakresie nie objętym przez struktury samorządowe.  

 

III. Obszary i formy współpracy Miasta z podmiotami III sektora. 

 
Finansowa współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się poprzez wspieranie 

realizowanych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, z uwzględnieniem 

procedury otwartego konkursu ofert.  

W grudniu 2017 i styczniu 2018 r. r. ogłoszono otwarte konkursy ofert, których celem było 

wyłonienie podmiotów realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury, kultury 

fizycznej i sportu, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ochrony i 

promocji zdrowia. Do konkursu zostały zgłoszone oferty na realizacje 30 zadań: 

 upowszechnianie kultury – 5 zadań przy wsparciu dotacjami w wysokości 44.500,00 zł., 

 kultura fizyczna i sport – 21 zadań przy wsparciu dotacjami w wysokości 472.500,00 zł., 

 rozwiązywanie problemów alkoholowych – 2 zadania przy wsparciu dotacjami 

w wysokości 18.000,00 zł., 

 ochrona i promocja zdrowia - 2 zadania przy wsparciu dotacjami w wysokości 7.000,00 zł.  
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Procentowy udział przekazanych środków na poszczególne zadania 

 

W 2018 r. Miasto Tomaszów Lubelski po raz czwarty ogłosiło otwarty konkurs ofert w 

ramach regrantingu na realizację zadań publicznych z zakresu wspomagania rozwoju wspólnot 

i społeczności lokalnych obejmujących organizację miejskiego otwartego konkursu ofert dla 

lokalnych organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku 

publicznego, wspierających finansowo organizacyjnie i szkoleniowo opracowanie i wdrożenie 

przez te organizacje i inne podmioty najlepszych projektów przedsięwzięć służących 

mieszkańcom Tomaszowa Lubelskiego. Do konkursu przystąpiło 1 stowarzyszenie. Po 

przeprowadzonym postępowaniu konkursowym zlecono do realizacji 1 zadanie przy wsparciu 

dotacją w wysokości 13.000,00 zł  

Łączna kwota przekazanych dotacji w trybie otwartego konkursu ofert na realizacje 

zadań publicznych wyniosła 555 000,00 zł.  

Tryb Pozakonkursowy. 

 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwia także 

organizacjom pozarządowym występowanie o zlecanie zadania publicznego w formie tzw. 

małych zleceń z pominięciem procedury konkursowej. W tym trybie organ wykonawczy 

jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej na jej wniosek 

realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie 

następujące warunki: wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie 

przekracza 10.000,00 zł, termin realizacji zadania nie przekracza 90 dni, łączna kwota środków 

finansowych przekazywanych przez Miasto tej samej organizacji pozarządowej i temu samemu 

podmiotowi w tym samym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000,00 zł. W 

trybie pozakonkursowym 7 stowarzyszeń otrzymało dotacje na łączna kwotę 19.100,00 zł. 

Współpraca Pozafinansowa. 

W 2018 r. samorząd miejski wspomagał działalność stowarzyszeń i organizacji pozarządowych 

także w formach pozafinansowych, do których należy też zaliczyć: 

86%

8%

3% 1% 2%

Sport Kultura Profilaktyka Ochrona zdrowia Regranting
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- pomoc w organizacji imprez, wykonywanie materiałów promocyjnych (zaproszenia, 

foldery, plakaty), 

- użyczanie, wynajmowanie lub udostępnianie pomieszczeń, będących własnością gminy 

oraz udzielanie pomocy organizacyjnej i technicznej w działalności organizacji pozarządowych 

i podmiotów ustawowo uprawnionych do prowadzenia działalności pożytku publicznego, 

realizujących zadania publiczne, 

- udzielanie pomocy w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe i podmioty 

ustawowo uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego środków 

finansowych z innych źródeł niż budżet gminy, 

- udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami społecznymi 

i instytucjami samorządowymi innych państw.  

W ramach współpracy w dniu 27 września 2018 roku odbyło się spotkanie z 

organizacjami pozarządowymi, na którym omówiono zasady współpracy finansowej z Miastem 

Tomaszów Lubelski w 2019 roku . 

 

IV. Podsumowanie 

 

Współpraca Miasta Tomaszów Lubelski z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami odbywała się na wielu płaszczyznach i dotyczyła różnych sfer pożytku 

publicznego. Duże znaczenie dla organizacji miała współpraca finansowa i związana z nią 

dotacja, dzięki której mogły zostać zrealizowane zadania przekraczające możliwości finansowe 

poszczególnych organizacji pozarządowych. Różnorodność zadań i znaczące zaangażowanie 

społeczne pozwoliło na aktywizację lokalnej społeczności oraz wzmocnienie oferty sportowej, 

kulturalnej i społecznej Miasta.  

Swoją działalnością organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Tomaszów 

Lubelski aktywizują i integrują społeczeństwo miasta, pokazują co można zrobić z czasem 

wolnym, uczą aktywnego życia, doskonalą umiejętności sportowe i artystyczne, przekazują 

tradycje historyczne i uczą patriotyzmu, przyczyniając się do wszechstronnego rozwoju 

Tomaszowa Lubelskiego. Uwzględniając powyższe należy uznać, że cele założone w Rocznym 

Programie Współpracy Miasta Tomaszów Lubelski z Organizacjami Pozarządowymi w 2018 

roku zostały zrealizowane. 

 

5.13 Program Opieki nad Zwierzętami. 

 

Rada Miasta Tomaszów Lubelski Uchwałą Nr XL/358/2018z dnia 26 stycznia 2018 

roku przyjęła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie miasta Tomaszów Lubelski w roku 2018. 

Rada Miasta, przyjmuje coroczny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt, którego celem jest zapewnienie opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi, zapobieganie bezdomności zwierząt, zmniejszenie populacji bezdomnych 

zwierząt, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta Tomaszów Lubelski.  

 Wykonywanie działań programu prowadzone jest przez jednostkę Urzędu Miasta tj. 

Miejski Zarząd Dróg, przy którym utworzony jest tymczasowy punkt przetrzymywania 
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zwierząt, gdzie trafiają psy po zdarzeniach drogowych, zagubione lub porzucone, które są w 

złym stanie i wymagają pomocy oraz podrzucone w miejsca publiczne szczenięta.

 Opiekę weterynaryjną sprawuje Gabinet Weterynaryjny lek. Mirosław Szewczak, z 

którym Urząd Miasta ma podpisaną umowę na całodobową gotowość weterynaryjną nad 

zwierzętami bezdomnymi uczestniczącymi w zdarzeniach drogowych i opiekę w 

tymczasowym punkcie przetrzymywania zwierząt. Zwierzęta z tymczasowego punktu 

przetrzymywania są oddawane właścicielom, jeżeli tacy się zgłoszą oraz innym chętnym 

(adopcja) przy zapewnieniu przez Urząd Miasta poniesienia kosztów sterylizacji lub kastracji. 

Niektóre zwierzęta są oddawane do schroniska w Zamościu. Zwierzęta po zdarzeniach 

drogowych wymagające specjalistycznego leczenia (wg. uznania lekarza weterynarii) są 

oddawane odpłatnie do schroniska w Zamościu (podległe miastu Zamość). Urząd Miasta 

ponosi koszty leczenia, przyjęcia do schroniska, sterylizacji, kastracji. Miasto Tomaszów 

Lubelski posiada podpisaną umowę z Prezydentem Miasta Zamość. 

W 2018 roku Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim zapewnił opiekę 53 psom w tym 

39 psów zostało oddanych do adopcji, 2 oddane do schroniska w Zamościu, 12 psów oddano 

właścicielom. Wydatkowano na realizację całego zadania 17.468,76 zł.  

Z uwagi na występujący na terenie Miasta Tomaszowa Lubelskiego problem 

bezpańskich zwierząt, w tym zdecydowanie psów, przyjęcie programu i jego realizacja jest jak 

najbardziej potrzebna.   
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VI. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA 

TOMASZÓW LUBESLKI ZA 2018 ROK 
 

Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

Burmistrz Miasta jest organem wykonawczym Gminy do którego zadań należy m.in. 

wykonywanie Uchwał Rady Miasta. Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy 

samorządowej Burmistrz  Miasta przy pomocy Urzędu Miasta realizował uchwały podjęte 

przez Radę Miasta w 2018 r. w sposób określony uchwałami. W 2018 roku Rada Miasta 

obradowała i podejmowała stosowne uchwały zgodnie z planem pracy rady przyjętym na 

XXXIX posiedzeniu Rady Miasta w dniu 29 grudnia 2017 r. Rada Miasta Tomaszów Lubelski 

w 2018 roku obradowała na 13 sesjach i podjęła 121 uchwał. 

 

I. Uchwały podjęte na XL sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski odbytej w dniu 

26 stycznia 2018 roku. 

 

1. uchwała Nr XL/351/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 

rok. 

Uchwałą Nr XXXVIII/344/2017 na sesji w dniu 15 grudnia 2017 roku Rada Miasta 

uchwaliła budżet miasta na 2018 rok. Podjęcie uchwały przez Państwa Radnych 

poprzedzone było przyjęciem projektu budżetu miasta na 2018 rok zarządzenie Nr 99/2017 

Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia 

projektu uchwały budżetowej oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta 

Tomaszów Lubelski na rok 2018 i przekazaniem tych dokumentów do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej i do Rady Miasta. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Lublinie uchwałą Nr RI0 Z-0032/5/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku zaopiniował 

pozytywnie projekt uchwały budżetowej na 2018 rok. Uchwała została ogłoszona w Dz. 

Urz. Woj. Lub. rocznik 2018, poz. 114 z dnia 8 stycznia 2018 roku. Uchwalony na 2018 

rok budżet miasta w trakcie roku zmieniany był dwunastokrotnie następującymi 

uchwałami: 

1) uchwałą Nr XXXIX/350/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku, 

2) uchwałą Nr XL/351/2018 z dnia 26 stycznia 2018 roku, 

3) uchwałą Nr XLI/365/2018 z dnia 23 marca 2018 roku, 

4) uchwałą Nr XLII/378/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku, 

5) uchwałą Nr XLIII/389/2018 z dnia 7 czerwca 2018 roku, 

6) uchwałą Nr XLIV/395/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku,  

7) uchwałą Nr XLV/402/2018 z dnia 26 lipca 2018 roku, 

8) uchwałą Nr XLVII/419/2018 z dnia 28 września 2018 roku,  

9) uchwałą Nr XLVIII/427/2018 z dnia 12 października 2018 roku, 

10) uchwałą Nr II/8/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku, 

11) uchwałą Nr III/23/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku, 

12) uchwałą Nr IV/30/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku.  

Szczegółowe informacje nt. realizacji budżetu miasta z uwzględnieniem wyżej 

wymienionych i wprowadzonych zmian zostały zawarte w sprawozdaniu finansowym 

i sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2018 rok.  

Publikacji podlegają również zmiany wprowadzane do budżetu miasta przez Państwa 

Radnych. Zmiany zawarte w niniejszej uchwale zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Lub. 

rocznik 2018, poz. 780 z dnia 20 lutego 2018 roku. 

 

2. uchwała Nr XL/352/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
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Wieloletnia prognoza finansowa została uchwalona na lata 2018-2023 uchwałą 

Nr XXXXVIII/345/2017 na sesji w dniu 15 grudnia 2017 roku. Jej projekt został przyjęty 

zarządzeniem Nr 99/2017 Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 listopada 2017 

roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej oraz projektu wieloletniej prognozy 

finansowej Miasta Tomaszów Lubelski na 2018 rok. Przedmiotowe dokumenty zostały 

przekazane Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Regionalna Izba 

Obrachunkowa uchwałą Nr RIO - Z- I-0037/5/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku wyraziła 

opinię pozytywną do projektu prognozy. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje 

przedsięwzięcia realizowane w poszczególnych latach wraz z objaśnieniami. Zmiany 

wprowadzane do budżetu miasta warunkowały konieczność wprowadzenia zmian również 

do wieloletniej prognozy. Zarówno wieloletnia prognoza jak i jej zmiany przedkładane są 

w formie elektronicznej Regionalnej Izbie Obrachunkowej - do zaopiniowania. W 2018 

roku wieloletnia prognoza finansowa zmieniana była dwunastokrotnie niżej wymienionymi 

uchwałami: 

1) uchwałą Nr XL/352/2018 z dnia 26 stycznia 2018 roku, 

2) uchwałą Nr XLI/366/2018 z dnia 23 marca 2018 roku, 

3) uchwałą Nr XLII/379/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku, 

4) uchwałą Nr XLIII/390/2018 z dnia 7 czerwca 2018 roku, 

5) uchwałą Nr XLIV/396/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku, 

6) uchwałą Nr XLV/403/2018 z dnia 26 lipca 2018 roku,  

7) uchwałą Nr XLVI/416/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 roku,  

8) uchwałą Nr XLVII/420/2018 z dnia 28 września 2018 roku,  

9) uchwałą Nr XLVIII/428/2018 z dnia 12 października 2018 roku, 

10) uchwałą Nr II/9/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku,  

11) uchwałą Nr III/24/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku, 

12) uchwałą Nr IV/31/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku. 

Rokrocznie w terminie do dnia 31 sierpnia przedkładana jest Państwu Radnym informacja 

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Informacja ta jest przedkładana wraz 

z informacją z wykonania budżetu miasta za I półrocze. Również sprawozdanie 

z wykonania budżetu miasta zawiera informację o stopniu zaawansowania programów 

wieloletnich zawartych w prognozie finansowej. 

 

3. uchwała Nr XL/353/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość.  

Rada Miasta postanowiła udzielić pomocy finansowej w 2018 roku Miastu Zamość 

w kwocie 30.040,00 zł w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania Ośrodka dla Osób 

Nietrzeźwych w Zamościu, który przyjmuje osoby nietrzeźwe zatrzymane na terenie 

Miasta Tomaszów Lubelski. W 2018 roku w Ośrodku przebywało 113 osób nietrzeźwych 

zatrzymanych na terenie naszego miasta. Miasto Tomaszów rokrocznie partycypuje 

w kosztach utrzymania Ośrodka, gdyż nie dysponuje takim ośrodkiem. Rada Miasta 

upoważniła Burmistrza Miasta do zawarcia umowy w imieniu Miasta Tomaszów Lubelski 

w przedmiocie określenia warunków realizacji postanowień niniejszej uchwały. Umowa 

została zawarta 26 stycznia 2018 roku między Burmistrzem Miasta a Prezydentem Miasta 

Zamość. Zawarcie takiej umowy warunkuje przekazanie środków finansowych z budżetu 

miasta i świadczy o zrealizowaniu uchwały. 

 

4. uchwała Nr XL/354/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych 

z budżetu Miasta Tomaszów Lubelski dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek 

oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski przez osoby fizyczne 

lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. 
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Obowiązek podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z ustawy z dnia 29 listopada 2017 

roku o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ). Uchwałą określono: 

procedurę udzielania dotacji, terminy, sposób i rodzaje przedkładanych dokumentów, 

zasady przeprowadzania kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji oraz 

wzory wymaganych formularzy. W 2018 roku Miasto Tomaszów Lubelski dotowało 

następujące placówki: 

1) Niepubliczne przedszkole „Król Maciuś Pierwszy” prowadzone przez edukom Natalia 

Kolasińska, 

2) Oddział II Niepubliczne Przedszkole „Baśniowa Kraina” prowadzone przez 

Integracyjne Centrum Oświatowe Sp. z o.o. spółka komandytowa w Wołominie, 

3) Przedszkole Językowo-Integracyjne ”Qbuś Puchatek” prowadzone przez Fundację 

„Wiedza, Edukacja, Rozwój” Jeziernia 110, 

4) Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Dobry Start” prowadzone przez Polskie 

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, Koło w Tomaszowie 

Lubelskim,  

5) Prywatna Szkoła Podstawowa ICO prowadzona przez Integracyjne Centrum 

Oświatowe Sp. z o.o. spółka komandytowa w Wołominie, 

6) Niepubliczna Szkoła Podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie „Nowe Miasto”, 

7) Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Little Oxford” prowadzona przez edukom Natalia 

Kolasińska. 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie uchwałą Nr 39/2018 z dnia 5 marca 2018 roku 

stwierdziła nieważność § 4 ust. 8 przedmiotowej uchwały (dotyczącego niedopłaty 

w dotacji za dany rok). 

Uchwała Rady Miasta jako akt prawa miejscowego została ogłoszona w Dz. Urz. 

Woj. Lub. rocznik 2018, poz. 562 z dnia 5 lutego 2018 roku. 

 

5. uchwała Nr XL/355/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Tomaszów Lubelski realizacji zadania 

publicznego Miasta Tomaszów Lubelski w zakresie pomocy społecznej, polegającego na 

kierowaniu mieszkańców Miasta Tomaszów Lubelski do Środowiskowego Domu 

Samopomocy z zaburzeniami psychicznymi w Szarowoli.  

Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szarowoli jest jednostką organizacyjną resortu 

pomocy społecznej, działającą na zasadach zadania zleconego samorządom. Do zadań tego 

typu placówek należy budowanie sieci oparcia społecznego, przygotowywanie do życia w 

społeczeństwie i funkcjonowania w środowisku. Na terenie miasta Tomaszów Lubelski nie 

funkcjonuje tego typu placówka, stąd konieczność zawierania rokrocznie porozumień 

z Gminą Tomaszów Lubelski. Miasto Tomaszów Lubelski nie ponosi żadnych 

finansowych kosztów związanych z pobytem mieszkańców miasta w Środowiskowym 

Domu Samopomocy w Szarowoli. W 2018 roku w Środowiskowym Domu przebywało 

12 osób z terenu naszego miasta. Porozumieniem zawartym 26 stycznia 2018 roku 

określono zasady przyjmowania osób do Środowiskowego Domu w Szarowoli. 

Porozumienie zostało opublikowane w Dz. Urz. Woj. Lub. rocznik 2018, poz. 710 z dnia 

15 lutego 2018 roku. 

 

6. uchwała Nr XL/356/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta 

Tomaszów Lubelski na 2018 rok. 
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W załączniku do uchwały Nr XXXIX/349/2017 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 

29 grudnia 2017 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2018 rok 

w Rozdziale 4 III Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych pkt 2 otrzymał brzmienie: 

„Za przeprowadzenie badania w przedmiocie uzależnienia biegły otrzymuje wynagrodzenie 

w wysokości 140 zł. za jedno badanie.” 

Przedmiotowe wynagrodzenie biegłych wynosiło 120 zł i nie ulegało zmianom od kilku lat. 

 

7. uchwała Nr XL/357/2018 w sprawie uchwalenia dla miasta Tomaszów Lubelski planu 

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-

2021.  

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 

zobowiązane jest do opracowania na okres trzech lat planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. Przedłożony przez PGKiM Sp. z o.o. plan 

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-

2021 zawiera: 

1) założenia do planu, 

2) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych, 

3) planowane przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach 

w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,  

4) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków, 

5) sposoby finansowania planowanych inwestycji, 

6) efekty realizacji planu. 

Opracowany plan jest zgodny z kierunkami rozwoju miasta, określonymi w studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zawartymi 

w zezwoleniu wydanym przez Zarząd Miasta Tomaszów Lubelski - Nr ABG.703/1/02 

z dnia 25 września 2002 roku.  

W 2018 roku zgodnie z przedmiotowym planem wybudowano sieć wodociągową 

w ul. Maziarnia, Andersa, Krucza i Robotnicza. W zakresie realizacji urządzeń 

kanalizacyjnych zaplanowane zostały następujące przedsięwzięcia: 

1) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej 

w ul. Dąbrowskiej, 

2) budowa sieci sanitarnej w ul. Robotniczej, w ul. bocznej Łaszczowieckiej, 

w ul. Józefowskiej. Powyższe przedsięwzięcia zostały zrealizowane. Budowa sieci 

wodociągowych realizowana była ze środków własnych PGKiM Sp. z o.o. zaś 

przedsięwzięcia kanalizacyjne ze środków uzyskanych w ramach pożyczki 

z WFOŚiGW w Lublinie, dotacji z funduszy unijnych oraz ze środków własnych. 

Na lata 2019-2021 w zakresie przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych urządzeń 

wodociągowych plan zakłada opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci 

wodociągowej w ul. Zarzecze-II etap, w ul. Wiejskiej oraz bocznej Rolniczej i budowę sieci 

w tych ulicach. Plan zakłada także modernizację części sieci wodociągowej na terenie 

Spółdzielni Mieszkaniowej jak również opracowanie dokumentacji projektowej na 

awaryjne zasilenie stacji wodociągowej z agregatu prądotwórczego. 

W powyższym okresie plan przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych urządzeń 

kanalizacyjnych obejmuje: opracowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjnej 

w ul. Zarzecze - II etap, w ul. Wiejskiej, ul. Rolniczej, budowa sieci kanalizacyjnej 

w ul. Zarzecze-II etap, ul. Wiejskiej, Rolniczej, oraz opracowanie dokumentacji na 

awaryjne zasilanie oczyszczalni ścieków z agregatu prądotwórczego. 
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organizacji ruchu na ulicy Słowackiego i ograniczono prędkość do 30 km/h 

oraz zamontowano kamery monitorujące teren parkingu. 

Komisja Rewizyjna wnioskowała o rozważenie możliwości nasadzenia krzewów, które 

będą stanowiły naturalny ekran ograniczający odgłosy z terenu parku miejskiego. 

Zdaniem Komisji wyczerpano zatem formalne możliwości w zakresie ograniczenia 

uciążliwości wnoszących przez skarżących w przedmiotowej sprawie. Wniosek Komisji 

Rewizyjnej został zrealizowany - posadzone zostały tuje, które ograniczą hałas od strony 

Parku Miejskiego.  

Rada Miasta podzieliła pogląd Komisji Rewizyjnej w zakresie bezzasadności składanych 

skarg, wyrazem czego jest niniejsza uchwała. O sposobie rozpatrzenia skargi skarżący 

zostali poinformowani pismem Nr AD.0007.47.2018 z dnia 4 października 2018 roku. 

 

IX. Uchwały podjęte na XLVIII sesji Rady Miasta odbytej 12 października 2018 roku.  

 

77. uchwała Nr XLVIII/427/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 

2018 rok. 

Uchwała została omówiona w pkt. 1 niniejszego sprawozdania i ogłoszona w Dz. Urz. 

Woj. Lub. rocznik 2018, poz. 4637 z dnia 23 października 2018 roku. 

 

78. uchwała Nr XLVIII/428/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Uchwała została omówiona w pkt. 2 niniejszego sprawozdania. 

 

79. uchwała Nr XLVIII/429/2018 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy 

Miasta Tomaszów Lubelski z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo 

uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2019. 

Przedmiotowy program określa zasady partnerstwa pomiędzy administracją publiczną 

a organizacjami pozarządowymi w tym zasady powierzania realizacji zadań publicznych. 

Uchwałą określono: 

1) cel główny i cele szczegółowe współpracy, 

2) zakres przedmiotowy, 

3) rodzaje realizowanych zadań w ramach współpracy, 

4) zasięg terytorialny, 

5) okres realizacji programu, 

6) formy współpracy, 

7) sposób realizacji programu, 

8) środki finansowe na realizację programu, 

9) sposób i ocenę realizacji programu, 

10) tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert. 

Przygotowany program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego został 

przygotowany z uwzględnieniem procesu konsultacji przeprowadzonych na podstawie 

uchwały Nr IX/49/2015 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 29 maja 2015 roku 

w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia oraz konsultowania z organizacjami 

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

publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  

Konsultacje przeprowadzono w formie otwartego spotkania z przedstawicielami 

organizacji pozarządowych. W grudniu 2018 roku rozpoczęto postępowanie konkursowe 

(ogłoszenie otwartych konkursów ofert), których celem było wyłonienie podmiotów 

realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu, 
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profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ochrony i promocji zdrowia. 

Do konkursów zostały zgłoszone oferty na realizację 25 zadań:  

1) kultura fizyczna i sport - 17 zadań, 

2) upowszechnianie kultury - 4 zadania, 

3) rozwiązywanie problemów alkoholowych - 2 zadania, 

4) ochrona i promocja zdrowia- 2 zadania. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego zlecono do realizacji 4 zadania 

z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przy wsparciu dotacjami w wysokości 

47.400 zł, 17 zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przy wsparciu dotacjami w łącznej 

wysokości 343.500 zł, 2 zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych przy wsparciu dotacjami w wysokości 17.999,50 zł, oraz 2 zadania z zakresu 

ochrony i promocji zdrowia przy wsparciu dotacjami na kwotę 8.000 zł. W sumie udzielono 

dotacji 19 stowarzyszeniom na łączną kwotę 417.156,50 zł.  

Uchwała jest aktem prawa miejscowego, ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Lub. rocznik 2018, 

poz. 5583 z dnia 30 listopada 2018 roku. 

 

80. uchwała Nr XLVIII/430.2018 w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony 

Środowiska dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025. 

Stosownie do art. 17 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska 

organ wykonawczy gminy, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządza 

gminne programy ochrony środowiska. Program ten sporządza się co 4 lata, natomiast co 

2 lata opracowuje się raport z jego wykonania. Niniejszy Program jest aktualizacją uchwały 

Nr XXVII/261/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 26 października 2012 roku. 

Program ochrony środowiska ma na celu dostosowanie działań inwestycyjnych 

i pozainwestycyjnych do założeń dokumentów strategicznych wyższego szczebla 

(krajowych, wojewódzkich, powiatowych) oraz dokumentów na poziomie miasta 

Tomaszów Lubelski uwzględniając zasady ochrony środowiska i zrównoważonego 

rozwoju. Program obejmuje przedstawienie aktualnego stanu środowiska oraz określa cele 

do których należy dążyć w ciągu najbliższych 8 lat. Zadania, które będą realizowane w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego miasta i tworzenie podstaw do 

zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego jak również opis Programu zawarty 

jest w Raporcie o stanie miasta. 

 

81. uchwała Nr XLVIII/431/2018 w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności 

zmierzających do wdrożenia na terenie miasta Tomaszów Lubelski Programu 

„Mieszkanie+”. 

Rada Miasta wyraziła zgodę na przeprowadzenie przez Burmistrza Tomaszowa 

Lubelskiego czynności zmierzających do wdrożenia na terenie Miasta Tomaszów Lubelski 

Programu „Mieszkanie +” w oparciu o uchwałę nr 115/2016 Rady Ministrów z dnia 

27 września 2016 roku w sprawie Narodowego Programu Mieszkaniowego. Przedmiotowy 

program jest jednym z narzędzi służących realizacji „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju”. Polityka mieszkaniowa wprowadza rozwiązania zwiększające dostępność 

mieszkań dla rodzin o przeciętnych i niskich dochodach. „Mieszkanie+” to w pierwszej 

kolejności nowy program budowy dostępnych mieszkań dla rodzin w ramach systemu 

najmu z opcją docelowej własności, realizowany przy wykorzystaniu finansowania 

rynkowego. W tym celu zostanie wykorzystana nieruchomość naszego miasta oraz 

instrumenty rynkowe, w szczególności zaś formuła funduszu inwestycyjnego zamkniętego. 

Do programu zgłoszona została nieruchomość gruntowa zlokalizowana przy 

ul. Starozamojskiej jako wkład w realizację programu.  
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W dniu 21 października 2018 roku odbyły się wybory do organów samorządu 

terytorialnego w tym m.in. do gminnych organów stanowiących - rad gmin i miast 

oraz gminnych organów wykonawczych - wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 

I sesja Rady Miasta Tomaszów Lubelski została zwołana na dzień 19 listopada 2018 

roku przez Komisarza Wyborczego w Zamościu II. Na pierwszej sesji Radnym 

wręczono zaświadczenia o wyborze. Radni złożyli ślubowanie. Ślubowanie złożył 

również wybrany ponownie na Burmistrza Miasta Pan Wojciech Żukowski. 

Rozpoczęła się VIII kadencja Rady Miasta Tomaszów Lubelski. 

 

I. Uchwały podjęte na I sesji Rady Miasta odbytej 19 listopada 2018 roku. 

 

1. uchwała Nr I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Tomaszów 

Lubelski. 

Pan Mirosław Zbigniew Fus został wybrany Przewodniczącym Rady Miasta Tomaszów 

Lubelski. 

 

2. uchwała Nr I/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Tomaszów 

Lubelski. 

Wiceprzewodniczącymi Rady Miasta Tomaszów Lubelski wybrani zostali Pan Wiesław 

Jan Buczek i Pani Monika Ewa Pikuła. 

 

3. uchwała Nr I/3/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Tomaszów 

Lubelski. 

Rada Miasta uchwaliła wynagrodzenie dla Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski - Pana 

Wojciecha Żukowskiego - w wysokości 10.413 zł.  

 

4. uchwała Nr I/4/2018 w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta 

Tomaszów Lubelski do wykonywania czynności związanych z podróżami służbowymi 

w stosunku do Przewodniczącego Rady Miasta Tomaszów Lubelski. 

Rada Miasta postanowiła wskazać Pana Wiesława Jana Buczka - Wiceprzewodniczącego 

Rady Miasta Tomaszów Lubelski do wykonywania czynności związanych z podróżami 

służbowymi w stosunku do Przewodniczącego Rady Miasta. 

 

5. uchwała Nr I/5/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. 

Rada Miasta powołała Komisję Rewizyjną, która na sesji ukonstytuowała się. (wybrano 

Przewodniczącą komisji i Zastępcę Przewodniczącej Komisji). 

 

6. uchwała Nr I/6/2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Rada Miasta powołała Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja ukonstytuowała się - 

wybrano jej Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego. 

 

7. uchwała Nr I/7/2018 w sprawie powołania Komisji Stałych. 

Oprócz dwóch, wyżej wymienionych Komisji stałych powołane zostały jeszcze 2 Komisje: 

Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji oraz Komisja Samorządu, Porządku 

Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. Komisje ukonstytuowały się 

i wybrani zostali Przewodniczący Komisji oraz ich Zastępcy.  

 

II. Uchwały podjęte na II sesji Rady Miasta odbytej w dniu 26 listopada 2018 roku.  

 

8. uchwała Nr II/8/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok. 
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Uchwałę omówiono w pkt. 1 niniejszego sprawozdania. Została ogłoszona w Dz. Urz. 

Woj. Lub. rocznik 2018, poz. 5657 z dnia 4 grudnia 2018 roku. 

 

9. uchwała Nr II/9/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Uchwała została omówiono w pkt. 2 niniejszego sprawozdania. 

 

10. uchwała Nr II/10/2018 w sprawie emisji obligacji. 

Rada Miasta wyraziła zgodę na wyemitowanie 19.700 obligacji o wartości nominalnej 

1.000 zł każda na łączną kwotę 19.700.000 zł.  Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję 

nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób. 

Obligacje będą obligacjami na okaziciela, obligacje nie będą posiadały formy dokumentu 

i nie będą zabezpieczone. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną 

przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów 

wartościowych oraz pokrycie deficytu. Obligacje komunalne są papierami wartościowymi, 

emitowanymi przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa 

otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do 

zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja obligacji 

ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2018 oraz 2019 roku 

związanego z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych miasta 

Tomaszów Lubelski poprzez modernizację zdegradowanych budynków OSiR - rozbudowę 

o krytą pływalnię, remont hali sportowej z zapleczem administracyjno-socjalnym oraz 

budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z lokalami socjalnymi i usługowymi 

w Tomaszowie Lubelskim”, współfinansowanego ze środków unijnych. Obligacje 

komunalne spełniają funkcje kredytu i z uwagi na swą elastyczność są korzystniejsze dla 

miasta niż komercyjny kredyt bankowy. Obligacje dają możliwość określenia takich 

terminów wykupu, które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej 

budżetu. Umowę dotyczącą emisji obligacji podpisano z PKO BP SA z siedzibą 

w Warszawie w dniu 18 grudnia 2018 roku. 

 

11. uchwała Nr II/11/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

na 2019 rok. 

Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub. rocznik 2018, poz. 5647 z dnia 4 grudnia 

2018 roku. Uchwała realizowana jest w 2019 roku. 

 

12. uchwała Nr II/12/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na 2019 rok. 

Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub. rocznik 2018, poz. 5648 z dnia 4 grudnia 

2018 roku i jest realizowana w 2019 roku. 

 

13. uchwała Nr II/13/2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do 

obliczenia podatku rolnego na 2019 rok. 

Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub. rocznik 2018, poz. 5649 z dnia 4 grudnia 

2018 roku i ma zastosowanie w 2019 roku. 

 

14. uchwała Nr II/14/2018 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej 

do obliczenia podatku leśnego na 2019 rok. 
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Uchwałę opublikowano w Dz. Urz. Woj. Lub. rocznik 2018, poz. 5650 z 4 grudnia 2018 

roku i jest ona realizowana w 2019 roku. 

 

15. uchwała Nr II/15/2018 w sprawie w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/216/2004 Rady 

Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie zwolnienia z podatku 

od nieruchomości. 

Rada Miasta postanowiła uchylić uchwałę Nr XXI/216/2004 Rady Miasta Tomaszów 

Lubelski z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, 

z uwagi na niedostosowanie jej zapisów do aktualnie obowiązującego brzmienia art. 7 

ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, co potwierdził organ nadzoru - Regionalna 

Izba Obrachunkowa. 

Uchwała jest aktem prawa miejscowego i została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub. rocznik 

2018, poz. 5711 z dnia 5 grudnia 2018 roku. 

 

16. uchwała Nr II/16/2018 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzenia ścieków w celu przekazania go do zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu. 

Regulaminem określono prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjnego oraz odbiorców usług na terenie miasta Tomaszów Lubelski oraz terenach 

objętych porozumieniem z dnia 16 stycznia 2013 r. zawartym pomiędzy Miastem 

Tomaszów Lubelski a Gminą Tomaszów Lubelski w obrębie ulic: Józefowskiej, Leśnej, 

Ogrodowej, Chrobrego, Wojska Polskiego, Tomaszowskiej, Ściegiennego 

i Łaszczowieckiej. 

Uchwalony przez Państwa Radnych regulamin określa szczegółowo: 

1) minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

2) warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług 

3) sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalonych w taryfach 

4) warunki przyłączania do sieci 

5) warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-

kanalizacyjnych  

6) sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo odbioru wykonanego przyłącza 

7) sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich 

parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do kanalizacji ścieków 

8) standardy obsługi odbiorców usług w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz 

wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody 

i odprowadzaniu ścieków  

9) warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe. 

Pismem Nr AD.0007.2.2018 Burmistrza Miasta z dnia 30 listopada 2018 roku 

przedmiotowa uchwała została przekazana do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Lublinie celem wyrażenia opinii.  

 

17. uchwała Nr II/17/2018 w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Tomaszowie Lubelskim. 

Uchwałą określono: 

1) podstawy prawne funkcjonowania Ośrodka, 

2) siedzibę i teren działalności, 
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3) organy nadzoru nad działalnością Ośrodka, 

4) przedmiot, cele i zadania, 

5) organizację i zarzadzanie Ośrodkiem, 

6) zasady gospodarki finansowej. 

Statut jest aktem prawa miejscowego i został ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Lub. rocznik 

2018, poz. 5890 z dnia 10 grudnia 2018 roku. 

 

18. uchwała Nr II/18/2018 w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji 

celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta 

Tomaszów Lubelski. 

Uchwałą określono: 

1) wysokość dotacji - 250 zł miesięcznie na jedno dziecko, 

2) warunki przyznawania dotacji, 

3) warunki wypłaty dotacji, 

4) termin złożenia sprawozdania, 

5) wzory formularzy. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w wymienionej uchwale 

stwierdziło uchybienia formalno-prawne dotyczące brzmienia zapisu § 3 ust. 5 (do kiedy 

następuje wstrzymanie dotacji) i w pkt. 3 załącznika do uchwały.(dotyczy zapisu 

o ochronie danych osobowych). 

Podjęta została nowa uchwała Nr IV/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku, uwzględniająca 

powyższe uwagi. Przedmiotową uchwałę uchylono. 

 

19. uchwała Nr II/19/2018 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 

za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. 

Rada Miasta ustaliła szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców miasta Tomaszów Lubelski. Dla osób, 

których dochód przekracza kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ustawy 

o pomocy społecznej, ustalono miesięczną odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia 

i mieszkaniach chronionych. Opłatę ustalono za każdy miesiąc kalendarzowy pobytu 

w ośrodku wsparcia i mieszkaniach chronionych. 

W przypadku, gdy pobyt osoby w ośrodku wsparcia lub w mieszkaniu chronionym nie 

obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, opłatę oblicza się proporcjonalnie za każdy 

dzień pobytu, dzieląc kwotę opłaty przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez 

liczbę dni pobytu. 

W 2018 roku Miasto nie skierowało żadnej osoby do ośrodka wsparcia. Uchwała będąca 

aktem prawa miejscowego została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub. rocznik 2018, poz. 6136 

z dnia 15 grudnia 2018 roku. 

 

20. uchwała Nr II/20/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Stałych. 

W uchwale Nr I/7/2018 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 listopada 2018 roku 

w sprawie powołania Komisji Stałych wprowadzono zmiany w składzie osobowym dwóch 

Komisji. Pan Ryszard Koprowski nie uczestniczył w obradach I sesji Rady Miasta. Złożył 

ślubowanie na sesji 26 listopada 2018 roku oraz zadeklarował udział w pracach dwóch 

Komisji: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji oraz w Komisji Samorządu, 

Porządku Publicznego. Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. Podjęcie uchwały 

przez Państwa Radnych usankcjonowało członkostwo Radnego Pana Ryszarda 

Koprowskiego w tych Komisjach. 
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III. Uchwały podjęte na III sesji Rady Miasta odbytej w dniu 14 grudnia 2018 roku. 

 

21. uchwała Nr III/21/2018 w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok. 

Podjęcie uchwały przez Państwa Radnych poprzedzone było przyjęciem projektu budżetu 

miasta na 2019 rok zarządzeniem Nr 129/2018 Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski 

z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej oraz 

projektu wieloletniej prognozy finansowej miasta Tomaszów Lubelski na 2019 rok 

i przekazaniem tych dokumentów do Regionalnej Izby Obrachunkowej i do Rady Miasta. 

Skład Orzekający RIO w Lublinie uchwałą Nr RIO-Z -I-0032/5/2018 z dnia 3 grudnia 2018 

roku pozytywnie zaopiniował projekt uchwały budżetowej na 2019 rok. Uchwała została 

ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub. rocznik 2019, poz. 549 z dnia 22 stycznia 2019 roku i jest 

realizowana w 2019 roku.  

 

22. uchwała Nr III/22/2018 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

Wieloletnia prognoza finansowa została uchwalona na lata 2019-2028. Jej projekt został 

przyjęty zarządzeniem Nr 129/2018 Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 

14 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej oraz projektu 

wieloletniej prognozy finansowej miasta Tomaszów Lubelski na 2019 rok. Projekt 

wieloletniej prognozy finansowej został również przedłożony Radzie Miasta i organowi 

nadzoru - Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie 

został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową, wyrazem czego 

jest uchwała Nr RIO- Z-I-0037/5/2018 Składu Orzekającego z dnia 3 grudnia 2018 roku. 

Uchwalone prognozą przedsięwzięcia realizowane będą w 2019 roku oraz latach 

następnych. 

 

23. uchwała Nr III/23/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 

rok. 

Uchwała została opisana w pkt. 1 niniejszego sprawozdania i ogłoszona w Dz. Urz. 

Woj. Lub. rocznik 2018, poz. 6359 z dnia 27 grudnia 2018 roku. 

 

24. uchwała Nr III/24/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Uchwała została opisana w pkt. 2 niniejszego sprawozdania. 

 

25. uchwała Nr III/25/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania 

i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania 

dotacji udzielanych z budżetu Miasta Tomaszów Lubelski dla publicznych 

i niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta 

Tomaszów Lubelski przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami 

samorządu terytorialnego. 

W uchwale Nr XL/354/2018 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 26 stycznia 2018 

roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Tomaszów 

Lubelski dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych 

na terenie Miasta Tomaszów Lubelski przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące 

jednostkami samorządu terytorialnego wprowadzono zmiany polegające na określeniu 

nowych wzorów formularzy obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 roku w związku 

z obowiązkiem rozliczania się przez niepubliczne placówki oświatowe z dotacji 

otrzymywanej na kształcenie dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego. Przedmiotowe zmiany wynikają z wejścia w życie ustawy o finansowaniu 

zadań oświatowych od dnia 1 stycznia 2019 roku. 
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Uchwała jako akt prawa miejscowego została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub. rocznik 

2028, poz. 6337 z dnia 21 grudnia 2018 roku. 

 

26. uchwała Nr III/26/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Tomaszów Lubelski realizacji zadania 

publicznego Miasta Tomaszów Lubelski w zakresie pomocy społecznej polegającego na 

kierowaniu mieszkańców Miasta Tomaszów Lubelski do Środowiskowego Domu 

Samopomocy z zaburzeniami psychicznymi w Szarowoli 

Rada Miasta wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie 

powierzenia Gminie Tomaszów Lubelski realizacji zadania publicznego Miasta Tomaszów 

Lubelski w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Miasta 

Tomaszów Lubelski do Środowiskowego Domu Samopomocy z zaburzeniami 

psychicznymi w Szarowoli. Porozumieniem określono zasady kierowania do 

Środowiskowego Domu Samopomocy mieszkańców miasta. Zadanie jest zadaniem 

zleconym z zakresu administracji rządowej. 

Porozumienie zostało zawarte 31 stycznia 2019 roku na okres od dnia 1 stycznia 2019 roku 

do dnia 31 grudnia 2019 roku i zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubelskiego, rocznik 2019, poz. 3162 z dnia 16 maja 2019 roku. 

 

27. uchwała Nr III/27/2018 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości 

stawek procentowych. 

Uchwała nie ma charakteru obowiązującego. Z uwagi na uchybienia formalno-prawne nie 

została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Uchwałę 

uchylono- uchwałą Nr VI/63/2019 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 8 marca 2019 

roku. 

 

28. uchwała Nr III/28/2018 w sprawie zbycia nieruchomości i udzielenia bonifikaty. 

Rada Miasta wyraziła zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej działek oznaczonych 

numerami 53/1 ark. 28 o pow. 0,169m2 i 53/4 ark. 28 o pow. 7m2, położonych przy 

ul. Mjra Franciszka Bartłomowicza „Grzmota” w Tomaszowie Lubelskim przylegających 

bezpośrednio do cmentarza parafialnego oraz na udzielenie bonifikaty od ceny zbywanych 

nieruchomości w wysokości 99% wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. 

Uchwała jest w trakcie realizacji. Trwa procedura związana z zakresem rozszerzenia 

przedmiotu zbycia oraz z wyceną nieruchomości. 

 

29. uchwała Nr III/29/2018 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej umorzenia pożyczki 

udzielonej dla Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  

w Tomaszowie Lubelskim. 

Rada Miasta wyraziła pozytywną opinię w sprawie umorzenia należności w kwocie 

150.000,00 zł z tytułu umowy pożyczki z dnia 4 listopada 2018 roku zawartej pomiędzy 

Miastem Tomaszów Lubelski a Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim z przeznaczeniem na 

dofinansowanie budowy Lokalnego Centrum Wspierająco - Aktywizującego 

w Tomaszowie Lubelskim. Prawne podstawy umorzenia zawarte są również w uchwale 

Nr IV/24/2007 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie 

szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Miejskiej Tomaszów 

Lubelski i jej jednostek organizacyjnych, z tytułu należności pieniężnych, do których nie 

stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielanie innych ulg w spłacie 

tych należności, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych (Dz. Urz. 

Woj. Lub. Nr 91, poz. 1863 z dnia 24 maja 2007 roku). Na podstawie powyższych uchwał 
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Burmistrz Miasta postanowieniem Nr BF. 8031.1.2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku 

umorzył w całości udzieloną pożyczkę. 

 

IV.  Uchwały podjęte na IV sesji Rady Miasta odbytej w dniu 28 grudnia 2018 roku. 

 

30. uchwała Nr IV/30/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 

rok. 

Uchwałę opisano w pkt. 1 niniejszego sprawozdania. Została ona ogłoszona w Dz. Urz. 

Woj. Lub. rocznik 2019, poz. 661 z dnia 24 stycznia 2019 roku. 

 

31. uchwała Nr IV/31/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

Uchwała została opisana w pkt. 2 niniejszego sprawozdania. 

 

32. uchwała Nr IV/32/2018 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2019 rok. 

Podstawą do uchwalenia Programu jest ustawa z dnia 26 października 1982 roku 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa oz dnia 29 lipca 

2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii oraz rekomendacje do realizowania 

i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych w 2019 roku zalecanych przez Państwową Agencje Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych z uwzględnieniem zasobów, jakimi dysponuje Miasto do 

realizacji omówionych poniżej zadań oraz diagnozą lokalnych zagrożeń społecznych na 

terenie Miasta Tomaszów Lubelski. Program na 2019 rok określa lokalną strategię oraz 

podstawowe kierunki działań w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych 

i indywidualnych wynikających z używania alkoholu i zażywania narkotyków. Za 

opracowanie i realizację Programu odpowiada Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przewodniczący Miejskiej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tomaszowie Lubelskim. 

Programem określono: 

1) zadania priorytetowe w tym m.in. 

a) rozwijanie edukacji publicznej mającej na celu informowanie o problemach 

i szkodach oraz zachowaniach ryzykownych związanych z piciem i nadużywaniem 

alkoholu oraz używaniem narkotyków, a także o konsekwencjach takich zachowań, 

b) promowanie zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji, w szczególności poprzez 

upowszechnianie i wspieranie adresowanych do dzieci i młodzieży alternatywnych 

form spędzania wolnego czasu, 

c) wspieranie działalności Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego 

Świetlicy Środowiskowej "Krokus",  

d) wspieranie działań służących rekreacji i zabawie młodzieży bez alkoholu, 

2) zadania szczegółowe w tym m.in.  

a) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu i osób zagrożonych narkomanią, 

b) realizacja profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, skierowanej 

w szczególności dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 

c) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz narkomanii w tym zapewnienie 

działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

d) działania zmierzające do ograniczenia dostępności spożycia alkoholu. 

Program jest realizowany w 2019 roku. 
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33. uchwała Nr IV/33/2018 w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Pomoc Gminy 

Miejskiej Tomaszów Lubelski w zakresie dożywiania” w ramach wieloletniego rządowego 

programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023. 

Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie 

pomocą osób dorosłych, zwłaszcza starszych, chorych lub niepełnosprawnych 

i samotnych. Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form: 

1) posiłek, 

2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, 

3) świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych, 

W ramach programu udziela się wsparcia: 

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia kryterium 

dochodowego w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy 

społecznej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola 

informuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania 

ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie pomocy 

nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny 

w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego. Liczba dzieci i uczniów, którym 

udzielono pomocy nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci otrzymujących 

posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu 

kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca. Koordynatorem 

Programu na szczeblu gminy jest Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski. Program realizuje 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim jako samorządowa 

jednostka pomocy społecznej przy udziale z innymi samorządowymi jednostkami 

organizacyjnymi gminy (szkoły podstawowe, gimnazja) oraz szkołami lub przedszkolami 

prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły lub 

przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci i uczniowie z terenu miasta 

Tomaszów Lubelski. Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji 

z budżetu państwaotrzymanej w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek 

w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Realizacja powyższej uchwały dała możliwość 

w 2019 roku zapewnienia posiłków w szkołach i przedszkolach dla 13 dzieci i młodzieży. 

 

34. uchwała Nr IV/34/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego 

do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia 

udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na 

lata 2019-2023. 

Rada Miasta postanowiła podwyższyć do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa 

w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, dla celów przyznawania 

pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego 

rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, przyjętego uchwałą 

Rady Ministrów Nr 140 z dnia 15 października 2018 r. (M. P. z 2018 r. poz. 1007) oraz 

odstąpić od żądania zwrotu wydatków w zakresie udzielonej pomocy w formie posiłku albo 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych udzielanego dla osób 

i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów Nr 140 z dnia 15 października 2018 r. 

w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 

na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007), jeżeli dochód osoby samotnie 
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gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 

150% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

W związku z trudną sytuacją dochodową i życiową osób i rodzin korzystających ze 

wsparcia systemu pomocy społecznej podwyższenie kryterium dochodowego ułatwiło oraz 

uskuteczniło działalność zapobiegającą rozszerzaniu się ubóstwa a także zabezpieczyło 

potrzeby żywieniowe osobom i rodzinom. W 2019 roku Ośrodek może zapewnić 

dodatkowo posiłki dla 55 dzieci i młodzieży oraz 6 osób dorosłych. Ponadto dodatkowo 

82 rodziny mogą skorzystać z pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup 

żywności. Uchwała jest aktem prawa miejscowego i została ogłoszona w Dz. Urz. 

Woj. Lub. rocznik 2019, poz. 573 z dnia 22 stycznia 2019 roku. 

 

35. uchwała Nr IV/35/2018 w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji 

celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta 

Tomaszów Lubelski. 

Rada Miasta dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta 

Tomaszów Lubelski ustaliła dotację w wysokości 250,00 zł miesięcznie na dziecko, 

o którym mowa w art. 2 ust. 3 i art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece 

nad dziećmi w wieku do lat 3, zamieszkałe w mieście Tomaszów Lubelski i objęte opieką 

w wymiarze 10 godzin dziennie. Podmiotom, zapewniającym opiekę nad dziećmi 

w wymiarze krótszym niż 10 godzin dziennie, dotację celową na dziecko ustalono 

w wysokości proporcjonalnej do czasu zapewnionej opieki. 

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), które: 

1) posiadają zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 

Miasta Tomaszów Lubelski, 

2) za opiekę nad jednym dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym otrzymują w danym 

miesiącu od rodzica dziecka lub w formie dotacji od podmiotu innego niż Miasto 

Tomaszów Lubelski, łącznie kwotę nie wyższą niż 250 zł miesięcznie, 

3) złożą Burmistrzowi Miasta Tomaszów Lubelski wniosek o udzielenie dotacji. 

Dotacja wypłacana jest miesięcznie, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym został złożony wniosek. Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na 

dofinansowanie zadań określonych w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech, 

tj. sprawowanie opieki na dzieckiem, prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych 

i edukacyjnych. 

Podmiot, któremu przyznano dotację celową został zobowiązany do złożenia do 

15 stycznia roku następnego, rocznego sprawozdania merytoryczno-finansowego za rok, 

w którym pobierał dotację.  

Uchwałą określono również stosowne wzory formularzy. Dotacja udzielana jest na dzieci 

uczęszczające do Klubu Malucha „Gucio” i „Maja” a od stycznia br. z dotacji korzysta 

również Żłobek „Qbuś Puchatek”. Uchwała jest aktem prawa miejscowego i została 

ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub. rocznik 2019, poz. 478 z dnia 17 stycznia 2019 roku. 

 

36. uchwała Nr IV/36/2018 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, położonych na terenie miasta Tomaszów Lubelski, na których  

Rada Miasta postanowiła o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, położonych na terenie miasta Tomaszów Lubelski, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Włączenie nieruchomości 

niezamieszkałych do systemu stworzyło jednolity model z jasno określonym porządkiem 

prawnym. Ma to też wpływ na większą efektywność selektywnej zbiórki odpadów, dla 

których ustanowiono minimalne poziomy odzysku, recyklingu i ograniczenia składowania. 
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Uchwała jest aktem prawa miejscowego, opublikowanym w Dz. Urz. Woj. Lub. rocznik 

2019, poz. 1432 z dnia 1 marca 2019 roku. 

 

37. uchwała Nr IV/37/2018 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

Rada Miasta ustaliła, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi Miasto Tomaszów Lubelski odbierać będzie 

każdą zebraną ilość odpadów komunalnych oraz że wyposażenie nieruchomości 

zamieszkałych w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych przyjmuje 

Miasto Tomaszów Lubelski jako część usługi w zamian za uiszczoną opłatę przez 

właściciela nieruchomości za gospodarowanie odpadów komunalnych. Uchwałą ustalono 

ponadto: 

1) częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych, 

2) częstotliwość usuwania odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałej, 

3) częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego, 

4) rodzaje odpadów odbieranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.  

Uchwała nie została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i nie 

ma charakteru obowiązującego. Z uwagi na zmianę przepisów § 6 rozporządzenia Ministra 

Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji 

odpadów - została uchylona - uchwałą Nr V/46/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku. 

 

38. uchwała Nr IV/38/2018 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

miasta Tomaszów Lubelski. 

Uchwałą określono: 

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach 

i obiektach użyteczności publicznej, 

2) wymagania dotyczące urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 

oraz gromadzenia nieczystości ciekłych, 

3) zasady selektywnego zbierania odpadów, 

4) sposób i częstotliwość odbierania odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych 

z terenu nieruchomości, 

5) zasady mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami 

samochodowymi, 

6) zasady utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, 

7) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, 

8) obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia. 

Uchwała nie została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i nie 

ma charakteru obowiązującego. Z uwagi na zmianę przepisów § 6 rozporządzenia Ministra 

Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji 

odpadów - została uchylona - uchwałą Nr V/45/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku. 

 

39. uchwała Nr IV/39/2018 w sprawie zbycia nieruchomości. 

Rada Miasta wyraziła zgodę na zbycie działki oznaczonej nr 53/3 ark. 28 o pow. 0,1178 ha, 

położonej przy ul. mjra Franciszka Bartłomowicza „Grzmota” w Tomaszowie Lubelskim. 

Uchwała jest w trakcie realizacji. Przedmiotowa nieruchomość została umieszczona 

w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Po 6 maja 2019 roku zostanie 

ogłoszony przetarg. 
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40. uchwała Nr IV/40/2018 zmieniająca uchwałę Nr II/10/2018 Rady Miasta Tomaszów 

Lubelski z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie emisji obligacji. 

Rada Miasta postanowiła wyemitować 17.700 obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł 

każda na łączną kwotę 17.700.000 zł. Tak więc zmiana uchwały polega na zmniejszeniu 

o 2.000.000. zł kwoty emisji obligacji. Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miasta stanowiła 

o kwocie 19.700.000 zł. Planowane wielkości emisji obligacji kalkulowane były 

w miesiącu listopadzie. Grudniowa analiza dochodów oraz wydatków i stan budżetu miasta 

spowodowały zmniejszenie kwoty emisji obligacji. 
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VII. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI 

SAMORZĄDOWYMI 

 

7.1 Współpraca z samorządem powiatowym. 
 

Gmina Miejska Tomaszów Lubelski współpracuje z samorządem Powiatu 

Tomaszowskiego przy realizacji wspólnych inwestycji, leżących w interesie społecznym i 

gospodarczym miasta. Poniżej wypisano zadania, dla realizacji których podpisano stosowne 

porozumienia/umowy (rok 2018): 

- Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu w kwocie 138 074,34 złotych, 

na podstawie umowy o partnerstwie w realizacji projektu z dnia 30 kwietnia 2018 na realizację 

inwestycji drogowej - rozbudowy drogi powiatowej nr 3260L Tomaszów Lubelski - 

Krasnobród. Inwestycja była realizowana przez Powiat Tomaszowski w ramach Programu 

rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, 

- Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu w kwocie 37 564,00 złotych na 

podstawie umowy o partnerstwie w realizacji projektu z dnia 28 września 2018 roku na 

realizację przebudowy chodnika przy drodze powiatowej nr 3260L Tomaszów Lubelski – 

Krasnobród (ul. Wojska Polskiego). Środki finansowe zostały przekazane po wykonaniu prac, 

- Wkład własny na realizację projektu „Internet w Twoim zasięgu – przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim” – umowa o konsorcjum z dnia 10 lipca 

2009 roku. Przekazano w kwocie 26 957,04 zł. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem 

trwałości projektu, 

 

7.2 Współpraca z samorządami gminnymi. 
 

Gmina Miejska Tomaszów Lubelski w 2018 roku współpracowała z Miastem Zamość 

na podstawie zawartych umów przy realizacji następujących projektów: 

- Współfinansowanie w kwocie 1.200,00 zł bieżących kosztów funkcjonowania schroniska dla 

bezdomnych zwierząt, 

- Dofinansowanie Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Zamościu w kwocie 30.040,00 zł. 

Z Gminą Tomaszów Lubelski w zakresie finansowym współpraca dotyczyła refundacji  

kosztów uczestników Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej dla Osób z zaburzeniami 

psychicznymi w Szarowoli w wysokości 5.000,00 złotych.  

 

7.3 Wsparcie finansowe dla jednostek powiatowych i wojewódzkich. 
• Wsparcie dla Placówki Straży Granicznej w Hrebennem  

Miasto udzieliło dotacji celowej w wysokości 5 000,00 zł Placówce Straży Granicznej w 

Hrebennem na zakup paliwa do pojazdów służbowych będących w posiadaniu tej placówki. 

• Wsparcie dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim 

Miasto udzieliło dotacji celowej w wysokości 7 000,00 zł Komendzie Powiatowej Policji z 

przeznaczeniem na zainstalowanie szlabanu przy bramie wjazdowej do komendy. 
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VIII. CZĘŚĆ ANALITYCZNA 

 

8.1 Oświata i edukacja 
 

I. Organizacja jednostek oświatowych 

W roku szkolnym 2017/2018 Miasto Tomaszów Lubelski było organem prowadzącym 

dla 6 jednostek oświatowych funkcjonujących w mieście, tj. 3 przedszkoli i 3 szkół 

podstawowych. W związku z wprowadzoną reformą oświaty w roku szkolnym 2017/2018 w 

Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2 funkcjonowały oddziały gimnazjalne włączonego, w struktury 

szkół podstawowych, odpowiednio Gimnazjum Nr 1 i Nr 2. Organizacja pracy szkół i 

przedszkoli, tj. m.in.: liczba oddziałów poszczególnych klas, liczba uczniów w poszczególnych 

oddziałach, tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, liczba 

pracowników, zawarta jest w arkuszach organizacyjnych zatwierdzanych przez organ 

prowadzący w terminie do 31 maja każdego roku. 

Szkoła Podstawowa Nr 1  

W roku szkolnym 2017/2018 do szkoły uczęszczało 399 uczniów w 15 oddziałach 

szkolnych, w tym 111 uczniów w czterech oddziałach klas gimnazjalnych. W wyniku 

klasyfikacji promocję do następnej klasy otrzymało 397 uczniów. Średnia ocen w szkole 

wyniosła 3,97, średnia frekwencja w szkole – 90,56%. W szkole funkcjonowały 3 oddziały klas 

sportowych (piłka nożna/piłka siatkowa, piłka siatkowa, lekkoatletyka). Z zajęć wychowania 

fizycznego, ze względu na stan zdrowia, zwolnionych było 11 uczniów. W szkole nie 

funkcjonowały oddziały klas I, nabór do klas I rozpocznie się począwszy od roku 2019/2020. 

W roku szkolnym 2018/2019 do szkoły uczęszcza 373 uczniów w 14 oddziałach, w tym 109 

uczniów w 4 oddziałach gimnazjalnych. 

Szkoła Podstawowa Nr 2 

W roku szkolnym 2017/2018 do szkoły uczęszczało 905 uczniów w 36 oddziałach 

szkolnych. W klasach I uczyło się 95 uczniów. W wyniku klasyfikacji promocję do następnej 

klasy nie otrzymało dwóch uczniów. Dwóch uczniów szkoły realizowało obowiązek szkolny 

poza szkołą, tzw. edukacja domowa. Średnia ocen w szkole wyniosła 4,43, średnia frekwencja 

w szkole – 92,2%. W szkole funkcjonuje 10 oddziałów klas sportowych w szkole podstawowej 

i 3 oddziały w klasach gimnazjalnych o profilach piłka siatkowa dziewcząt, piłka nożna 

chłopców, lekkoatletyka dziewcząt i chłopców i szachy. Z zajęć wychowania fizycznego 

zwolnionych było 9 uczniów. W roku szkolnym 2018/2019 do szkoły uczęszcza 923 uczniów 

w 36 oddziałach, w tym 119 uczniów w 4 oddziałach gimnazjalnych. 

Szkoła Podstawowa Nr 3 

W roku szkolnym 2017/2018 do szkoły uczęszczało 634 uczniów w 29 oddziałach. 

W klasach I uczyło się 95 uczniów, w tym 3 sześciolatków. W wyniku klasyfikacji końcowo 

rocznej wszyscy uczniowie uzyskali promocję do następnej klasy. Średnia ocen w szkole 

wyniosła 4,2, średnia frekwencja wyniosła 92,8%. W szkole funkcjonowało sześć klas 

sportowych, w których uczyło się 151 uczniów w 12 grupach sportowych (kl. IV, V i VI – piłka 

siatkowa, kl. IV, V i VI – piłka nożna, kl. IV, V i VI – lekka atletyka i narciarstwo). Z zajęć 

wychowania fizycznego, z powodów zdrowotnych zwolnionych było 3 uczniów. 

W roku szkolnym 2018/2019 do szkoły uczęszcza 627 uczniów w 28 oddziałach. 
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Organizacja placówek niepublicznych 

Od roku 2008 na terenie Tomaszowa Lubelskiego funkcjonują niepubliczne przedszkola 

i niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 

października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych Miasto ma obowiązek dotowania 

niepublicznych szkół i przedszkoli.  

W roku 2018 z budżetu miasta Tomaszów Lubelski dotowano: 

1. Niepubliczne Przedszkole „Król Maciuś Pierwszy”  

2. Niepubliczną Szkołę Podstawowa „Little Oxford” 

prowadzone przez „educom” Natalia Kolasińska w Tomaszowie Lubelskim 

3. Niepubliczne Przedszkole „Baśniowa Kraina”  

4. Prywatną Szkołę Podstawową ICO 

prowadzone przez Integracyjne Centrum Oświatowe sp. z o.o. sp. kom. w Wołominie 

5. Niepubliczną Szkołę Podstawową w Tomaszowie Lubelskim prowadzoną przez 

Stowarzyszenie „Nowe Miasto” w Tomaszowie Lubelskim 

6. Przedszkole Językowo-Integracyjne „Qbuś Puchatek” prowadzone przez Fundację 

„Wiedza, Edukacja, Rozwój” z siedzibą w Jezierni 

7. Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobry Start” prowadzone przez PSONI koło w 

Tomaszowie Lubelskim. 

 Ponadto na terenie Tomaszowa Lubelskiego działają niepubliczne placówki opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3, tj.: Klub Malucha „Gucio” prowadzony przez osobę fizyczną oraz 

Żłobek „Qbuś Puchatek” prowadzony przez Fundację „Wiedza, Edukacja, Rozwój”. Miasto nie 

ma obowiązku dotowania placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, obowiązkiem gminy 

jest jedynie prowadzenie rejestru takich placówek. Niemniej jednak Rada Miasta Tomaszów 

Lubelski w marcu 2018 r. podjęła uchwałę w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz 

rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie 

Miasta Tomaszów Lubelski, na mocy, której Miasto ma możliwość udzielania dotacji na dzieci 

uczęszczające do placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkujące na terenie 

Tomaszowa Lubelskiego. 

II. Przedszkola  

Miasto Tomaszów Lubelski jest organem prowadzącym w stosunku do trzech 

przedszkoli miejskich. Przedszkola są placówkami nieferyjnymi, jednak w okresie wakacyjnym 

ze względu na konieczność przeprowadzenia remontów i przygotowania budynków do nowego 

roku szkolnego, a także konieczności wykorzystania urlopów wypoczynkowych, przedszkola 

pełnią dyżury zgodnie z odrębnie ustalonym harmonogramem. Harmonogram dyżurów 

ustalany jest przez organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorami przedszkoli.  

Od września 2015 r. w przedszkolach samorządowych zajęcia z rytmiki, języka 

angielskiego, religii, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej są bezpłatne, opłacane 

z budżetów przedszkoli. 

Do Przedszkola Samorządowego Nr 1 w trakcie roku szkolnego 2017/2018 

uczęszczało 363 dzieci (w tym 34 dzieci w grupie żłobkowej) w 12 oddziałach. W roku 

szkolnym 2018/2019 do przedszkola uczęszcza 290 dzieci. 

Do Przedszkola Samorządowego Nr 2 uczęszczało 232 dzieci, w 8 oddziałach. W roku 

szkolnym 2018/2019 do przedszkola uczęszcza 198 dzieci w 8 oddziałach. 



 100 

Do Przedszkola Samorządowego Nr 5 w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczało 141 

dzieci w 5 oddziałach. W roku szkolnym 2018/2019 do przedszkola uczęszcza 125 dzieci w 5 

oddziałach. 

III. Kadra i system doskonalenia zawodowego 

W roku szkolnym 2017/2018 w miejskich szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 

Miasto pracowało 401 nauczycieli oraz 118 pracowników administracji i obsługi. Stan 

zatrudnienia obrazuje poniższa tabela. 

 

Wyszczególnienie 
Zatrudnienie 

w tym: 

nauczyciele 
administracja 

i obsługa 

osoby osoby osoby 

1. Przedszkole Nr 1 68 33 35 

2. Przedszkole Nr 2 41 20 21 

3. Przedszkole Nr 5 29 15 14 

Razem 138 68 70 

4. Szkoła Podst. Nr 1 59 48 11 

5. Szkoła Podst. Nr 2 110 91 19 

6. Szkoła Podst. Nr 3 94 76 18 

Razem 263 215 48 

Ogółem 401 283 118 

Tabela Nr 1. Zatrudnienie w szkołach w roku szkolnym 2017/2018 

 

Struktura zatrudnienia nauczycieli wynika przede wszystkim z liczby oddziałów 

i liczby godzin zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych, a pracowników administracji 

i obsługi ze specyfiki działalności tych jednostek (prowadzenie obsługi finansowo-księgowej 

i kadrowej, spraw związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, porządku oraz bieżącego 

funkcjonowania jednostki). 

IV. Awans na stopień nauczyciela mianowanego 

Zgodnie z zapisem art. 9g ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący przeprowadza 

postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego. W roku szkolnym 2017/2018 do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 

przystąpiło 2 nauczycieli, wszyscy pomyślnie przeszli procedurę egzaminacyjną. Koszty 

obsługi komisji egzaminacyjnych wyniosły 240,00 zł.  

Natomiast 1 nauczyciel w Kuratorium Oświaty w Lublinie otrzymał awans na stopień 

nauczyciela dyplomowanego. 

V. Poziom nauczania 

Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym stopniu zależą 

od zdolności i aspiracji, ale także środowiska rodzinnego. Badanie postępów edukacyjnych 

i osiągnięć uczniów może przybierać różne formy. Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne 

i zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe.  
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Miernikiem poziomu nauczania w gimnazjum jest egzamin gimnazjalny. W roku 

szkolnym 2017/2018 tomaszowskie gimnazja uzyskały wynik wyższy niż wynik powiatu, 

województwa. Wynik ten świadczy o prawidłowo realizowanych zadaniach dydaktycznych 

w obydwu szkołach gimnazjalnych. Uzyskane wyniki świadczą o dobrym poziomie nauczania 

i uczenia się, o dobrej współpracy kadry nauczycielskiej ze środowiskiem uczniów.  

 

 

rok szkolny 2017/2018 rok szkolny 2016/2017 

Szk. Podst. 

Nr 1 

Szk. Podst. 

Nr 2 
Gimn. Nr 1 Gimn. Nr 2 

Część H* 

język polski 20,5pkt/63,9% 24,4pkt/76,2% 22,1pkt/66,2% 23pkt/72% 

historia  

i WOS 
18,9pkt/59,1% 19pkt/59,3% 19,5pkt/61% 18,3pkt/57,1% 

Część 

MP** 

Matematyka 14,6pkt/50,2% 16,4pkt/56,7% 14,6pkt/50,5% 14pkt/48,1% 

Przedmioty 

przyrodnicze 15,1pkt/53,8% 16,7pkt/59,5% 14,8pkt/52,8% 14,9pkt/53,2% 

Język 

angielski 

Poziom 

podst. 
25,1pkt/62,6% 29,3pkt/73,2% 27,1pkt/67,7% 26,7pkt/66,8% 

Poziom 

rozszerz. 
19,0pkt/47,6% 23,6pkt/59% 19,2pkt/47,9% 18,9pkt/47,3% 

Język 

niemiecki 

Poziom 

podst. 
- 15 pkt / 37,5% - - 

*H – część humanistyczna, **MP – część matematyczno–przyrodnicza. 

Tabela Nr 2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018 

 

VI. Pomoc materialna dla uczniów. 

Miasto Tomaszów Lubelski realizuje zadania związane z udzielaniem pomocy 

materialnej uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia 

pokonania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej uczniów, a 

także wspierania edukacji uczniów zdolnych. 

Od 1 września 2015 obowiązują zapisy art. 22ac ustawy o systemie oświaty oraz 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania 

dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 

ćwiczeniowe (Dz. U. z 2014 poz. 902 z późn. zm.) na mocy w/w przepisów jednostki 

samorządu terytorialnego otrzymują dotację na wyposażenie szkół w podręczniki oraz 

materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych 

przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. W ramach 

tych środków Miasto Tomaszów Lubelski otrzymało w 2017 r. dotację w wysokości 

221.198,13 zł. 

Realizując obowiązki określone w art. 17 ustawy o systemie oświaty refundowano 
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rodzicom wydatki związane z dowożeniem do szkół uczniów niepełnosprawnych 

i zamieszkałych w znacznym oddaleniu od szkół.  

 

Wyszczególnienie 
2018 2017 

Uczniowie: 

Niepełnosprawni dowożeni 2 1 

Razem-dowożeni 2 1 

Nakłady (w zł) 7.649,20 zł 3.435,38 zł 

Tabela Nr 3. Dowożenie uczniów do szkół. 

VII. Kontrola realizacji obowiązku nauki 

Ważnym zadaniem realizowanym w roku szkolnym 2017/2018 była kontrola realizacji 

obowiązku nauki. Obowiązkowi szkolnemu podlegają uczniowie w wieku od 7 lat do 

ukończenia gimnazjum, a obowiązkowi nauki uczniowie w wieku 16-18 lat. Kontroli spełniania 

obowiązku szkolnego dokonują dyrektorzy szkół w obwodach, w których zamieszkują 

uczniowie. Na Miasto nałożony jest ustawowy obowiązek kontroli spełniania obowiązku nauki 

przez młodzież w wieku 16-18 lat zamieszkującą na terenie miasta. Podstawowe informacje w 

zakresie spełniania obowiązku nauki zawarto w tabeli nr 19. 

Lp. Wyszczególnienie 

1. Liczba uczniów zobowiązanych do spełniania obowiązku nauki w 

wieku 16-18 lat 
547 

2. Liczba uczniów spełniających obowiązek nauki - ogółem 

w tym: 

1. spełniających jeszcze obowiązek szkolny 

2. w szkołach ponadgimnazjalnych 

3. u pracodawców 

4. w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym 

5. przez uczęszczanie do szkoły w innym kraju 

 

547 

5 

513 

1 

5 

23 

Tabela Nr 4. Kontrola obowiązku nauki w roku szkolnym 2017/2018. 

VIII. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

Zgodnie z zapisem art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi umowę o pracę w celu przygotowania 

zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, które może być realizowane 

w formie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.  

W 2018 roku Miasto dofinansowało koszty kształcenia młodocianych pracowników, z 

którymi pracodawcy zawierali umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Środki na 

ten cel przekazane zostały przez Wojewodę Lubelskiego z Funduszu Pracy na mocy umowy 

pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty a Burmistrzem Miasta Tomaszów Lubelski. 

Przygotowanie zawodowe realizowane było w formie nauki zawodu oraz przyuczenia do 

wykonywania określonej pracy.  

Szczegółowe informacje zawiera zestawienie tabelaryczne nr 20. 
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Liczba 

pracodawców, 

którzy otrzymali 

dofinansowanie 

Liczba młodocianych, którzy 

ukończyli: 

Kwota, jaką 

wypłacono pracodawcom 

w ramach 

dofinansowania Naukę 

zawodu 

Przyuczenie do 

wykonywania 

określonej pracy 

1 1 0 6 285,22 zł 

Tabela Nr 5. Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników w 2018 r. 

 

IX. Programy edukacyjne realizowane przez tomaszowskie placówki oświatowe w 

2018 roku.  

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na łata 2014-2020., projekt 

„Kreatywna Szkoł@” w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, 

Działanie 12.2 Kształcenie ogólne. 

Realizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w 

Tomaszowie Lubelskim i dotyczy programu wsparcia dla szkół i placówek prowadzących 

kształcenie ogólne w tym uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym poprzez 

projekt „Kreatywna szkoł@”. Kwota dofinansowania wynosi: 469 055,43.  Wkład własny do 

projektu będzie stanowić użyczenie sal lekcyjnych o szacunkowej wartości: 28 220,00 zł. W 

trakcie realizacji projektu zostały podjęte działania: Zdanie nr 1 Doposażenie pracowni 

informatycznych i przyrodniczej;  Zadanie nr 2 Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe: 

zajęcia matematyczne, zajęcia przyrodnicze, komputerowe z elementami edukacji szachowej, 

zajęcia programowania robotów, zajęcia języka angielskiego;  Zadanie nr 3 Zajęcia 

dydaktyczno- wyrównawcze: z matematyki, języka polskiego, zajęcia logopedyczne, z języka 

polskiego, historii, angielskiego, matematyki, przyrody; Zadanie nr 4 Szkolenia/warsztaty dla 

nauczycieli- zadanie zlecone: "Programowanie robotów oparte o narzędzia OPEN SOURCE". 

„TIK w pracy nauczyciela”, „Praca z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych”;  

Zadanie nr 5 Zajęcia edukacyjne pozaszkolne- zadanie zlecone: warsztaty w Centrum Nauki 

Kopernik w Warszawie. Zielona szkoła w Puszczy Białowieskiej. Projekt jest realizowany od 

01 lipca 2018 roku a zakończy się 31 sierpnia 2019r. 

- Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, mikro grant „Internet bez barier 

w Tomaszowie Lubelskim” w ramach Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju 

kompetencji cyfrowych. 

Realizatorem projektu jest Miasto Tomaszów Lubelski. Pozwala on na rozwój umiejętności 

korzystania z Internet, w tym z e-usług dla 204 mieszkańców Miasta Tomaszów Lubelski. 

Działania szkoleniowe są prowadzone w pracowniach informatycznych Szkoły Podstawowej 

nr 3 im. Doktora Janusza Petera, ul. Żwirki i Wigury 6, 22-600 Tomaszów Lubelski. Całkowita 

wartość projektu - 114 240,00 zł. W trakcie realizacji projektu podjęto działania: I. Rekrutacja 

uczestników; II. Przygotowanie szkoleń; III. Przeprowadzenie szkoleń; IV. Promocja projektu. 

- Program edukacji ekologicznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Lublinie” realizowany przez przedszkola samorządowe.  

Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Jana Brzechwy zrealizowało zdania: działania warsztaty 

edukacyjne i warsztaty naukowe, warsztaty terenowe krajobrazowe, .event ekologiczny. Kwota 
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dofinansowania: 3000,00 zł. Wkład własny 400,00 zł. Przedszkole Samorządowe Nr 2 

"Sportowo-Artystyczna Akademia Uśmiechu" zrealizowało zadania: warsztaty edukacyjne, 

warsztaty terenowe krajobrazowe, konkurs plastyczny pt. „Coś z niczego”, event ekologiczny. 

Kwota dofinansowania: 6000,00 zł. Wkład własny 600,00 zł. Przedszkole Samorządowe nr 5 

im. Krasnala Hałabały zrealizowały zadania: warsztaty edukacyjne, warsztaty naukowe, 

konkurs plastyczno-techniczny „Zabawka z odpadów”, event ekologiczny. Kwota 

dofinansowania: 3000,00 zł. Wkład własny 400,00 zł. Okres realizacji zadań od 01.10.2018 do 

30 listopada 2018r. 

 

8.2 Kultura. 

 

Zadania gminy w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku realizowane 

były przez jednostki organizacyjne miasta: Tomaszowski Dom Kultury i  Miejską Bibliotekę 

Publiczną im. Tomasza Zamoyskiego przez Wydział Oświaty, Kultury Sportu i Spraw 

Społecznych UM oraz we współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i 

środowiskami twórczymi. 

Tomaszowski Dom Kultury powierzone zadania realizował w 2018 roku m.in. poprzez: 

edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę, gromadzenie, udostępnianie dóbr kultury, 

tworzenie warunków do Amatorskiego Ruchu Artystycznego, rozpoznawanie, rozbudzanie i 

zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych oraz tworzenie warunków dla rozwoju 

folkloru, a także rękodzieła artystycznego i ludowego. W domu kultury w 2018 roku  działało 

14 zespołów artystycznych w 23 sekcjach: 

 - Zespół Folklorystyczny „Roztocze”, 

- Kapela Zespołu „Roztocze”, 

- Tomaszowska Kapela Podwórkowa, 

- Zespół Artystyczny "Harmonia”, 

- Chór UTW „Camerata”, 

- Zespół Tańca Nowoczesnego New Wave Two, 

- Amatorski Zespół Teatralny, 

- Młodzieżowa Scena Teatralna, 

- Warsztaty wokalne, 

- „Tamburino" zespół krzewiący kulturę Romów, 

- Zespół Artystyczny "Sonata", 

- Chór "Tomaszowiacy", 

- Koło Recytatorskie, 

- zespół „Złoty Tabor” 

oraz 7 kół i klubów zainteresowań: klub brydżowy, koło plastyczne (grupy: dziecięca i 

młodzieżowa), warsztaty artystyczne dla dorosłych, klub szachowy, aerobik, koło hafciarskie i 

Grupa z Fantazją. 

W 2018 roku TDK zorganizował 102 imprezy, w tym wiele na wysokim poziomie 

artystycznym oraz szereg imprez plenerowych z udziałem artystów zawodowych, m.in.:   

- Koncert Karnawałowy w wykonaniu artystów z Wiednia, 

- Konkurs Recytatorski „Przebudzeni do życia”, 

- XIX Przegląd Teatrzyków Dziecięcych i Młodzieżowych, 
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- XIX Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej – eliminacje do 

Wojewódzkiego Konkursu Piosenki „Śpiewający słowik”, 

- V Roztoczański Przegląd Chórów, 

- XXIII Konkurs Piosenki „Wygraj sukces”, 

- Festyn z ok. Dni Tomaszowa z udziałem m.in. zespołu „Vox” i  Zenka Martyniuka, 

- Noc Kultury,  

- XII Tomaszowskie Spotkania z Operetką: „Sto lat Polsko” z udziałem artystów Teatru 

Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu,  

- XIII Dni Muzyki Sakralnej pn.”Jednemu Panu Śpiewamy”, 

- XIII Międzynarodowy Plener Malarstwa i Rzeźby „Barwy Roztocza”  

- Festyn Jarmark Ordynacki z udziałem m.in. zespołu „Kombi”, 

- XI Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznych i Legionowych, 

- Wieczornica – „Tomaszowiacy Niepodległej”, 

- XIX Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek. 

Zorganizowane przez TDK imprezy obejrzało ok. 33900 widzów.  

Zespoły oraz reprezentanci domu kultury uczestniczyli w różnych festiwalach i 

turniejach o randze międzynarodowej, ogólnopolskie i wojewódzkiej, gdzie zajęli czołowe 

miejsca. 

Data Nazwa imprezy 

17.03 Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Pogodna nutka” w Biłgoraju: 

I miejsce –Aleksandra Halusiak, II miejsce Emilia Tabała 

24.03 IX Wojewódzkich Spotkaniach Tanecznych „Marce Dance” w Krasnymstawie: 

tytuł laureata dla Formacji Dziecięcej New Wave Two 

6.04 Międzynarodowy Przegląd Tańca Ludowego w Łańcucie: 

II miejsce - III grupa zespołu „Roztocze” 

III miejsce – gr. reprezentacyjna zespołu „Roztocze” 

13.04 Ogólnopolski Festiwal Tańca „Taneczne Inspiracje” w Biłgoraju: 

- nagroda dla Formacji Dziecięcej New Wave Two za dynamikę w tańcu 

21.04 X Konkurs i Festiwal Poezji Śpiewanej „Stachuriada: 

I miejsce-Maja Rębisz, wyróżnienie –Aleksandra Halusiak i Natalia Maliborska, 

I miejsce w kat. dorośli – Kaznowska- członek  zespołu „Złoty Tabor” 

08 -09.06 44 Międzynarodowy Turniej Tańca Nowoczesnego w Wasilkowie k. Białymstoku: 

Kategoria solo hip hop dzieci: I m-ce –Weronika Grzelak, III m-ce –Patryk Kietel,  

Kategoria solo hip hop juniorzy: II m-ce – Amelia Ożga, 

Kategoria duety hip hop dzieci: I m-ce – Sandra Kamińska i Paulina Nędzyńska 

Kategoria duety hip hop juniorzy: I m-ce – Weronika Maciesza i Amelia Ożga 

Kategoria duety hip hop seniorzy: II m-ce – Marzena Ciołek i Norbert Kowalczuk 

Kategoria mini formacje hip hop dzieci – I miejsce 

17.06 Finał Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Lubelski 

Talent” w Poniatowej: III miejsce –Aleksandra Halusiak 

29.07 XVII Transgraniczny Festiwal Pieśni o Roztoczu w Suścu: 

II m-ce – Tomaszowska Kapela Podwórkowa 

III m-ce Męski Zespół „Płomień” z ZA „Harmonia 

24.10 Festiwal Piosenki Religijnej w Młodzieżowym Domu Kultury w Zamościu: 

- II miejsce Maja Rębisz 

9-11.11 Międzynarodowy Festiwal Tańca Nowoczesnego w Wasilkowie 
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Kat. solo hip hop dzieci: 

I m-ce -Amelia Ozdoba, II m-ce –Karol Krzyszycha, III m-ce – Katarzyna Teterycz 

Kat. solo hip hop juniorzy: I miejsce –Weronika Grzelak 

Kat. duety hip-hop: II miejsce- Sandra Kamińska i Paulina Nędzyńska 

Kat. mini formacje hip-hop dzieci-I miejsce New Wave Two 

Kat. formacje hip-hop dzieci – I miejsce New Wave Two 

15.11 I Lubelski Festiwal Tańca – Nagroda publiczności dla gr. dorosłej Zespołu „Roztocze” 

23.11 IX Ogólnopolski Jesienny Konkurs Poezji Śpiewanej „Na stronach poezji” w Lublinie: 

– II miejsce Maja Rębisz, wyróżnienie Aleksandra Halusiak. 

22-23.11 XVII Przegląd Zespołów Tanecznych „Pasikonik” w Mielcu : 

I miejsce- grupa reprezentacyjna Zespołu Folklorystycznego „Roztocze”,  

wyróżnienie – dziecięca grupa Zespołu Folklorystycznego „Roztocze” 

 

 Tomaszowski Dom Kultury w 2018 roku: 

- współorganizował 109 imprez zorganizowanych przez tomaszowskie szkoły, przedszkola 

i organizacje pozarządowe, 

- gościł na scenie 34 zespoły zawodowe (teatry, kabarety, zespoły muzyczne), 

- zespoły artystyczne TDK wzięły udział w 111 imprezach miejskich, powiatowych, 

wojewódzkich i ogólnopolskich, 

- zorganizowano w TDK 11 wystaw plastycznych. 

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego jest samorządową instytucją 

kultury, która od 1999 r. pełni zadania biblioteki powiatowej dla powiatu tomaszowskiego. 

Miejska Biblioteka Publiczna prowadzi na terenie miasta jedną filię biblioteczną. Pracę 

biblioteki i filii w 2018 r. wspomagało 12 punktów bibliotecznych w tomaszowskich szkołach 

i przedszkolach. W 2018 r. do biblioteki i jej filii kupiono ogółem 2621 książki na kwotę 54 

199,99 zł. 

Stan zbiorów na koniec 2018 r. to ogółem - 54344 wol., w tym: 

- literatura piękna dla dzieci i młodzieży - 15134 wol. 

- literatura piękna dla dorosłych -22490 wol. 

- literatura popularnonaukowa-16720 wol. 

Biblioteka w 2018 r. ukształtowała się na I miejscu w województwie lubelskim pod względem 

zarejestrowanych czytelników i ilości działających punktów bibliotecznych. 

W 2018 r. w bibliotece i filii zarejestrowano łącznie 6378 czytelników w tym: 

• w wypożyczalni dla dorosłych - 2422 czytelników  

• w oddziale dla dzieci i młodzieży - 3007 czytelników  

• w filii bibliotecznej - 688 czytelników  

Biblioteka prowadziła działalność kulturalno-oświatową skierowaną do różnych grup 

wiekowych we współpracy z instytucjami kultury, szkołami, przedszkolami i organizacjami 

pozarządowymi. Przede wszystkim działalność ta koncentruje się na organizacji spotkań z 

autorami, prowadzeniu zajęć bibliotecznych, organizacji wystaw, organizacji sesji naukowych 

i popularyzujących regionalizm, działalności wydawniczej, udziału w ogólnopolskich akcjach 

promujących czytelnictwo (np. Narodowe Czytanie, Cała Polska Czyta Dzieciom, Noc 

Bibliotek). Przy współpracy ze szkołami, organizuje inscenizacje teatralne a wraz z 

bibliotekami gminnymi konkursy skierowane do uczniów całego powiatu. W ramach 

obchodów Tygodnia Biblijnego, razem z parafią organizuje akcję głośnego czytania Pisma 

Świętego. Jednym z głównych zadań biblioteki jest działalność edukacyjna, a przez nią 

propagowanie literatury oraz historii Polski i regionu wśród mieszkańców miasta i powiatu. 
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Jedną z form działalności jest edukacja historyczna z zakresu historii współczesnej dzięki 

współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie. 

Biblioteka popularyzuje książkę i czytelnictwo, pomaga w zdobywaniu wiedzy, oferuje 

ciekawe formy działalności, gromadzi i udostępnia zbiory. Organizując imprezy i spotkania, 

zachęca uczestników do interesującego i oryginalnego spędzenia wolnego czasu oraz 

poszerzania własnych zainteresowań. Dlatego też w Bibliotece Miejskiej i filii, w 2018 roku, 

odbyły się 163 imprezy, w których uczestniczyło 5798 osób. Były to m. in.: spotkania autorskie, 

wernisaże, konkursy, wystawy, konferencje, spotkania w ramach Dyskusyjnych Klubów 

Książki, Klubiku Malucha, lekcje biblioteczne i wiele innych, których tematem przewodnim 

była książka. Bibliotekarze byli zapraszani do jury konkursów literackich. By podnosić swoje 

umiejętności brali udział w szkoleniach, seminariach, konferencjach i kursach. 

Na osobną uwagę zasługuje akcja pn. Kolumny Pamięci, jest to inicjatywa, która 

zrodziła się w 2016 roku przy organizacji przez bibliotekę, obchodów tysiąc pięćdziesiątej 

rocznicy przyjęcia chrztu przez Polskę. Powstała wtedy pierwsza kolumna, która tak jak i 

pozostałe wykonana jest z kamienia a na mosiężnej tablicy wygrawerowane jest wydarzenie, 

któremu jest poświęcona. Kolumny ustawione są na placu kościelnym Sanktuarium Matki 

Bożej Tomaszowskiej. Kolejne wydarzenia z historii miasta Tomaszowa Lubelskiego lub 

Polski, które zostały upamiętnione na „Kolumnach Pamięci” zostały wybrane w drodze 

konkursu ogłoszonego przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tomasza 

Zamoyskiego oraz Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski i Proboszcza Parafii pw. 

Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. W 2018 roku powstało ich 5 i każda ufundowana był 

przez innego sponsora. Sponsorzy chętnie angażowali się w to przedsięwzięcie, ponieważ 

wydarzenia, którym kolumny są poświęcone, ściśle związane są z danym przedsiębiorstwem 

czy organizacją związane, np. Kolumna Solidarności ufundowana została przez członków 

NSZZ „Solidarność” w Tomaszowie Lubelskim. Celem tej inicjatywy było zachęcenie do 

poznania i przypomnienia historii regionu a zarazem Polski oraz integracja biblioteki ze 

środowiskiem lokalnym.  

Duży wkład w 2018 roku w organizację imprez o charakterze religijno – patriotycznym 

ma Wydział Oświaty, Kultury Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta. Z inicjatywy 

Wydziału zorganizowano:  

- 4 lutego - obchody 165. rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego i Krwawego Dnia w 

Tomaszowie Ordynackim, 

- 7 lutego – inauguracja akcji ph. „Paszport Patriotyczny 100-lecia Odzyskania Niepodległości 

przez Polskę”, 

- 1 marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 

- 4 marca - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”, 

- 10 kwietnia - obchody 78. rocznicy zbrodni katyńskiej i 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej, 

- kwiecień – Akcja „Mały Patriota” skierowano do dzieci z tomaszowskich przedszkoli,  

- 2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, 

- 3 maja - Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

- 25 maja - Miejskie Obchody Dnia Pracownika i Animatora Kultury, 

- 1 sierpnia - „Zachować pamięć” – wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych w rocznicę 

wybuchu Powstania Warszawskiego, 

- 15 sierpnia - Dzień Służb Mundurowych, 

- 1 września – 79. rocznica wybuchu II wojny światowej, 

- 14-16 września - 79. rocznica Bitew pod Tomaszowem Lubelskim połączona z Rekonstrukcją 

Historyczną, 

- 7 października - 397. rocznica nadania prawa miejskiego dla Tomaszowa, 

- 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości, 
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- 13 grudnia – 37. rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego, 

- 16 grudnia - Spotkanie Opłatkowe dla Mieszkańców Miasta Tomaszowa Lubelskiego. 

 

8.3 Sport i rekreacja. 

 

Sport i rekreacja to ważna dziedzina życia mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego. 

Aktywność ruchowa stała się doskonałym sposobem na spędzanie wolnego czasu przez dzieci 

i młodzież, ale również osoby dorosłe. Zajęcia sportowo-rekreacyjne mogą odbywać się w 

sposób zorganizowany w klubach sportowych lub indywidualnie. Na terenie miasta w 2018 

roku funkcjonowało 15 klubów i organizacji sportowych, w tym 3 kluby prowadzą działalność 

wielosekcyjną. W stowarzyszeniach sportowych na terenie Tomaszowa Lubelskiego w 2018 

roku zarejestrowanych było ponad 1000 zawodniczek i zawodników. Zajęcia treningowe oraz 

zorganizowane zawody realizowane były w oparciu o posiadaną bazę sportową: 

- kompleks sportowy Ośrodka Sportu i Rekreacji „Tomasovia” przy ul. Aleja Sportowa 8 z halą 

sportową, boiskami do piłki nożnej, kortami tenisowymi, boiskiem do piłki siatkowej plażowej, 

torami: nartorolkowym i wrotkarskim. 

- baza sportową tomaszowskich szkół miejskich i powiatowych. 

Do dyspozycji mieszkańców w 2018 roku była również dobrze przygotowana baza rekreacyjna: 

- narciarskie trasy biegowe na Siwej Dolinie 

- sztuczne lodowisko przy Tomaszowskim Domu Kultury, 

- Skatepark – w parku miejskim, 

- 10 placów zabaw (ulice: Leśna, Kopernika/Króla Zygmunta, Marii Dąbrowskiej, 

Sucharskiego, Park Miejski, Aleja Południowa/Dolna, Promienna, Łaszczowiecka, Żołnierzy 

Września, Matejki) oraz osiedlowe place zabaw przy Spółdzielni Mieszkaniowej 

- 3 siłownie zewnętrzne (Park Miejski, SP nr 2 i OSiR „Tomasovia”). 

Dużą popularnością wśród mieszkańców Tomaszowa cieszyło się bezpłatne lodowisko, 

z tej formy rekreacji w 2018 roku skorzystało 20509 osób. W okresie zimowym 2018 roku 

OSiR bezpłatnie udostępniał narciarskie trasy biegowe a w okresie letnim tor nartorolkowy.  

Duże zainteresowanie mieszkańców miasta sportem i rekreacją, stale rosnąca liczba młodzieży 

w klubach sportowych powoduje, że władze Tomaszowa Lubelskiego wychodząc naprzeciw 

oczekiwaniom, realizują zadania inwestycyjne poprawiające stan i bezpieczeństwo istniejących 

obiektów oraz budują nowe. W 2018 roku rozpoczęto budowę krytej pływalni przy OSIR 

„Tomasovia”, oddanie obiektu do użytku zaplanowano na maj 2020 roku. W 2018 roku 

rozpoczęto także remont hali sportowej OSIR z zapleczem administracyjno – socjalnym. W 

2018 roku w ramach realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego powstałą siłownia zewnętrzna 

na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Na terenie Ogródków Działkowych „Przyszłość" oddano 

do użytku kolejny obiekt rekreacyjno – sportowy: plac zabaw oraz siłownię zewnętrzną 

utworzone w ramach Budżetu Obywatelskiego. 

Odpowiednia baza sportowo-rekreacyjna w Tomaszowie Lubelskim oraz aktywność klubów 

sportowych jest doceniana przez związki sportowe, które przyznają miastu organizację dużych 

imprez sportowych. 

Główne wydarzenia sportowe 2018r.: 

- XXX Jubileuszowy Bieg Hetmański (25 lutego) w narciarstwie klasycznym, 

- XXVI Puchar Małych Mistrzów oraz Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Karate 

Tradycyjnym ( 22 maja),  

- III Puchar Roztocza - Międzynarodowy Mityng Roller Speed Skate w jeździe szybkiej na 

wrotkach (26-27 czerwca),  

- IX Mistrzostwa Polski Urzędów Wojewódzkich w Piłce Nożnej (22-24 czerwca) 

- Uliczne Mistrzostwa Polski w jeździe szybkiej na torze narto rolkowym (16-17 czerwca) 
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- XII Międzynarodowy Turniej Szachowy dla Dzieci i Młodzieży „Puchar Roztocza” (6 

października), 

- VII Tomaszowski Półmaraton z okazji obchodów 79. Rocznicy Bitew pod Tomaszowem 

Lubelskim (15 września),  

Za pracą szkoleniową trenerów i organizacyjną działaczy idą w parze sukcesy tomaszowskich 

sportowców do których w 2018 roku bez wątpienia należą: 

- drugi w karierze i drugi z rzędu złoty medal w sprincie Moniki Skinder - zawodniczki MULKS 

Grupa Oscar Tomaszów Lubelski podczas Mistrzostw Polski w biegach narciarskich, które 

odbyły się na Polanie Jakuszyckiej,  

- I miejsce Szkoły Podstawowej Nr 3 w Tomaszowie Lubelskim w klasyfikacji Ogólnopolskich 

Igrzysk Młodzieży Szkolnej w narciarstwie biegowym w Białce Tatrząńskiej, 

- I miejsce szachistów ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kongresie IT i Szachy i w Wojewódzkim  

Finale "O Złotą Wieżę" 

- złote, srebrne i brązowe medale młodych karateków z Tomaszowskiego Klubu Karate 

Tradycyjnego i Klubu Karate Tradycyjnego Tomaszów Lubelski podczas Pucharu Świata w 

Kanadzie, Mistrzostw Świata Dzieci na Litwie, Pucharu Polski Dzieci w Gdańsku i Pucharu 

Europy Karate Fudokan w Słowenii, 

- wysokie lokaty w tabelach II ligowej drużyny piłki siatkowej kobiet i IV ligowej drużyny 

piłki nożnej TKS „Tomasovia” oraz wiele sukcesów tomaszowskich sportowców w zawodach 

o randze wojewódzkiej i międzywojewódzkiej. 

  

Realizacja inwestycji w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej w Tomaszowie, 

konsekwentna realizacja zadań z zakresu współzawodnictwa dzieci i młodzieży, stwarzanie 

dobrego klimatu dla rozwoju klubów sportowych, stale rosnący budżet stypendialny – działania 

te zostały zauważone i docenione przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego - 

organizatora współzawodnictwa sportowego w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego dla 

Województwa Lubelskiego za rok 2018. Miasto Tomaszów Lubelski we wspomnianym 

współzawodnictwie zajęło II miejsce, co wskazuje na ogromny potencjał naszego miasta w 

dziedzinie rozwoju sportu młodzieżowego oraz na szczególne zaangażowanie działaczy i 

trenerów sportowych.  
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IX. PODSUMOWANIE 
Dla Tomaszowa Lubelskiego rok 2018 był szczególny, to rok rozpoczęcia dwóch 

znaczących dla miasta inwestycji z udziałem pozyskanych środków zewnętrznych. To efekt 

aktywności i skuteczności miasta w aplikowaniu o pieniądze z Unii Europejskiej i źródeł 

krajowych. Rozwój infrastruktury, bardziej niż przytoczone w Raporcie liczby i nakłady 

finansowe, obrazują zmiany naocznie obserwowane przez mieszkańców i przyjezdnych, 

obecne w miejskiej przestrzeni niemal na każdym kroku. W lipcu b.r. zostanie oddane do 

użytku targowisko „Mój Rynek”, trwają zaawansowane prace przy budowie Krytej Pływalni.  

Najpotężniejszą inwestycją, o ogromnym znaczeniu pod względem rozładowania ruchu 

w centrum miasta i przede wszystkim wyprowadzenia TIR-ów z centrum, jest oczywiście 

trwająca budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego finansowana ze środków spoza budżetu 

miasta.  

Poprawie jakości powietrza służyła inwestycja w dofinansowanie dla mieszkańców 

miasta do wymiany pieców węglowych na inne ekologiczne źródła ciepła. Dzięki temu w 2018 

roku w czterdziestu czterech gospodarstwach domowych pojawiły się nowe ekologiczne piece 

c.o.  

Niezmiennie, w ramach konkursów ofert, przekazujemy klubom, stowarzyszeniom, 

organizacjom pozarządowym środki na organizację wydarzeń sportowych, kulturalnych, na 

zadania z zakresu zdrowia i pomocy społecznej. Współpracujemy ze społecznikami, 

organizacjami pozarządowymi, jak również innymi samorządami i jednostkami. Wspieramy 

policję, straż graniczą, co przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.  Dużą 

wagę przywiązujemy do edukacji i działań prospołecznych, czego przykładami są projekty 

realizowane przez tomaszowskie placówki oświatowe przy pomocy Urzędu Miasta. 

Zrealizowaliśmy kolejne projekty w ramach Budżety Obywatelskiego, co stanowi zachętę dla 

mieszkańców do włączania się w życie miasta i tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Poza 

dużymi inwestycjami systematycznie prowadzimy budowę i remonty nawierzchni i chodników, 

rozbudowy parkingów, sieci kanalizacyjnych, budowy oświetlenia. Szereg zadań z tego zakresu 

zrealizowany został w ubiegłym roku z budową ulicy Norwida na czele. Kontynuowaliśmy 

również inwestycje w zieleń miejską, wykonaliśmy nowe nasadzenia, m.in. na klombach 

miejskich i parku im. A. Krzyżanowskiego. 

Podejmowaliśmy przedsięwzięcia związane z profilaktyką, edukacją, ekologią. 

Zorganizowaliśmy szereg różnorodnych wydarzeń, by na miejscu zapewnić mieszkańcom 

szeroką ofertę kulturalną, skierowaną do zróżnicowanych grup odbiorców. Prócz dużych 

koncertów na stadionie, w parku, czy w domu kultury, odbywały się mniejsze przedsięwzięcia, 

jak plenerowe imprezy dla dzieci, czy zajęcia w Tomaszowskim Domu Kultury i Miejskiej 

Bibliotece Publicznej im. T. Zamoyskiego. Podobnie z wydarzeniami sportowymi, które 

stanowiły przedsięwzięcia dla bardzo szerokiego grona osób, ale też węższych grup. 

Samorząd w swoich działaniach, składających się na rozwój miasta, oferuje 

przedsiębiorcom ulgi i ułatwienia, będące wsparciem motywującym do tworzenia nowych 

miejsc pracy i przyczyniającym się do rozwoju przedsiębiorczości.  

Dane demograficzne za 2018 rok pokazują, że na efekty funkcjonowania rządowego 

programu 500+ należy jeszcze poczekać ponieważ liczba urodzeń wśród mieszkańców 

Tomaszowa nie uległa wzrostowi. Jako samorząd musimy skupić się na stwarzaniu przyjaznych 
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warunków dla tomaszowskich rodzin i dalszych inwestycjach w wieloaspektowy, 

zrównoważony rozwój miasta. 

W 2018 roku rozpoczęliśmy oraz zaplanowaliśmy inwestycje i projekty, które są w 

trakcie realizacji czy też będą realizowane w kolejnych latach. Działamy w sposób 

przemyślany, strategiczny, skupiając się na maksymalnym czerpaniu środków ze źródeł 

zewnętrznych, co skutkuje wdrażaniem kolejnych projektów i inicjatyw. Rok 2018 należy 

postrzegać jako efekt wcześniejszych naszych działań oraz początek i punkt wyjścia kolejnych. 

Wśród priorytetów są projekty twarde – infrastrukturalne jak również miękkie – społeczne. 

Naszym działaniom towarzyszy kontekst proekologiczny, wagę przywiązujemy do 

edukowania, wspierania przedsiębiorczości, oferty kulturalnej i wszelkich innych wskazanych 

aspektów, warunkujących harmonijny rozwój miasta.  

Kierunek, który obraliśmy, będziemy konsekwentnie kontynuować, dla dobra 

Tomaszowa Lubelskiego, miasta przyjaznego mieszkańcom i odwiedzającym go gościom. 

 


