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I. WSTĘP 
 
 Szanowni Mieszkańcy Tomaszowa Lubelskiego, prezentujemy Wam Raport o stanie 

Miasta Tomaszów Lubelski za rok 2020. Rok bardzo trudny ze względu na pandemię, która nas 
zaskoczyła i spowodowała ograniczenia w życiu publicznym i prywatnym. Pomimo  
ograniczeń Miasto Tomaszów Lubelski starało się pracować zgodnie z założonymi planami 
i realizować zaplanowane inwestycje. 17 lipca 2020 roku oddano do użytku długo oczekiwaną 
przez mieszkańców miasta Krytą Pływalnię. W III kwartale ukończono budowę  dwóch 
budynków przy ul. Wyzwolenia i Rybickiego z 35 mieszkaniami socjalnymi. Niniejszy raport 
jest całościowym zasobem wiadomości o funkcjonowaniu Miasta Tomaszów Lubelski. Raport 
zawiera informacje o sytuacji finansowej miasta, realizacji polityk, programów i strategii 
i uchwał Rady Miasta. Opracowanie wiarygodnie przedstawia przebieg zmian jakie zachodzą 
w różnych dziedzinach życia Tomaszowa Lubelskiego. Spoistość wieloletnich działań 

prowadzonych tomaszowskich samorządowców, zaprocentowała budową wielu inwestycji 
z których tak chętnie korzystają mieszkańcy. Podstawą naszych działań jest stabilny, 
zrównoważony rozwój miasta, a wypracowane w szerokich konsultacjach koncepcje, stanowią 

o kierunkach jakie obieramy. Prężny rozwój Tomaszowa Lubelskiego to również zasługa jego 
mieszkańców. Pomimo pandemii, dużą aktywność i zaangażowanie wykazywały 
stowarzyszenia i organizacji społeczne. Jedność i mobilizacja społeczna tomaszowian, która 
zawsze towarzyszyła stałym elementem życia obywatelskiego miasta, na pewno zaprocentuje 
następnymi dobrymi i korzystnymi dla mieszkańców projektami.  
Dziękując za trudny ale pomimo wszystko dobry rok dla naszego miasta, zapraszam 
do zapoznania się z Raportem o stanie Miasta Tomaszów Lubelski za rok 2020.  
 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. Przez Tomaszów 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, kryta 
pływalnia, 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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 Ostatnie lata to stale zmniejszająca się liczba mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego, 
z 20 348 mieszkańców w 2004 roku do 18 730 mieszkańców na dzień 31 grudnia 2020 roku. 
Do najważniejszych przyczyn możemy zaliczyć: niż demograficzny, wymeldowywanie się 
mieszkańców, którzy np. wyjechali na studia, a po ich ukończeniu podjęli pracę w innych 
rejonach Polski. W 2020 roku urodziło się w Tomaszowie 137 osób a zmarło 231, nastąpił 
wzrost liczby urodzeń do roku 2019 o 2 osoby. Zameldowano 784 osób i odnotowano 125 
wymeldowań z pobytu stałego i czasowego. Urząd Stanu Cywilnego sporządził 359 aktów 
urodzeń, 151 aktów małżeństw i 666 aktów zgonu, a Wydział Spraw Obywatelskich wydał 991 
dowodów osobistych.  
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III.  INFORMACJE FINANSOWE 
 

3.1 Wykonanie budżetu Miasta Tomaszów Lubelski. 
 Podstawą gospodarki finansowej Miasta Tomaszów Lubelski w 2020 roku była uchwała 
podjęta przez Radę Miasta Tomaszów Lubelski w dniu 13 grudnia 2019 roku Uchwała 
Nr XIV/145/2019 w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok według, której ustalono dochody 
w wysokości 109 575 617,00 zł  z (w tym dochody majątkowe kwota 28 957 289,00 zł), 
wydatki w wysokości 106 912 417,00 zł (w tym wydatki majątkowe kwota 26 313 340,00 zł). 
Uchwala budżetowa na 2020 rok przewidywała również rozchody budżetowe w wysokości 
2.663.200 zł, przypadające do spłaty raty pożyczek długoterminowych i wykup obligacji 
komunalnych. 
Zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 2.663.200  zł. 
 W trakcie roku budżetowego 2020 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: 109 575 617,00 116 551 697,76 106%
dochody bieżące 80 618 328,00 87 635 662,29 109%
dochody majątkowe 28 957 289,00 28 916 035,47 100%
Wydatki: 106 912 417,00 111 106 389,91 104%
wydatki bieżące 80 599 077,00 85 844 862,09 107%
wydatki majątkowe 26 313 340,00 25 261 527,82 96%

Nadwyżka 2 663 200,00 5 445 307,85 204%
Przychody  1 674 283,12
Rozchody 2 663 200,00 763 200,00

 

 Poniżej na wykresie przedstawiono strukturę dochodów budżetu Miasta Tomaszów 
Lubelski w 2020 roku 

 

 

Dotacje na programy 

i projekty UE; 9,31%

Dotacje majątkowe; 

12,83%

Udziały w PIT i CIT; 

15,31%

Subwencje; 16,51%

Dochody własne ; 

21,67%

Dotacje z budżetu 

państwa na zadania 

zlecone i własne; 

24,36%
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Największą pozycję dochodów budżetu stanowiły dotacje z budżetu państwa na zadania 
zlecone i własne w kwocie 28388180,40 zł, tj. 24,36% dochodów ogółem. Następne pozycje 
dochodów w kolejności stanowią dochody własne w kwocie 25257601,16 zł (21,76%), 
subwencje w kwocie 19244834,00 zł (16,51%), udziały w podatku PIT i CIT w kwocie 
17848045,20 zł (15,31%). Dwie ostatnie grupy dochodów to dotacje na realizację programów 
i projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu państwa łącznie 
ze środkami z funduszy celowych na inwestycje w kwocie łącznej 10854400,29 zł (9,31%) oraz 
dotacje majątkowe i dochody majątkowe w tym  realizowane na podstawie porozumień z 
jednostkami samorządu terytorialnego i z administracją rządową kwota 14958636,71 zł 
(12,83%). 
 
Poniżej na wykresie przedstawiono strukturę wydatków budżetu Miasta Tomaszów Lubelski 

w 2019 roku według głównych działów klasyfikacji budżetowej 
 

 

 

Największą pozycję wydatków miasta stanowią wydatki na oświatę 32129974,72 zł tj. 28,92% 
ogółu wydatków oraz wydatki przeznaczone na pomoc społeczną i rodzinę 30002554,70 zł, 
tj. 27,00 % ogółu wydatków. Trzecia co do wielkości pozycja wydatków dotyczy gospodarki 
komunalnej i jest to kwota 29985763,02 zł tj. 26,99 % ogółu wydatków. Kolejne pozycje 
dotyczą administracji publicznej kwota 6275188,16 zł tj. 5,65 % ogółu wydatków, kultury 
fizycznej kwota 3312638,51 zł tj. 2,98% ogółu wydatków, kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego kwota 3011207,01 zł tj. 2,71%  oraz  transportu i łączności kwota 6389063,79 zł 
tj. 5,75% ogółu wydatków.  
Planowana nadwyżka budżetu za 2020 roku miała wynosić 2663200,00 zł natomiast faktycznie 
na dzień 31.12.2020 rok wyniosła  5445307,85, czyli wypracowano większą nadwyżkę o kwotę 
2782107,85 zł , co jest wynikiem prowadzenia racjonalnej gospodarki finansowej. 
Nie były planowane na 2020 rok przychody budżetu, natomiast zostały wykonane w kwocie 
1674283,12 zł i obejmowały: 

Kultura i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego

3%

Kultura fizyczna

3%

Administracja 

publiczna 

5%

Transport i łączność

6%
Gospodarka 

komunalna i ochrona 

środowiska

27%

Pomoc społeczna 

27%

Oświata i 

wychowanie

29%
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- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy 
o finansach publicznych w kwocie 128453,54 zł 

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, 
wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych  zaplanowane w kwocie 
1545829,58 zł. 

Planowane na 2020 rok rozchody budżetu w kwocie 2.863.200 zł wykonano w kwocie 
763.200,00 zł tj. 28,66% i obejmowały one spłatę zaciągniętych wcześniej pożyczek i wykup 
obligacji komunalnych w kwocie 200000,00. 
 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa – 
pożyczka 

563.200,00 

PKO BP w Warszawie– wykup obligacji komunalnych 200.000,00 
R a z e m 763.200,00 

 

 Zadłużenie Gminy Miejskiej w Tomaszowie Lub. tytułem zaciągniętych pożyczek 
i emisji obligacji komunalnych na dzień 31.12.2020 roku wynosi: 22681465,00 zł 
 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa – 
pożyczka 
• termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

981.465,00  

PKO BP w Warszawie  
- emisja obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu 
budżetu 
 miasta i spłatę w 2012 roku wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 

3.000.000,00 

PKO BP w Warszawie  
- emisja obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu 
budżetu 
 miasta i spłatę w 2013 roku wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 

1.000.000,00 

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 

PKO BP w Warszawie  
- emisja obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu 
budżetu 
 miasta i spłatę w 2019 roku wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 

10.000.000,00 

R a z e m 22.681.465,00 
 
Łączna kwota długu Gminy Miejskiej na koniec 2020 roku /z zobowiązaniami wymagalnymi 
– 2.392,08 zł / wynosi 22.683.857,08 zł. 
Szczególną zasadą towarzyszącą wykonaniu budżetu za 2020 rok jest osiągnięcie zysku 
operacyjnego w kwocie 1790800,20 zł. Stanowi on różnicę między dochodami bieżącymi 
/87635662,29 zł/, a wydatkami bieżącymi /85844862,09 zł/ i wskazuje, że Miasto Tomaszów 
Lubelski było w stanie pokryć bieżące wydatki z bieżących dochodów, a nawet część dochodów 
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bieżących przeznaczyć na spłatę długoterminowych zobowiązań finansowych i na poczet zadań 
inwestycyjnych. 
 Szczegółowo budżet roku 2020 został opisany w sprawozdaniu rocznym z wykonania 
budżetu miasta Tomaszów Lubelski za 2020 rok, które przyjętego zarządzeniem Burmistrza 
Miasta Nr 44/2021 z dnia 29 marca 2021 roku. 

WPF – Wieloletnia Prognoza Finansowa 
Dane przedstawione w WPF obejmują lata 2018 – 2020 jako okresy wykonane oraz lata 2021 
– 2029 jako okresy planowane.  
Dochody bieżące na kolejne lata zostały zaplanowane ostrożnie na poziomie wzrostu od 0% do 
2%, 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 2020 na wskaźniki jak i na kwoty wydatków i dochodów majątkowych największy 
wpływ ma rozpoczęta w roku 2018 inwestycja pn: „Modernizacja kompleksu sportowego OSiR 

Tomasovia obejmująca modernizację zdegradowanych budynków OSiR Tomasovia oraz 

remont budynku hali sportowej OSiR z zapleczem administracyjno – socjalnym”, która 
poprzednio była realizowana pn: „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych miasta 

Tomaszów Lubelski poprzez modernizację zdegradowanych budynków OSiR – rozbudowę o 

kryta 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”   
W roku 2020 w ramach umowy z bankiem PKO BP przesunięto spłatę emisję obligacji 
komunalnych kwocie 1.900.000,- na roku 2029.  

Poniżej w tabeli przedstawiono planowane spłaty w latach 2020-2029 
oraz planowana kwotę długu w latach 2020 - 2029 

rok emisja obligacji 
planowane spłaty 
kredytów i wykup 

emisji 

planowana kwota 
długu na koniec 

roku 
Wykonanie 2020 

 
763 200,00 22 683 857,08 

Prognoza 2021 0 2 863 200,00 19 818 265,00 
Prognoza 2022 0 918 265,00 18 900 000,00 
Prognoza 2023 0 3 000 000,00 15 900 000,00 
Prognoza 2024 0 3 000 000,00 12 900 000,00 
Prognoza 2025 0 2 500 000,00 10 400 000,00 
Prognoza 2026 0 2 500 000,00 7 900 000,00 
Prognoza 2027 0 3 000 000,00 4 900 000,00 
Prognoza 2028 0 3 000 000,00 1 900 000,00 
Prognoza 2029 0 1 900 000,00 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. Zostały 
one określone w sposób pozwalający zachować regułę art. 243 ustawy o finansach publicznych 
i planowany wskaźnik spłaty zadłużenia posiada rezerwę do przekroczenia dopuszczalnego 
wskaźnika spłaty zadłużenia.  
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3.2 Wykonanie wydatków inwestycyjnych. 
 
WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH 
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 
60016 Drogi publiczne gminne 
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

Budowa drogi gminnej ul. Zacisze 
  - Plan      19 500,00 zł. 
  - Wykonanie     0,00 zł.   0,0% 
Plan zakładał opracowanie dokumentacji technicznej z celem realizacji robót budowalnych w 
latach przyszłych. Ze względu na stan epidemiologiczny na terenie naszego kraju, zakłócenia 
pracy jednostek opiniujących termin wykonania dokumentacji przesunięto na 2021 rok. Takie 
przesunięcie terminu nie wpłynie negatywnie na realizację zadania. 

Budowa drogi gminnej ul. Robotniczej  

- Plan      1 640 984,00 zł. 
- Wykonanie     1 640 983,55 zł.  100,0% 

Wydatek jest wynikiem wprowadzenia do realizacji inwestycji drogowej. W latach 2019 i 2020 
pozyskano nieruchomości na realizację przedmiotowego zadania drogowego. Wartość 
całkowita zadania zamknęła się kwotą 1 741 742 zł., z czego Miasto Tomaszów Lubelski 
uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 884 194 zł. i 509 212,05 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wkład własny z budżetu miasta wyniósł 20% 
wartości przedsięwzięcia. Inwestycja w zakresie przewidzianym do realizacji w roku 2020 
została zakończona i rozliczona. 

Budowa drogi gminnej ul. Armii Krajowej w roku 2020 

 - Plan      23 950,00 zł. 
 - Wykonanie     23 924,88 zł.  99,9% 

W ramach wydatkowanych środków opracowano dokumentację techniczną odcinka drogi 
publicznej od łuku ul. Armii Krajowej do ul. Polnej. Realizacja zadania przy udziale środków 
budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zostanie przeprowadzona w roku 
2021.  

Budowa drogi gminnej ul. bocznej Szopena w roku 2020 

- Plan      1 380,00 zł. 
- Wykonanie     1 380,00 zł.  100,0% 

Wskazany wydatek jest wynikiem wniesienia depozytu sądowego jako odszkodowanie 
za przejęcie nieruchomości pod budowę drogi bocznej Szopena. W wyniku tej opłaty została 
uregulowana kwestia płatności odszkodowań za przejęte nieruchomości. Realizacja robót 
w latach kolejnych. 
 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tomaszowie Lubelskim 

  - Plan      371 800,00 zł. 
  - Wykonanie     371 777,65 zł.  100,0% 
Wprowadzenie dodatkowego zadania w zakresie budowy dróg była spowodowana 
pozyskaniem środków z budżetu województwa na zadania w zakresie budowy dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych. Z uwagi na charakter drogi publicznej ul. Wiejskiej, która 
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wpisywała się w kryteria naboru pozyskano w ramach tego zadania środki finansowe w kwocie 
142 000 zł. oraz 222 253,67 zł. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozyskane 
środki finansowe znacznie zmniejszyły wielkość wkładu własnego naszej gminy. Inwestycja 
została zakończona na etapie uzyskania dokumentu Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego. 
 Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza 

  - Plan      2 000,00 zł. 
  - Wykonanie     2 000,00 zł.  100,0% 
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na opracowanie mapy do celów projektowych dla potrzeb 
sporządzenia dokumentacji technicznej przebudowy przedmiotowej drogi. Dla tego 
przedsięwzięcia nasza gmina chce pozyskać środki z Funduszu Dróg Samorządowych 
z terminem realizacji w roku 2022. 
 Budowa drogi gminnej ul. Wiejskiej 

  - Plan      697 650,00 zł. 
  - Wykonanie     672 543,36 zł.  96,4% 
Przedmiotowa inwestycja stanowi dokończenie prac przy realizacji robót na drodze gminnej ul. 
Wiejskiej. W ramach naboru uzupełniającego z Funduszu Dróg Samorządowych nasza gmina 
pozyskała środki w kwocie 329 162,00 zł. oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
w kwocie 330 838,00 zł. Wkład własny naszego budżetu to jedynie środki okołoinwestycyjne 
czyli nadzory inwestorskie oraz koszty tablicy informacyjnej. Inwestycja została zakończona 
na etapie uzyskania dokumentu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 
 Przebudowa parkingu przy ul. T. Zamojskiego 

  - Plan      17 348,00 zł. 
  - Wykonanie     17 347,08 zł.  100,0% 
Wydatek poniesiony w roku 2020 obejmował koszt wykonania przebudowy parkingu przy ul. 
T. Zamojskiego. Inwestycja realizowana we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową 
w Tomaszowie Lubelskim. Inwestycja rozliczona. 

 
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
70095 Pozostała działalność 
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

Budynek wielorodzinny Nr 1 przy ul. Rybickiego 

 - Plan      2 377 762,00 zł. 
 - Wykonanie     2 377 758,58 zł. 

 100,0% 
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na realizację budynku wielorodzinnego socjalnego przy ul. 
Rybickiego w ramach środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego 
w Warszawie. Część środków poniesionych w roku 2020 w kwocie 1 283 209,25 zł. została 
zabezpieczona w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dotacja z BGK 
w kwocie 1 173 275,00 zł. zostanie przesłana miastu po zakończeniu inwestycji. Obecnie 
trwają prace wykończeniowe z terminem zakończenia w marcu 2021 roku. 

Budynek wielorodzinny Nr 2 przy ul. Rybickiego 

- Plan      2 317 789,00 zł. 
- Wykonanie     2 316 334,99 zł.  99,9% 
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Budynek wielorodzinny Nr 2 przy ul. Moniuszki 

 - Plan      2 186 104,00 zł. 
 - Wykonanie     2 186 070,24 zł.  100,0% 

Wydatek środków na rok 2020 obejmował kontynuację i zakończenie realizacji budowy dwóch 
kolejnych budynków socjalnych na terenie naszego miasta przy udziale 40% kosztów 
kwalifikowanych z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. 
Inwestycje zostały zakończone i dopuszczone do użytkowania przez Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Lubelskim. Przedmiotowa inwestycja była finansowana 
w następujący sposób: 
- budynek nr 2 ul. Rybickiego 
 - Wartość całkowita zadania 3 025 406,26 zł. 

- BGK w kwocie 1 219 044,26 zł. 
 - RFIL w kwocie 374 783,84 zł. 
 - budżet miasta w kwocie 1 431 578,16 zł. 
- budynek nr 2 Moniuszki (Wyzwolenia) 
 - Wartość całkowita zadania 2 528 658,42 zł. 

- BGK w kwocie 966 715,00 zł. 
 - RFIL w kwocie 223 728,34 zł. 
 - budżet miasta w kwocie 1 338 215,08 zł. 

 
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
75023 Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu) 
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

Budynek Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 57 

 - Plan      146 700,00 zł. 
 - Wykonanie     146 644,57 zł.  100,0% 

Poniesione środki finansowe przeznaczono na wymianę kotłów gazowych w kotłowni 
zasilającej budynki przy ul. Lwowskiej 53 i 57. Wykonane prace przyczynią się do poprawy 
bezpieczeństwa użytkowania oraz uzyskania oszczędności zużycia gazy. Przedsięwzięcie 
zakończone i rozliczone. 
 

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO ŻAROWA 
75495 Pozostała działalność 
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

Monitoring miasta 2020 

  - Plan      14 250,00 zł. 
  - Wykonanie     14 229,97 zł.  99,9% 
Wydatki poniesione na zakup i montaż dodatkowych urządzeń poprawiających system 
monitoringu miejskiego. W ramach tych środków wykonano instalację monitoringu 
tymczasowego izolatorium w nowo wybudowanym budynku przy ul. Wyzwolenia. Poniesione 
środki zostaną zrefundowane przez Wojewodę Lubelskiego w ramach środków 
na przeciwdziałanie COVID-19. 
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801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 
80104 Przedszkola 
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
 Modernizacja Przedszkola Nr 5 

  - Plan      23 370,00 zł. 
  - Wykonanie     23 370,00 zł.  100,0% 
Poniesione środki na realizację robót w zakresie izolacji fundamentów w Przedszkolu 
Samorządowym Nr 5. Wykonane i rozliczone prace na kolejne lata zabezpieczą pomieszczenia 
zlokalizowane w przyziemnej części budynku przed przemakaniem wód gruntowych 
i roztopowych. 
 

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
 Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Mieście Tomaszów 

Lubelski 

  - Plan      24 760,00 zł. 
  - Wykonanie     24 760,00 zł.  100,0% 
Zaplanowane i wydatkowane środki na rozpoczęcie i przygotowanie inwestycji w zakresie 
montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej stanowiących 
mienie naszego miasta. W wyniku analizy stworzono zakres zapotrzebowania oraz sporządzono 
wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie 
o pożyczkę na sfinansowanie w 100% tego przedsięwzięcia. Uzyskano pozytywną opinię dla 
tego wniosku, jednakże uzyskanie środków w kwocie 1 000 000 zł. dla tego zadania 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozwoliło na nie zaciąganie dodatkowych 
zobowiązań finansowych. 
 

6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów 
publicznych 
  - Plan      200 000,00 zł. 
  - Wykonanie     198 262,94 zł.  99,1% 
Plan wydatków obejmował kontynuację zapisów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w zakresie 
wymiany źródeł ciepła w budynkach osób fizycznych na terenie naszej gminy. Miasto 
Tomaszów Lubelski w tym zakresie dofinansowuje mieszkańców w wysokości 50% (nie więcej 
jak 5.000 zł.) wartości wymiany pieca na ekologiczne źródła energii. Realizacja tego 
przedsięwzięcia sukcesywnie na podstawie złożonych wniosków. W roku 2020 
współfinansowano z budżetu miasta wymianę 43 szt. pieców (tzw. śmieciuchów) na kotły 
ekologiczne. 
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90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
 Budowa kanalizacji deszczowej ulicy bocznej Łaszczowieckiej 

- Plan      69 600,00 zł. 
- Wykonanie     0,00 zł.   0,0% 

Zaplanowane wydatki na rozpoczęcie realizacji budowy infrastruktury kanalizacji burzowej 
koniecznej dla funkcjonowania terenów inwestycyjnych w północno-wschodniej części miasta. 
Z uwagi na realizację w roku 2020 zadania drogowego ul. Robotniczej w ramach których 
wykonano kanalizację burzową oraz brak środków z budżetu państwa na przeciwdziałanie 
skutkom klęsk żywiołowych, zaniechano realizacji przedsięwzięcia w ramach tego działu. 
 

926 KULTURA FIZYCZNA 
92601 Obiekty sportowe 
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
 Przebudowa obiektów sportów nartorolkowych i wrotkarskich wraz z niezbędną 

infrastrukturą na terenie OSiR „Tomasovia” w Tomaszowie Lubelskim 

 - Plan      10 455,00 zł. 
 - Wykonanie     10 455,00 zł.  100,0% 
Budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów OSiR „Tomasovia”  w Tomaszowie 

Lubelskim 

- Plan       24 477,00 zł. 
- Wykonanie      24 477,00 zł.  100,0% 

Poniesione w roku 2020 środki na opracowanie dodatkowych projektów technicznych dla prac 
modernizacji i budowy infrastruktury obiektów OSiR „Tomasovia”  w Tomaszowie Lubelskim. 
Dla przebudowy torów wrotkarskich i nartorolkowych uzyskano dofinasowanie Ministra 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zgodnie z umową nr 
2020/0250/1111/SubA/DIS/SP z dnia 17.11.2020 r. w kwocie 578 300,00 zł. Dodatkowo nasze 
miasto złożyło dla w/w inwestycji wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. Realizacja robót nastąpi po przeprowadzeniu procedury przetargowej. 
 
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE – MAJ ĄTKOWE (Wydatki na programy i projekty 
realizowane ze środków pochodzących z budżetu miasta, budżetu państwa i budżetu unii 
europejskiej). 
 

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

Odnawialne źródła energii w Mieście Tomaszów Lubelski 

 - Plan      100 000,00 zł. 
 - Wykonanie         4 896,00 zł.  4,9% 

Wydatek stanowi kwotę, która będzie ujęta w dotacji ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014 - 2020 Działania 4.1., jako dofinansowanie do montażu instalacji 
odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkańców naszego miasta. Realizacja 



 14

przedsięwzięcia w roku 2021. Obecnie trwa procedura wyboru wykonawcy / wykonawców 
przedsięwzięcia. 

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
Odnawialne źródła energii w Mieście Tomaszów Lubelski 

 - Plan      100 000,00 zł. 
 - Wykonanie       26 665,80 zł.  26,7% 

Poniesiony wydatek stanowi wpłaty mieszkańców miasta / uczestników projektu, do montażu 
instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach stanowiących ich własność. 
 
90095 Pozostała działalność 
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

Modernizacja kompleksu sportowego OSiR „Tomasovia” obejmująca modernizację 

zdegradowanych budynków OSiR „Tomasovia” oraz remontu budynku hali sportowej OSiR 

„Tomasovia”  z zapleczem administracyjno-socjalnym 

- Plan      6 289 838,00 zł. 
- Wykonanie     6 262 941,82 zł.  99,6% 

Wydatki obejmowały dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020. W ramach tego przedsięwzięcia wybudowano krytą pływalnię uzupełniając 
tym infrastrukturę OSiR „Tomasovia”  wraz z remontem hali sportowej. W roku 2020 nastąpiło 
zakończenie realizacji i rozliczenie tego przedsięwzięcia. 
 

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
Modernizacja kompleksu sportowego OSiR „Tomasovia” obejmująca modernizację 

zdegradowanych budynków OSiR „Tomasovia” oraz remontu budynku hali sportowej OSiR 

„Tomasovia”  z zapleczem administracyjno-socjalnym 

- Plan      8 174 904,00 zł. 
- Wykonanie     8 006 897,47 zł.  97,9% 

Ujęte w planie wydatki stanowią wkład własny naszego miasta w realizację projektu, 
dofinansowanie Ministerstwa Sportu w kwocie 3 610 100,00 zł., środki budżetu w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 996 491,53 zł. oraz Powiatu 
Tomaszowskiego w kwocie 1 923 935,00 zł. 
 

3.3 Realizacja Budżetu Obywatelskiego. 
 
 W dniu 04.03.2020 r. Rada Miasta Tomaszów Lubelski pozytywnie zaopiniowała 
wniosek Burmistrza Miasta z dnia 20.02.2020 r. dotyczący wstrzymania realizacji Budżetu 
Obywatelskiego w 2020 roku w związku ze zgłoszonymi uwagami przez mieszkańców miasta.  
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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 226,9 ha w tym: 
- grunty rolne: 61,5 ha, - działki budowlane: 3,7 ha,- tereny rekreacyjne: 6,6 ha, - pozostałe 

155,1 ha 
 Ponadto w posiadaniu Miasta są: 
- lasy 18 ha, - parki 4,4 ha oraz 34,5 ha gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste. 
 W roku 2020 Miasto sprzedało: 
- 5 działek o łącznej powierzchni 0,6768 ha na kwotę 426 667,00 zł, 
- 10 lokali użytkowych położonych w budynku Przychodni zdrowia przy ul. Petera za kwotę 

2 998 806,00zł,  
- lokal użytkowy położony w piwnicy budynku przy ul. Rolniczej o powierzchni użytkowej 

68 m2 za kwotę 22 350,00 zł. 
 Skomunalizowano:  2 działki o pow. 0,4452 ha. 
 W roku 2020 Miasto nabyło: 
- grunty pod budowę drogi przy ul. Kruczej o łącznej powierzchni 0,0567 ha za symboliczną 

złotówkę (2x1zł =2 zł). 
 Gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie miasto posiada 34,5 ha. 
 W roku 2020 dokonano następujących zamian nieruchomości:  
Działka 213/3 ark. 16 o pow. 90 m2 za kwotę 11 070,00 zł należąca do Gminy Miejskiej 
na działkę nr 115/11 ark. 15 o pow. 164 m2 za kwotę 23 601,24 zł należąca do PGE.  
 Dopłata na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Lublin w wysokości 12 531,24 zł. 
Działki nr 216/13 i nr 216/14 ark. 31 o łącznej pow. 27 m2 należące do Gminy Miejskiej za 
kwotę 972,00 zł na działkę nr 216/10 ark. 31 o pow. 10m2 za kwotę 366,00 zł. 
Dopłata na rzecz Gminy Miejskiej w wysokości 606,00 zł. 
Gminnym zasobem nieruchomościami zarządza Miasto bezpośrednio Wydział Gospodarki 
Komunalnej. 
Miasto posiada 49,7 km dróg utwardzonych. Drogami miejskimi i wewnętrznymi zarządza 
Miejski Zarząd Dróg. 

4.2 Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych 
 Miasto Tomaszów Lubelski, zgodnie z art. 25 ust. 2 u.g.n., gospodaruje zasobem 
nieruchomości m.in. poprzez wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie nieruchomości 
wchodzących w skład zasobu. 
1. W roku 2020 powierzchnia gruntów, które znajdowały się w dzierżawie wynosiła: 

- na cele ogrodnicze i rolnicze 2,71 ha; 
- na cele przemysłowo-usługowo-handlowe 1,21 ha; 
- pod garaże i na cele dojazdowe 2473 m2; 
- na cele budowy Akademii Sztuk Walki TKKT 2094 m2; 
- pod farmy fotowoltaiczne 6,49 ha. 

2. W roku 2020 powierzchnia wynajmowanych lokali wynosiła 1525,71 m2. 
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3. W roku 2020 powierzchnia gruntów będących użyczeniu wynosiła 15,88 ha. 
4. Dochody otrzymane w 2020 roku z tytułu dzierżawy i najmu wyniosły 510 459,00 zł. 
 

4.3 Informacja o stanie mieszkalnictwa komunalnego 
 
Informacja o stanie mieszkalnictwa z mieszkaniowego zasobu Miasta Tomaszów 
Lubelski. 
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 244 lokali mieszkalnych 
i socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 9.695,56 m². 

Znajdujące się w zasobie mieszkaniowym lokale mieszkalne podzielone są na pięć 
kategorii, oraz na lokale socjalne tj.: 

• Kategoria mieszkania I – 63 mieszkań o łącznej powierzchni 2.734,93 m² - mieszkania  
z pełnym wyposażeniem ze stawką czynszu 4,55 zł. za 1 m². 

• Kategoria mieszkania II – 10 mieszkań o łącznej powierzchni 248,18 m² - mieszkania  
z pełnym wyposażeniem bez centralnego ogrzewania ze stawką 4,20 zł. za 1 m². 

• Kategoria mieszkania III – 30 mieszkań o łącznej powierzchni 1.410,03 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 – 34 mieszkań o łącznej powierzchni 1.627,71 m² - mieszkania 
tylko z wod-kan ze stawką 2,45 zł za 1 m². 

• Lokale socjalne – 102 lokali o łącznej powierzchni 3.340,79 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 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. 

Lokale socjalne znajdujące w zasobie mieszkaniowym gminy 
Lp. Adres Powierzchnia użytkowa Izby 
1. J. Piłsudskiego 17/3 36,08 2 

2. J. Piłsudskiego 17/5 30,00 1 

3. Al. Sportowa 3/8 16,30 1 

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

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

6. Al. Sportowa 7/5 26,15 2 
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Lp. Adres Powierzchnia użytkowa Izby 
7. Al. Sportowa 7/6 23,77 2 

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

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

10. J. Rybickiego 19/5 42,40 2 

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

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

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

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

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

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

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

18. Brygady 3/3 39,30 2 

45. Rolnicza 15/ 1-27 872,40 60 

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

87. J. Rybickiego 35/1-20 867,60 64 

102 Wyzwolenia 138 /1-15 646,61 48 

Razem 3340,96 m² 236 
 

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 4 167,16 

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 1 33,15 

7. J. Piłsudskiego 5 1 39,00 

8. J. Piłsudskiego 7 3 138,13 

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 3 145,84 

14. Rogózieńska 11 3 94,17 

15. Al. Sportowa 1 1 57,60 

16. Rejtana 3 1 34,05 

17. Rejtana 5 3 147,40 

18. Rejtana 7 2 57,60 

19 Rejtana 9 5 171,88 

20. Rejtana 11 2 59,09 
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Lp. Adres Ilość lokali m2  
21. Rejtana 13 1 40,04 

22. Ligowskiego 30 2 127,30 

23. Rolnicza 28 1 31,2 

Ogółem 65 2779,72 m² 
 

2. Koszty i wpływy oraz zaległości czynszowe 
Koszty planowane na 2021 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         - 400.000,00 zł. 

5. Koszty wynagrodzenia z tytułu administrowania i zarzadzania lokalami,  
budynkami Miasta        - 192.000,00 zł. 

6. Koszty związane z refundacją za nieściągalne czynsze   -   20.000,00 zł. 
7. Koszty wypłaty odszkodowań dla Spółdzielni Mieszkaniowej  

z tytułu niedostarczenia przez Miasto lokali socjalnych lub  
pomieszczeń tymczasowych osobom wskazanych przez Sąd   -   27.000,00 zł. 

Łączne planowane koszty za 2021 r.      - 819.000,00 zł. 
 

Wpływy planowane na 2021 r. 
Przewidywane wpływy z najmu lokali mieszkalnych  
i użytkowych za 2021 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 lutego b.r. zaległości czynszowe wynoszą 267.425,88 zł., z czego: 

• do 30 dni zaległości wynoszą      7.811,97zł.  

• do 90 dni zaległości wynoszą      5.996,28 zł.  

• do 180 dni zaległości wynoszą      5.527,99 zł. 

• do 360 dni zaległości wynoszą    13.361,23 zł. 

• powyższej 360 dni zaległości wynoszą   234.728,41 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 
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miesięcznym (ustawowym), a po tym terminie w przypadku nieuregulowania zaległości sprawy 
zostają kierowane na drogę postępowania sądowego.  

3. Potrzeby remontowe i plan na 2021 rok  
Zestawienie potrzeb remontowych w lokach komunalnych 

(w oparciu o wnioski mieszkańców) 

Lp. Zakres rzeczowy Ilość 

1. Wymiana stolarki okiennej 39 szt. 

2. Wymiana drzwi zewnętrznych 21 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. 
Dlatego 1 budynek Staffa 3 został już rozebrany a trzy z nich: Al. Sportowa 3, 5 i 7 
po przekwaterowaniu mieszkańców zostanie przeznaczonych do rozbiórki. 

Budynki wymagające dużego zakresu remontu (izolacje pionowe, odwodnienia, wymiana 
podwalin, elewacji, docieplenia, konstrukcji dachowych i dachy, instalacje): 

• J. Rybickiego 19 

• J. Rybickiego 26 

• Brygady 3 

• J. Piłsudskiego 17 

• Lwowska 3 

• Lwowska 7  

• Lwowska 10 

• Moniuszki 11 

• Starocerkiewna 2 
Z wyżej wymienionych budynków w kolejnych latach część poddanych zostanie 
generalnym remontom tj.: 

• J. Rybickiego 19 

• J. Rybickiego 26 

• Brygady 3 
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 2016 r. zawarto 15 umów najmu, w tym: 

• 2 umowy najmu lokalu mieszkalnego, 

• 2 umowy w wyniku zamiany, 

• 6 umów na lokal socjalny (w tym 1 eksmisja z lokalu spółdzielczego), 

• 5 umów najmu zawarto w wyniku wstąpienia w stosunek najmu.  
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), 
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• 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.  
W 2019 r. zawarto 23 umów, w tym:  

• 3 umowy najmu lokalu mieszkalnego, 

• 17 umów na lokal socjalny, 

• 3 umowa najmu zawarto w wyniku wstąpienia w stosunek najmu.  
W 2020 r. zawarto 54 umów najmu, w tym: 

• 3 umowy najmu lokalu mieszkalnego, 

• 45 umów na lokal socjalny, 

• 6 umów najmu zawarto w wyniku wstąpienia w stosunek najmu.  
5. Potrzeby mieszkaniowe. 

 
Zapotrzebowanie na lokale mieszkalne w oparciu o aktualną listę osób  

zakwalifikowanych do zawarcia umowy lokalu mieszkalnego 
 

L.p Wielkość 
rodziny 

Liczba 
rodzin 

Wielkość mieszkania 
M-1 M-2 M-3 M-4 

1. 5-osobowa 1   1 0 

2. 3-osobowa 4  4   

3. 2-osobowa 7  7   

5. 1-osobowa 5 5    

Razem: 17 5 11 1 0 
W lokalu mieszkalnym powinno być zapewnione minimum 10 m² powierzchni pokoi,  
a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego 20 m² - bez kuchni i pomieszczeń przynależnych. 

 
Zapotrzebowanie na lokale socjalne w oparciu o aktualną 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 2   2 

4. 4-osobowa 5   5 

5. 3-osobowa 4  4  

6. 2-osobowa 14  14  

7. 1-osobowa 26 26   

Razem: 53 26 18 9 
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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.  

W chwili obecnej trwają prace związane z przygotowaniem projektu listy przydziału 
na 2021 r. w oparciu o złożone wnioski w 2020 roku. 

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 2020 r. poz.611 
ze zm.) obowiązek zabezpieczenia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu 
na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu, w przypadku nałożenia tego 
obowiązku przez sąd. Aktualnie dwie takie rodziny oczekują na realizację wyroku. Jednak lokal 
socjalny musi być zabezpieczony przez Miasto Tomaszów Lubelski zgodnie z wyrokami 
sądowymi, dla rodzin zamieszkujących 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. 1.100,00 zł. 
W 2020 roku 1 lokal socjalny został wskazany dla rodziny mieszkającej w zasobach Spółdzielni 
Mieszkaniowej w oparciu o wyrok Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim. 
  

6. Polityka czynszowa 
 
Stan techniczny budynków komunalnych oraz mieszkań w nich położonych jest bardzo zły 

i wymaga dużych nakładów finansowych. Miasto od wielu lat z uwagi na ograniczone środki 
finansowe nie prowadziło remontów kapitalnych budynków.  

Dodatkowo silne 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.  

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: 
większość lokatorów z budynków przy ulicy Aleja Sportowa 3, 5 i 7 zostało 
przekwaterowanych do budynków socjalnych przy ulicy Wyzwolenia 138 i J. Rybickiego 35. 
W chwili obecnej brakuje jeszcze kilkanaście lokali do całkowitego wysiedlenia ww. budynku 
a po zabezpieczeniu lokali dla pozostałych w nich lokatorów budynki zostaną rozebrane. 

Należałoby również przeznaczyć znacznie większe 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, jak również budynki przy ulicach J. Piłsudskiego 17, Lwowskiej 3, 7 i 10, Moniuszki 
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11, Starocerkiewna 2. Należałoby przyjąć zasadę wykonywania remontu generalnego 1-2 
budynków  mieszkalnych komunalnych rocznie.  

 

7. Zmniejszenie zasobu mieszkaniowego  
W 2016 r. łącznie sprzedano 6 lokali, w tym: 

Lp. Adres Ilość sprzedanych 
1. Kr. Zygmunta 7  2 

2. M.C. Skłodowskiej 48 B 2 

8. Rolnicza 28 2 

Razem 6 
 
W 2017 r. nie sprzedano żadnego lokalu. 
W 2018 r. łącznie 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 
 
W 2019 r. łącznie sprzedano 6 lokali, w tym: 

Lp. Adres Ilość sprzedanych 
1. M.C. Skłodowskiej 48 B 1 

2. Al. Sportowa 6B 3 

3. J. Piłsudskiego 7 1 

4.  Andersa 12 1 

Razem 6 
 
W 2020 r. sprzedano 3 lokale, w tym: 

Lp. Adres Ilość sprzedanych 
1. Rogózieńska 7 1 

2. Rejtana 9 1 

3. Króla Zygmunta 7 1 

Razem 3 

 

8. Zamierzenia budownictwa komunalnego. 
W zakresie budownictwa komunalnego w 2020 roku oddano do użytku dwa budynki 

z 35 lokalami socjalnymi. Do tych lokali trafiły głównie mieszkańcy budynków położonych 
przy ulicy Al. Sportowa 3,5 i 7, które po wykwaterowaniu zostaną przeznaczone do rozbiórki.  
Trzeci budynek z 18 lokalami socjalnymi oraz Centrum Aktywności Lokalnej zostanie oddany 
do użytku w II kwartale 2021 r.  
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Kolejny budynek socjalny przy ulicy Wyzwolenia, dla którego Miasto posiada 
opracowany projekt budowlany będzie wykonywany w latach kolejnych przy udziale środków 
zewnętrznych. Inwestycje te wpłynęły i wpłyną na znaczną poprawę sytuacji mieszkaniowego 
zasobu Miasta Tomaszów Lubelski. 

V. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW 
I STRATEGII 

 

5.1 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski  
na lata 2017-2022. 

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 z dnia 02.08.2016 
r.,. Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-
2020. Celem strategicznym rewitalizacji na terenie Miasta Tomaszów Lubelski do osiągnięcia 
w perspektywie 2022 roku jest:  
Poprawa jakości życia mieszkańców oraz włączenie zdegradowanego obszaru miasta w główny 
nurt aktywności społecznej i ekonomicznej  

Program rewitalizacji w sposób kompleksowy łączy sferę społeczną, gospodarczą, 
techniczną, przestrzenno-funkcjonalną i środowiskową. Jest skoordynowany 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 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. 
Cele operacyjne: 
I. Zwiększona aktywność społeczna, gospodarcza, kulturalna i sportowa mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. 
1. Utworzenie miejsc aktywności i integracji społecznej mieszkańców obszaru rewitalizacji. 
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2. Aktywizacja gospodarcza mieszkańców poprzez stworzenie miejsc pracy w podmiotach 
ekonomii społecznej. 
3. Utworzenie przestrzeni dla pobudzenia aktywności osób starszych, samotnych, 
niepełnosprawnych oraz wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
4. Zmodernizowana i rozbudowana infrastruktura sportowo-rekreacyjna jako obszar 
tworzenia nowych miejsc pracy. 
II. Poprawa jakości przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji 
1. Poprawa jakości przestrzeni publicznych w zakresie estetyki, bezpieczeństwa oraz 
wyposażenia (mała architektura, place zabaw, siłownie zewnętrzne). 
2. Stworzenie przyjaznych dla użytkowników miejsc centralnych, integrujących lokalną 
społeczność. 
3. Poprawa jakości środowiska poprzez rekultywację gruntów po wyburzonych barakach 
mieszkalnych i budynkach gospodarczych, a także uprzątnięcie składowisk śmieci, złomu itp. 
4. Poprawa dostępności transportowej i jakości systemu komunikacji. 
III. Poprawa warunków mieszkaniowych lokatorów mieszkań komunalnych 
1. Poprawa jakości istniejących budynków poprzez wykonanie remontów oraz wyburzenie 
i zastąpienie nowymi budynków nienadających się do remontu. 
2. Poprawa parametrów związanych z kosztami utrzymania budynków – zastosowanie 
energooszczędnych instalacji. 
3. Realizacja nowej lub poprawa stanu istniejącej infrastruktury technicznej. 
4. Poprawa jakości dróg i bezpieczeństwa drogowego. 
IV. Zwiększona aktywność i integracja osób niepełnosprawnych  
1. Upowszechnienie dostępu do usług społecznych poprzez budowę infrastruktury niezbędnej 
do jej sprawnego świadczenia. 
2. Zwiększenie aktywności i integracji społecznej mieszkańców obszaru rewitalizacji. 
3. Realizacja nowej infrastruktury technicznej. 
Działania zawarte w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 
2017-2022 są spójne ze Strategią Rozwoju Lokalnego Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2017 
– 2022. 

W roku 2018 rozpoczęto przygotowania do realizacji zadań ujętych w Lokalnym 
Programie Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2017-2022. W roku 2020 przy 
udziale środków finansowych Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 40 % kosztów 
kwalifikowanych oddano do użytkowania budynki socjalne wielorodzinne przy ul. Rybickiego 
i ul. Wyzwolenia w Tomaszowie Lubelskim. Trzeci budynek przy ul. Rybickiego jest obecnie 
realizowanych z terminem ukończenia w I kwartale 2021 roku. Rok 2020 jest także okresem 
oddania do użytkowania krytej pływalni wykonanej w ramach projektu pn. Modernizacja 
kompleksu sportowego OSiR „Tomasovia” obejmująca modernizację zdegradowanych 
budynków OSiR „Tomasovia” oraz remontu budynku hali sportowej OSiR „Tomasovia”  
z zapleczem administracyjno-socjalnym. Ten etap zakończył prace przy termomodernizacji 
istniejących obiektów OSiR „Tomasovia”  co pozytywnie wpływa na zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych, poprawi wartości energetyczne, użytkowe i estetyczne obiektów 
poddanych modernizacji. Celem głównym tych inwestycji jest osiągnięcie celu strategicznego 
rewitalizacji jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz włączenie zdegradowanego 
obszaru miasta w główny nurt aktywności społecznej i ekonomicznej. Inne zadania 
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inwestycyjne ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 
2017-2022 będą realizowane po uzyskaniu pozytywnych weryfikacji wniosków aplikacyjnych; 
np. Akademia Aktywności przy ul. Brygady w kompleksie OSiR „Tomasovia”, poprawa 
warunków mieszkaniowych na terenie osiedla Koszary poprzez remont budynków 
komunalnych. Inne działania rewitalizacyjne opierają się na działalności Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim jako instytucji pierwszego kontaktu 
ze społecznym wykluczeniem oraz marginalizacją społeczną. 
 

Obszar rewitalizacji 
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5.2 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 ta 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 ułatwi lokalnym władzom racjonalne 
organizowanie działań oraz rozwiązywanie napotykanych problemów społecznych, 
gospodarczych oraz ekologicznych. 

Realizacja zadań wymaga nakładów finansowych przekraczających możliwości 
budżetu Miasta Tomaszów Lubelski, dlatego niezbędne jest poszukiwanie zewnętrznych źródeł 
finansowania. Szanse na to stwarzają m.in. różnego rodzaju krajowe i międzynarodowe 
programy związane między innymi z nową perspektywą finansową funduszy europejskich. 
Dlatego konieczne jest ich staranne monitorowanie w zakresie pojawiających się możliwości, 
a następnie bardzo skuteczne aplikowanie o wsparcie. Środki te powinny być wykorzystywane 
w jeszcze większym niż do tej pory stopniu, bowiem ich dostępność w przyszłości będzie 
prawdopodobnie znacznie mniejsza. Ograniczeniem na jakie Miasto Tomaszów Lubelski 
napotka z całą pewnością, będzie zdolność miasta do zapewnienia wkładu własnego. Dlatego 
pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji rozwojowych nie może ograniczać 
się do aplikowania o środki pochodzące z programów Unii Europejskiej, ale musi uwzględniać 
też angażowanie kapitału prywatnego, czy optymalizację dotychczasowego zadłużenia 
i gospodarowania majątkiem. 
Za monitorowanie Strategii odpowiedzialny jest Urząd Miasta - Wydział Inwestycji i Rozwoju. 
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.  

Jednocześnie w ramach przedmiotowego priorytetu władze Miasta Tomaszów Lubelski 
podjęły działania związane z rewitalizacją obszarów zdegradowanych miasta. Proces 
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rewitalizacji w sposób kompleksowy łączy sferę społeczną, gospodarczą, techniczną, 
przestrzenno-funkcjonalną i środowiskową). Jest skoordynowany w celu wyprowadzenia 
obszaru zdegradowanego z zapaści oraz podniesienia jakości życia osób mieszkających 
i funkcjonujących na wskazanym obszarze. 
Działania i projekty: 

1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizacji (u zbiegu ulic Moniuszki 
i Wyzwolenia, osiedla Koszary) 
- Poprawa warunków mieszkaniowych na Al. Sportowej/ul. Rybickiego oraz 
Moniuszki/Wyzwolenia poprzez budowę nowych komunalnych budynków mieszkalnych wraz 
z budową pomieszczeń na potrzeby nowych usług społecznych na obszarze rewitalizacji 
(Dzienny Dom Seniora, Centrum Aktywności Lokalnej) 
Przedsięwzięcie zbieżne z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na 
lata 2017-2022, dla którego pozyskano środki zewnętrzne z Banku Gospodarstwa Krajowego 
w ramach Funduszu Dopłat na tworzenie lokali socjalnych. W ramach tego przedsięwzięcia 
powstaną lokale usługowe w postaci Dziennego Domu Seniora i Centrum Aktywności Lokalnej 
oraz mieszkalne w budynkach przy ul. Wyzwolenia i Rybickiego. Pierwsze dwa zostały 
ukończone i oddane do użytkowania w IV kwartale 2020 roku. Drugi z budynków socjalnych 
przy ul. Rybickiego zostanie zasiedlony w II kwartale 2021 roku.  
- Poprawa warunków mieszkaniowych na terenie osiedla Koszary poprzez remont budynków 
komunalnych na ul. Rybickiego 26 i 19 oraz ul. Brygady 3   
- Zwiększenie aktywności społecznej i gospodarczej poprzez nowe inwestycje na terenie OSiR 
„Tomasovia” (rozbudowa OSiR, kryta pływalnia, Akademia Aktywności) 
Remonty budynków komunalnych na osiedlu Koszary zostaną przeprowadzone w latach 
przyszłych po uzyskaniu na ten cel dofinasowania ze środków zewnętrznych. 
W roku 2020 zakończono realizację prac przy budowie krytej pływalni na terenie OSiR 
„Tomasovia”. Przedsięwzięcie to było elementem projektu pn. Modernizacja kompleksu 
sportowego OSiR „Tomasovia” obejmująca modernizację zdegradowanych budynków OSiR 
„Tomasovia” oraz remontu budynku hali sportowej OSiR z zapleczem administracyjno-
socjalnym, przy udziale środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa na lata 2014-2020 / Oś Priorytetowa XIII Infrastruktura Społeczna, Działanie 
13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich – umowa nr RPLU.13.03.00-06-0001/19-00 z dnia 
11.10.2019 roku. Dofinansowanie w ramach tej umowy wyniosło 15 687 281,97 zł. ze środków 
europejskich oraz 2 476 909,60 zł. dotacji celowej z budżetu państwa. Dodatkowo na realizacje 
tego zadania pozyskano środki z Powiatu Tomaszowskiego w kwocie 1 923 935 zł., 
Ministerstwa Sportu w kwocie 5 610 100 zł. i 225 000 zł na remont obiektów OSiR 
„Tomasovia”  oraz dodatkowe 3 000 000 zł. ze środków budżetu państwa. Wartość całego 
przedsięwzięcia zamknęła się kwotą 34 024 846,95 zł. 
Akademia Aktywności jako element projektu pn. Budowa i przebudowa zewnętrznych 
obiektów OSiR „Tomasovia”  w Tomaszowie Lubelskim jest obecnie na etapie wnioskowania 
do MSiT oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i będzie mogła być realizowana w 
latach 2021-2022 po uzyskaniu wsparcia. 

2. Modernizacja infrastruktury komunalnej 
- Przebudowa dróg wojewódzkich dr. nr 850 (Łaszczowiecka). 
- Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta.  
- Budowa i modernizacja dróg gminnych, chodników na terenie miasta. 
Realizacja przedsięwzięć w roku 2020 stanowiła kontynuację aplikowania o środki zewnętrzne 
z Funduszu Dróg Samorządowych, w ramach którego dokonano budowy drogi gminnej 



 28

ul. Robotniczej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym, stanowiącej 
uzupełnienie komunikacyjne w północno – wschodniej części miasta oraz ul. Wiejskiej 
w naborze uzupełniającym. Finansowanie tych przedsięwzięć była następująca: 
ul. Robotnicza: wartość całkowita 1 640 983,55 zł., dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych 
w kwocie 884 194,00 zł. oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 
509 212,05 zł. Wkład własny naszego miasta to 247 577,50 zł.  
ul. Wiejska: wartość całkowita 1 044 321,01 zł., dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych w 
kwocie 329 162,00 zł., Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 553 091,67 zł., 
dotacja z budżetu województwa lubelskiego w kwocie 142 000,00 zł. Wkład własny naszego 
miasta to 20 067,34 zł.  
Zakres działań w obrębie infrastruktury drogowej jest uzupełniony działaniami Miejskiego 
Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim. 
W roku 2020 została zlecone opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi 
wojewódzkiej Nr 850 ul. Łaszczowieckiej – termin wykonania do 30.04.2021 r. Dokument ten 
zostanie przekazany zarządcy drogi celem wspólnej realizacji robót przy tak ważnym ciągów 
komunikacyjnym dla naszego miasta. 

3. Rozbudowa infrastruktury technicznej zwiększającej komfort życia i bezpieczeństwa 
mieszkańców 

- Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta. (Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej, renowacje kanałów, budowa farmy fotowoltaicznej, modernizacja 
oczyszczalni ścieków) 
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków przy ul. Ofiar Bełżca. 
Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.2028 tj.) przedsiębiorstwo 
wodociągowo – kanalizacyjne opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jej posiadaniu. W styczniu 2018 roku 
uchwalono ww. plan na lata 2018 i 2021. 
W dniu 10 grudnia 2020 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka 
z o. o. w Tomaszowie Lubelskim przedłożyło nowy plan rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018 – 2021 celem aktualizacji poprzedniego planu.  
W przedłożonym planie ujęto dodatkowe zadania tj.:  
- opracowanie projektu umieszczania rury osłonowej w obwodnicy drogi krajowej S-17  
- opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej w ul. Ofiar Bełżca  
- zaprojektowanie budowy elektrowni fotowoltaicznej na terenie stacji wodociągowej przy ul. 
Brygady (ujęcie wody) 
- opracowanie projektu i realizację bezwykopowej renowacji kanalizacji sanitarnej w ulicach: 
Lwowska, Bracka, Królewska, Kr. Zygmunta, Żeromskiego, Słowackiego 
- opracowanie projektu budowlanego na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz 
modernizacji oczyszczalni ścieków polegającej na wymianie urządzeń.  
Zmiana planu podyktowana jest koniecznością jego aktualizacji, polegającą na wprowadzeniu 
dodatkowych zadań inwestycyjnych realizowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. w latach 2018-2021 w okresie obowiązywania taryfy 
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wprowadzono 
dodatkowe zadanie.   
Ponadto opracowany plan jest zgodny z kierunkami rozwoju miasta Tomaszowa Lubelskiego, 
określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 
ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami 
zezwolenia wydanego Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z 



 29

o.o. w Tomaszowie Lubelskim na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzanie ścieków (art. 21 ust. 2 pkt. 3) w/w  ustawy. 

 

 

 

Inwestycja Źródło 
dla finans.

Lp Zakładu

I.
1.

Środki 
ZWiK własne

2. Dotacja UE
Środki

ZWiK własne
3.

Środki
ZWik własne

4.
Środki

ZWiK własne
4.

Środki
ZWiK własne

5.
Środki

ZWiK własne

II.
2.

Środki
ZWiK własne

3.
środki 

ZWiK własne
4.

środki 
ZWiK własne

5.
środki 

ZWiK własne
6. Dotacja UE

środki 
ZWik własne

7. przek. do Dotacja UE

użytku środki 
ZWiK własne

8. środki 
ZWiK własne

9. środki 
ZWiK własne

10. środki 
ZWiK własne

0,001 298 658,54

11 011,19

Razem inw. wodoci ągowe 179 161,73 204 032,53

31 857,00

Opracowanie PB na budowę
odcinka sieci kan sanitarnej ul.

Opracowanie PB na budowę

Remont Oczyszczalni Ścieków,

wymiana urządzeń

 odcinka sieci kan. sanitarnej  
 ul. Polna do Piłsudskiego 11 011,19

31 857,00

farmy fotowoltaicznej 

3 042,500,00

 Wyzwolenia 

964,00

719 093,28

15 110,34oczyszczalnia ścieków ul. Petera 15 110,34

719 093,28

275 000,00
Modernizacja Oczyszczalni Ścieków

4 014,000,00

1 298 658,54oczyszcz. ścieków ul. Petera 63

Opracowanie PB.

rury osłonowej pod obwodnicą.

kan. sanitarnej ul. M. Dąbrowskiej

Opracowanie PB na umieszcenie

Opracowanie PB na przebudowę

700,00

204 032,53

665 493,28

odcinka sieci-łącznika kan. sanit.

Opracowanie PB na budowę
ul. Piłsudskiego-Zielona

29 000,00

Opracowanie PB na budowę

Inwestycje sieci kanalizacyjne

8 801,19

3 042,50

w toku

Inwestycje sieci wodoci ągowe
Opracowanie PB nabudowę
sieci wodociagowej 

inwestycyjnego [zł]
zadania 2020 r. realizacji 

Opracowanie PB oraz budowe

4 014,00

Opracowanie PB  na budowę

Opracowanie PB i  renowacja 
kan. sanitarnej ul. Lwowska, 
Bracka, Kr. Zygmunta, Królewska

1 668,30 1 668,30

w ul. Legionów Polskiech

7 500,00

Opracowanie PB na montaż

 s ieci wodociagowej
18 498,70 18 498,70

7 500,00

18 498,70

Robotyponiesione wNazwa poczatku 

Zestawienie z wykonania inwestycji w 2020 roku w PG K i M Sp. z o.o. 
                                             w Toma szowie Lub.

Nakłady Naklady od 

inw. w [zł]

129 273,80

agregatu prądotwórczego na 

w ul. Zacisze 1 668,30

Opracowanie PB  na budowę
 s ieci wodociagowej

Opracowanie PB na budowę

31 994,73

w [zł]

w ul. Ofiar Bełżca 0,00 129,30 129,30

7 500,00

w ul. Sikorskiego etap III 119 500,00

farmy fotowoltaicznej na stacji
46 962,43

129 273,80
sieci wodociagowej w ul.

wodociagowej ul. Brygady 46 962,43

Ujęciu Wody

700,00

2 278 617,01

275 000,00

Razem inw. kanalizacyjne

275 000,00

2 358 486,85
700,00

1 059 828,31
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- Ochrona czystości i estetyki otoczenia życia mieszkańców. 
- Monitoring miasta - rozbudowa.  
 
Nasze miasto corocznie wprowadza środki i realizuje przedsięwzięcia w zakresie rozbudowy 
infrastruktury monitoringu miejskiego. W roku 2020 doposażono o kolejne dwie kamery 
zlokalizowane w newralgicznych miejscach naszego miasta. Kwota wydatkowana w ubiegłym 
roku to 14 229,97 zł. 
 
- Przebudowa i rozbudowa systemu odprowadzenia i zagospodarowania wód opadowych. 
 
Zadania inwestycyjne w zakresie budowy, modernizacji systemów zagospodarowania 
i odprowadzania wód opadowych w 2020 roku były włączone w zakresy przedsięwzięć 
polegających na budowie dróg publicznych. Stanowiły one uzupełnienie zagospodarowania 
pasów drogowych oraz były nierozłącznym ich elementem infrastrukturalnym. 
 
- Zagospodarowanie i modernizacja terenów zielonych. 
- Gazyfikacja obszarów miasta nie posiadających dostępu do sieci gazowej  
- 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 2020 ze względu na stan epidemii nie podejmowano zadań w zakresie 
poprawy bezpieczeństwa publicznego obejmująca tylko modernizacje oświetlenia drogowego. 
Stanowiły one element wyposażenia koniecznego uzbrojenia terenu dróg publicznych 
poddanych budowie. Realizacja zadań w zakresie rozbudowy sieci gazowych były 
podejmowane przez zarządcę sieci tj. Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą 
w Tarnowie, Oddział zakład Gazowniczy w Lublinie. 
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, budynek tzw. „Czajni” z 1902 roku, gmach Powiatowego 
Sejmiku Tomaszowskiego, gmach obecnej Szkoły Muzycznej i wiele innych.  

Oprócz wyżej wymienionych należy odnotować potencjał Tomaszowa Lubelskiego w 
obrębie infrastruktury sportowej. Funkcjonujące obiekty z powodzeniem mogą być 
wykorzystywane do prowadzenia turystyki sportowej, przyjmowania drużyn sportowych na 
cykle treningowe oraz zgrupowania. Tomaszów Lubelski to znakomite zaplecze do rozwoju 
takich dyscyplin sportu, jak: narciarstwo biegowe, sporty wrotkarskie, piłka nożna, piła 
siatkowa, sporty walki oraz pozostałe sporty drużynowe. Przedsięwzięcia dotyczące 
rozbudowy bazy sportowej są ważnym elementem rewitalizacji osiedla Koszary poprzez 
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zwiększenie miejsc pracy oraz zwiększenie poziomu aktywności społecznej. Jednocześnie 
zwiększy się oferta spędzania wolnego czasu dla mieszkańców rewitalizowanego obszaru. 
 
Działania i projekty: 

1. Rozwój infrastruktury turystycznej 
- Budowa ścieżek rowerowych. 
- Przygotowanie turystycznych terenów inwestycyjnych typu „brownfield” przy rzece Sołokija 
(m.in. budowa zalewu rekreacyjnego) 
- Modernizacja oznakowania turystycznego i informacyjnego – tablice informacyjne i mapy. 
 
Rok 2020 był okresem poszukiwań rozwiązań właściwego montażu finansowego realizacji 
inwestycji w zakresie rozwoju turystyki. Koncepcje realizacyjne tych przedsięwzięć zostaną 
inicjowane po oddaniu do użytkowania obwodnicy miasta, która pozwoli na analizę 
zapotrzebowania terenów przyległych do rzeki Sołokija oraz wprowadzenia nowych terenów 
inwestycyjnych. 
 

2. Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej 
- Rozbudowa zdegradowanych budynków OSiR „Tomasovia” wraz z budową krytej pływalni 
i rozbudową bazy hotelowej  
- Budowa i przebudowie zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych na terenie Ośrodka Sportu 
i Rekreacji „Tomasovia” 
- Akademia Aktywności  
- Budowa hal sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1, 2 i 3 
- Budowa zaplecza socjalnego dla narciarstwa biegowego i sportów wrotkarskich 
- Budowa 1,5 km trasy nartorolkowej w obrębie Siwej Doliny wraz z infrastrukturą 
do sztucznego naśnieżania oraz zapleczem socjalnym 
 
Rozwój bazy sportowej jest ważnym aspektem kierunku rozwoju naszego miasta. Usytuowanie 
geograficzne oraz mikroklimat środowiska daje możliwości rozwoju turystyki oraz 
wypoczynku czynnego. Budowa Krytej pływalni jako uzupełnienie bazy sportowej OSiR 

„Tomasovia”  jest czynnikiem promującym nasze miasto oraz ważnym elementem poprawy 
kondycji fizycznej mieszkańców miasta oraz całego regionu. W roku 2020 wystąpiono do 
Ministerstwa Sportu oraz złożono wniosek do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o 
dofinasowanie zadania obejmującego budowę Akademii Aktywności oraz wykonanie 
nawierzchni syntetycznej bieżni lekkoatletycznej przy płycie głównej boiska. Realizacja prac 
będzie możliwa po uzyskaniu wsparcia finansowego już w roku 2021. 
Inne zadania zmierzające do kompleksowego rozwoju bazy sportowej będzie następowało 
sukcesywnie według ogłoszonych naborów na dany zakres inwestycji sportowych. 
 

3. Tworzenie nowych i wspieranie istniejących produktów turystycznych 
- Rezerwat biosfery Roztocze  
- E-turysta – Aktywne Roztocze. 
- Promocja zintegrowanego produktu turystycznego „Aktywne Roztocze – od kultury do 
natury”. 
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- Rozwój lokalnych produktów turystycznych (potrawy regionalne, tradycyjne produkty 
rękodzielnicze). 
- Inicjowanie powstawania podmiotów ekonomii społecznej, odpowiadającej na 
zapotrzebowanie mieszkańców oraz turystów. 
- Wsparcie organizacyjne i lokalowe punktu informacji turystycznej LOT Roztocze. 
- Remont, modernizacja i rozwój Izby Terroru Komunistycznego. 
- Budowa ścieżki rowerowej, nordic walking, nartorolkowo-wrotkarsko-narciarskiej 
Tomaszów Lubelski – Susiec. 
- Zagospodarowanie terenów zielonych Parafii Zwiastowania NMP na cele turystyki 
pielgrzymkowej 
 
Projekt pn. Roztocze-kraina rowerów 
Wnioskodawca - Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze 

Celem projektu jest stworzenie sieci dróg rowerowych w takim stopniu aby Roztocze 
stało się rozpoznawalną destynacją turystyki rowerowej w skali krajowej i międzynarodowej. 
Zamierzony cel można osiągnąć poprzez poprawę infrastruktury i wykonanie dróg pieszo 
rowerowych w obszarze Roztocza – spójnym regionie funkcjonalno-użytkowego. 
Zaplanowano zainwestowanie w 52 lokalizacjach na długości 238,8 km na Centralnym Szlaku 
Rowerowym Roztocza i trasach powiązanych. Jako, że turystyka w tym rowerowa ma charakter 
interdyscyplinarny i wpływa w sposób pośredni i bezpośredni na rozwój społeczno-
gospodarczy regionu ma ona swoje odzwierciedlenie w uwarunkowaniach przyrodniczo-
społecznych oraz prawnych ujętych w dokumentach strategicznych i planistycznych 
o charakterze przygranicznym, międzyregionalnym i regionalnym. Cel pośredni to bardziej 
równomierne wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych, rozwój turystyczny 
regionu zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.  

Roztocze to region geograficzny, obszar funkcjonalno-użytkowy o niepowtarzalnych 
w skali Polski i Europy walorach przyrodniczo-kulturowych. Region funkcjonalno-użytkowy, 
który dopiero wpisuje się na mapę turystyczną Polski. To pogranicze państw, regionów, kultur 
o dużym potencjale do rozwoju turystyki aktywnej i rekreacji. Dzięki położeniu na granicy UE, 
dużej wewnętrznej zmienności krajobrazów, warunków mikroklimatycznych, bio i geo 
różnorodności pozwala na rozwój wielu form turystyki, w tym aktywnej (rowerowej, pieszej, 
przyrodniczej, kulturowej innych), uzdrowiskowej, agroturystyki, etnoturystyki. Jest doskonałą 
bazą wypadową do największej roztoczańskiej metropolii – Lwowa oraz Zamościa – miast 
wpisanych na listę UNESCO. O randze niepowtarzalnych krajobrazów, walorów 
przyrodniczych i kulturowych Roztocza zaświadcza fakt, że od 2019 roku Roztocze jest na 
liście UNESCO jako Transgraniczny Rezerwat Biosfery Roztocze. Dzięki zmienności 
krajobrazów leśnych i otwartych przestrzeni, urozmaiconej rzeźbie terenu, malowniczo 
położonych wsiach i miasteczkach, obszarom lessowym porozcinanym głębokimi wąwozami, 
rozległym wapiennym wierzchowinom, głęboko wciętym dolinom rzecznym z progami 
skalnymi Roztocze jest doskonałym regionem do uprawiania turystyki rowerowej.   

Celem projektu jest dalszy kompleksowy rozwój infrastruktury poprzez budowę dróg 
pieszo-rowerowych w wybranych odcinkach szlaków rowerowych na Roztoczu. Zadanie to ma 
swoje odniesienie w wielu dokumentach strategicznych i planistycznych na poziomie UE, 
współpracy bilateralnej, międzyregionalnej i regionalnej. 
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Projekt jest zgodny z dokumentami strategicznymi. 
Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego. Cel operacyjny 3.4. Innowacyjne 

wykorzystanie walorów przyrodniczo-kulturowych i rozwój usług wolnego czasu. Rozwój 
infrastruktury sprzyjającej propagowaniu różnych form turystyki aktywnej i rekreacji (np. 
kajakowej, rowerowej, nordic walking, konnej).  

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego. 1.1. Wzmacnianie szans rozwojowych 
obszarów słabszych gospodarczo. Działania rozwojowe podejmowane na rzecz wschodniej 
Polski będą obejmowały przedsięwzięcia w zakresie stałego podnoszenia atrakcyjności 
inwestycyjnej wschodniej Polski, wzmacniania konkurencyjności regionalnych gospodarek 
i długofalowego pobudzenia aktywności ekonomicznej w wymiarze ponadregionalnym, 
szczególnie na tych obszarach, gdzie procesy rozwojowe zachodzą wolniej. Działania na rzecz 
obszarów o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, jak też opartych o potencjał 
uzdrowiskowy i walory kulturowe stanowiące o ich wysokiej atrakcyjności turystycznej, m.in. 
na potrzeby srebrnej turystki oraz tworzenie oferty turystycznej, kulturalnej bazującej 
na walorach regionu. 1.5. Rozwój infrastruktury wspierającej dostarczanie usług publicznych 
i podnoszącej atrakcyjność inwestycyjną obszarów. Wysoki poziom infrastruktury technicznej 
i społecznej wpływa na zwiększenie atrakcyjności regionu, jak również prowadzi do ożywienia 
otoczenia i wzrostu dobrobytu społeczności lokalnych. Zgodnie z zasadą zrównoważonego 
inwestowania rozwój infrastruktury musi odbywać się w sposób zrównoważony, 
uwzględniający potrzeby gospodarcze i społeczne, ale też względy przyrodnicze. 1.5.1. 
Infrastruktura transportowa. Istotne będzie lepsze skomunikowanie głównie obszarów miejsko-
wiejskich i wiejskich z miastami, jak również inwestycje zwiększające dostępność do usług 
publicznych wewnątrz jednostek administracyjnych. Na obszarach wiejskich realizowane będą 
działania w zakresie budowy i modernizacji podstawowej infrastruktury transportowej (drogi 
lokalne, infrastruktura towarzysząca, ścieżki rowerowe) oraz rozwoju usług i środków 
transportu zbiorowego. Podejmowane będą działania skutkujące poprawą dostępności na 
obszarach zmarginalizowanych, zapewniające lepsze powiązanie między obszarami wiejskimi, 
a ośrodkami dostarczającymi podstawowe usługi publiczne oraz ułatwiające dostęp do 
kluczowych dla regionu ośrodków miejskich. Wzmacnianie konkurencyjności poprawa 
dostępności transportowej.  

W ramach SRT2030 realizowane będą m.in. inwestycje w niskoemisyjne/zeroemisyjne 
środki transportu, inwestycje drogowe i kolejowe, śródlądowe drogi wodne i porty morskie, 
infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego, inteligentne systemy transportowe, 
a także promocja transportu rowerowego i pieszego. Zadania z zakresu gospodarki ściekowej i 
ochrony wód, gospodarki odpadami, ochrony powietrza i klimatu, ochrony przed zagrożeniami 
naturalnym oraz wywołanymi działalnością człowieka realizowane będą w ramach Polityki 
ekologicznej państwa 2030 – strategii rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej. 

Obszar oddziaływania projektu to Obszar Strategicznej Interwencji (OSI) Roztocze 
ujęty w Terytorialnym Wymiarze Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku, 
to teren pięciu powiatów – w tym miasta: Biłgoraj, Janów Lubelski, Kraśnik, Tomaszów  
Lubelski, Zamość, gminy: Adamów, Aleksandrów, Batorz, Bełżec, Biszcza, Borzechów,  
Chrzanów, Frampol, Goraj, Jarczów, Józefów, Komarów-Osada, Krasnobród, Krynice, 
Lubycza Królewska, Łabunie, Łaszczów, Łukowa, Miączyn, Nielisz, Obsza, Potok Górny, 
Potok Wielki, Rachanie, Radecznica, Sitno, Sułów, Susiec, Stary Zamość, Szastarka, 
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Szczebrzeszyn, Tarnogród, Tarnawatka, Telatyn, Tereszpol, Trzydnik Duży, Turobin, 
Tyszowce, Ulhówek, Wilkołaz, Zakrzew, Zakrzówek, Zwierzyniec.    

Projekt, co do zasady ma swoje odzwierciedlenie w dokumentach strategicznych 
i planistycznych gmin, Planach urządzania lasów, planach zadań ochronnych obszarów sieci 
Natura 2000, Planie ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego. Nie narusza tym samym 
zasad ochrony przyrody regionu Roztocza. Jest to projekt pro ekologiczny, gdyż wzmacnia 
znaczenie CSZRR jako regionalnej osi, której zadaniem jest bezpieczne doprowadzanie turysty 
do obiektów i miejsc cennych przyrodniczo, których udostępnianie prowadzane jest 
na odrębnych zasadach i regulacjach prawnych. 
Realizacja projektu, pośrednio, ma wpływ na rozwój transgraniczny regionu.   

W wymiarze bilateralnym polsko-ukraińskim rozwój turystyki rowerowej jest zgodny 
z celami strategicznymi wynikającymi z Wspólnego planu działania, uchwalonego przez 
UNESCO w 2019 r. Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Roztocze. Funkcjonowanie TRB 
Roztocze ujęte w strategii i planach rozwoju woj. lubelskiego. Projekt wpływa pozytywnie na 
zachowanie różnorodności walorów naturalnych i kulturowych, Wykorzystanie TRB jako 
modelu zarządzania zrównoważonym rozwojem i gruntami oraz promocji, badań, monitoringu, 
edukacji i szkoleń. Szczegółowo cele taktyczne i operacyjne opisane są w formularzach 
nominacyjnych Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Roztocze i Rezerwatu Biosfery 
Roztocze. Działanie wpisuje się także, w zakresie rozwoju regionalnego, współpracy 
przygranicznej i międzyregionalnej w realizację postanowień Programu współpracy 
Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy na lata 2013-2015 (pkt. VII,VIII). Ujęta jest w założeniach 
funkcjonowania SSER.  
Obszar oddziaływania projektu to teren w woj. lubelskim należący do członków SSER. Przyjęty 
katalog rozwiązań, opisany w pkt. A9 dopuszcza wytyczenie dróg pieszo-rowerowych 
na obszarach leśnych będących w zarządzie Lasów Państwowych czy Roztoczańskiego Parku 
Narodowego.  Zakłada się, przez analogie do prac na Green Velo, że pozyskanie trenu 
na potrzeby projektu odbędzie się bezkosztowo na podstawie partnerstwa potwierdzonego 
stosownymi porozumieniami. 

Przedsięwzięcie pn. „Roztocze – kraina rowerów” będzie polegać na budowie dróg 
pieszo-rowerowych oraz punktów obsługi rowerzystów. W ramach przedsięwzięcia planuje się 
wykonanie 238,8 km dróg pieszo-rowerowych w 52 lokalizacjach. Osią projektu jest Centralny 
Szlak Rowerowy Roztocza (CSzRR), w ciągu którego zostanie wybudowanych 90,9 km dróg 
pieszo-rowerowych w 17 lokalizacjach. Trasy powiązane z CSzRR zostaną z nim 
skomunikowane poprzez budowę w ciągach lokalnych, tras rowerowych 147,9 km dróg pieszo-
rowerowych wykonanych w najbardziej newralgicznych odcinkach tych tras, w 35 
lokalizacjach. W wybranych lokalizacjach wybudowanych zostanie 20 punktów obsługi 
rowerzystów wyposażonych w małą architekturę drewnianą (wiaty, ławy, stoły, stojaki 
rowerowe), tablice informacyjne, stacje napraw rowerów, stacje ładowania rowerów 
elektrycznych, itp. W zależności od uwarunkowań topograficznych, własności gruntów, 
uwarunkowań formalno-prawnych drogi pieszo-rowerowe będą budowane w kilku wariantach. 
Przyjmuje się następujący katalog rozwiązań: 

1. Drogi pieszo-rowerowe o nawierzchni bitumicznej lub szutrowej o szerokości 2,5/3,5 m 
poprowadzone autonomicznie w ciągach tras rowerowych.   
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2. Drogi pieszo-rowerowe poprowadzone w ciągu dróg gminnych, powiatowych 
i wojewódzkich o nawierzchni szutrowej lub asfaltowej. Oddzielone od dróg pasem zieleni 
niskiej lub znakami pionowymi i poziomymi. 

3. W obszarach zabudowanych drogi pieszo-rowerowe wykonane z bezszwowej eurokostki.  
4. W obszarach Lasów Państwowych drogi pieszo-rowerowe w ciągu dróg leśnych. 
5. W obszarze Roztoczańskiego Parku Narodowego zgodnie z Planem ochrony Parku. 
6. Rozważa się możliwość poprowadzenia dróg pieszo-rowerowych w uzasadnionych 

przypadkach pasami przeciwpożarowymi na obszarach leśnych lub drogami leśnymi. 
Planowane trasy będą przeznaczone dla ruchu rowerowego tranzytowego i lokalnego 

oraz ruchu pieszych, w tym do uprawiania coraz bardziej popularnego nordic walking oraz 
biegania. Zaplanowane wykonanie dróg pieszo-rowerowych gwarantuje w skali regionu, efekt 
tranzytowy. W turystycznych obszarach funkcjonalno-użytkowych uwzględnia również 
lokalny ruch turystyczny. Zainwestowanie jest proporcjonalne do obciążenia poszczególnych 
regionów turystyką rowerową.    Odpowiednia lokalizacja umożliwi korzystanie z tras przez 
osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Dla zapewnienia komfortu oraz bezpieczeństwa 
użytkowania, wzdłuż ciągów pieszo-rowerowych planuje się montaż oświetlenia, w tym 
hybrydowych punktów świetlnych (lamp  solarnych). 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na wybranych odcinkach dróg pieszo-
rowerowych LP, RPN dopuszcza się, na specjalnych zasadach, ruch pojazdów służby i straży 
leśnej oraz służby i straży parku narodowego.  

Stworzona infrastruktura ułatwi proekologiczne zachowania, spowoduje ograniczenie 
antropopresji poprzez rozwój infrastruktury mającej na celu ukierunkowanie ruchu 
turystycznego w obszary o mniejszym rygorze ochronnym, szczególnie w poszczególnych 
obszarach funkcjonalno-turystycznych. Doprowadzenie ruchu lokalnego i turystycznego  do 
miejsc cennych przyrodniczo i kulturowo i skanalizowanie go tak aby zminimalizować 
antropopresję wywołaną rowerowym ruchem turystycznym np. poprzez skrócenie czasu 
przejazdu, stworzenie tras alternatywnych, skierowanie ruchu w inne obszary, zorganizowanie 
punktów obsługi rowerzystów. Jest to szczególnie istotne na terenach chronionych i cennych 
przyrodniczo. Model systemu tras rowerowych został opisany w wielu publikacjach. Projekt 
„Roztocze – kraina rowerów” utrwala nagrodzone w skali kraju rozwiązania. Jego głównym 
założeniem jest oprócz stworzenia infrastruktury rowerowej dla rozwoju turystyki i życia 
społeczno-gospodarczego regionu zachowanie niepowtarzalnych walorów przyrodniczo-
kulturowych w tym wzmocnienie form ochrony przyrody – szczególnie Roztoczańskiego Parku 
Narodowego. 

Dla pobudzenia i efektywnego wykorzystania współpracy wszystkich środowisk 
zainteresowanych rozwojem turystyki na Roztoczu zostanie utworzona platforma internetowa. 
Platforma będzie wyposażona w szereg aplikacji webowych (usług) eksploatowanych 
i współpracujących ze sobą w jednolitym środowisku informatycznym i obsługiwanych za 
pośrednictwem dedykowanego intuicyjnego interfejsu użytkownika.  

Dzięki łatwej intuicyjnej obsłudze będzie można włączyć do współpracy także 
środowiska dotknięte wykluczeniem społecznym (niepełnosprawni, ludzie starsi, słabo 
wykształceni).  
Na każdym etapie (od przygotowania projektu, przez realizację aż po użytkowanie powstałej 
infrastruktury) w łatwy sposób będzie można organizować współpracę wszystkich 
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interesariuszy związanych z przedsięwzięciem pn. „Roztocze – kraina rowerów”. Ułatwi też 
współpracę transgraniczną oraz popularyzację przedsięwzięcia na poziomie krajowym 
i międzynarodowym co bezpośrednio przełoży się na zwiększenie liczby odwiedzających 
turystów. 
Projekt pn. Rezerwat Biosfery Roztocze 
Beneficjent - Miasto Tomaszów Lubelski / Lokalna Organizacja Turystyczna Roztocze 
Roztocze to wyjątkowy geograficzny i naturalny region UE, wymagający wspólnych działań 
transgranicznych  w celu poprawy jego rozpoznawalność jako marki regionu. W 2011 roku po 
stronie UA Roztocze znalazło się na liście UNESCO. W 2015 roku, dzięki wspólnym staraniom 
PL i UA, przygotowano formularz zgłoszeniowy Transgranicznego Rezerwatu Biosfery 
Roztocza, a w 2018 roku formularz rezerwatu biosfery po stronie polskiej został złożony do 
UNESCO. Istnieje nadzieja, że wiosną 2019 r. Roztocze zostanie wpisane na listę WHL 
UNESCO. Miasta Tomaszów i Żółkiew oraz Lokalna Organizacja Turystyczna „Roztocze” są 
sygnatariuszami listu intencyjnego w sprawie utworzenia Roztoczańskiego Transgranicznego 
Rezerwatu Biosfery (RTRB). Teraz nadszedł czas na działania. Z jednej strony projekt 
„Rezerwat Biosfery Roztocze” skierowany jest do nauczycieli i dyrektorów szkół, z drugiej 
strony do administracji i organizacji pozarządowych zajmujących się przyrodą w Tomaszowie 
i Żółkwi. Ma on na celu pokazanie dobrych i złych praktyk w szkolnej i pozaszkolnej edukacji 
środowiskowej i zarządzaniu systemem ochrony przyrody po obu stronach granicy. Ma na celu 
popularyzację idei rezerwatu biosfery jako modelu zrównoważonego zarządzania, cennymi 
obszarami przyrodniczymi i kulturowymi. Po obu stronach granicy odbędą się konferencje 
i wyjazdy studyjne. Kampania informacyjna i promocyjna będzie prowadzona z 
wykorzystaniem Internetu i lokalnego radia. Uczestnicy dwóch konferencji i dwóch podróży 
studyjnych bezpośrednio skorzystają z projektu, poprzez który dotrzemy głównie do uczniów 
szkół w Tomaszowie i Żółkwi oraz społeczności Roztocza (około 200 000 mieszkańców, około 
700 000 turystów) za pośrednictwem informacji w Internecie , spotów reklamowych, broszur i 
materiałów informacyjnych. Od nauczycieli zależy w szczególności, czy informacje dotrą do 
szkół na Roztoczu w PL i UA. Współpraca transgraniczna jest warunkiem trwałego rozwoju 
Roztocza i realizacji pomysłów związanych z funkcjonowaniem Roztoczańskiego Rezerwatu 
Biosfery. Wspólnie pomimo granic. 
Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego organizowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki 
Regionalnej – Departament Strategii 
Nazwa partnerstwa: Roztocze Środkowe 

Jednym z najistotniejszych elementów wpływających na utworzenie oraz 
ukształtowanie partnerstwa jest położenie na terenie Rezerwatu Biosfery Roztocze UNESCO. 

Roztocze to wyjątkowy geograficzny i naturalny region UE, położony na pograniczu 
województw lubelskiego i podkarpackiego, wymagający wspólnych działań w celu poprawy 
jego rozpoznawalności jako marki regionu. Celem Partnerstwa jest kreowanie 
zrównoważonych relacji między ludźmi i biosferą w obszarze Roztocza oraz kreowanie 
rozwoju społeczno-gospodarczego sprzyjającego budowaniu tożsamości kulturowej tego 
obszaru. Partnerstwo będzie dążyło do wykreowania już zarysowanych produktów 
turystycznych powstających na bazie wspólnych walorów kulturowych, przyrodniczych, 
geograficznych. Partnerstwo będzie dążyło do generowania sektora turystycznego 
odpowiadającego oczekiwaniom współczesnego turysty. W tym celu planujemy wykorzystać 
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i wzmocnić atuty nasz regionu tj. czyste środowisko i atrakcyjność przyrodniczo-geograficzną 
regionu Roztocze. Chcemy podejmować przedsięwzięcia zmierzające do ochrony środowiska 
(wykorzystanie odnawialnych źródeł energii), promocji turystycznej, budowania nowych 
obiektów turystycznych, tak aby Roztocze było kojarzone z czystym, zdrowym i aktywnym 
obszarem. Na bazie istniejącej infrastruktury zamierzamy rozbudować spójną ofertę turystyki 
aktywnej. Wykorzystując atut terenu mało uprzemysłowionego planujemy budowę sieci 
ścieżek rowerowych. Wzmacniając walory turystyczno-gospodarcze regionu Roztocze 
jednocześnie poszerzymy ofertę gospodarczą regionu i stworzymy możliwości uzyskania 
dodatkowego dochodu. Działania służyć mają także pobudzaniu społecznej świadomości 
powiązań istniejących pomiędzy różnorodnością ekologiczną i kulturową. Należy podkreślić, 
że rezerwat biosfery nie jest formą ochrony przyrody w rozumieniu polskiego prawa, jak park 
narodowy czy rezerwat przyrody, a ma on znaczenie promocyjne i nobilitujące dany obszar. 
Prestiżowy status rezerwatu biosfery jest szansą na lepszą promocję regionu. Rezerwat biosfery 
stanowi platformę porozumienia i współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 
w obszarze Roztocza. Z założenia służy doskonaleniu mechanizmów zrównoważonego 
rozwoju podejmowanych w duchu partnerstwa wszystkich uczestników życia społecznego dla 
zapewnienia dobrych warunków bytowania człowieka i wysokiej jakości środowiska. 

Utworzenie TRB Roztocze jest z jednej strony uznaniem na arenie międzynarodowej 
wysokich walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych Roztocza z drugiej zaś daje 
szansę na lepszy rozwój społeczno-gospodarczy w tym skuteczniejsze pozyskiwanie funduszy 
na ochronę dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, turystykę oraz szeroko rozumianą 
infrastrukturę. Gminy Partnerstwa są połączone zarówno czynnikiem geograficznym jak 
i przyrodniczym i tworzą układ ponadregionalny. Lubelszczyzna i Podkarpacie zacieśniają 
współpracę w zakresie zrównoważonego rozwoju, czego przykładem są wspólne działania na 
rzecz turystyki. W 2020 r. w Tomaszowie Lubelskim marszałkowie województw lubelskiego 
i podkarpackiego uroczyście podpisali deklarację o współpracy w zakresie rozwijania 
potencjału turystycznego Roztocza. Wydarzenie to zainaugurowało prace nad strategią marki 
Roztocze - "Roztocze - tutaj naturalnie odpoczywam”, która wzmocni wizerunek obszaru 
i pozwoli lepiej wykorzystać jego potencjał turystyczny. 
Gminy wchodzące w skład partnerstwa wykazują się istnieniem silnych powiązań 
funkcjonalnych, podejmują wspólne działania na rzecz rozwoju regionu Roztocza. Inicjują 
i kreują zdarzenia społeczno-gospodarcze, mobilizują i koncentrują działania marketingowe, 
promocyjne i inwestycyjne sprzyjające rozwojowi społeczno-gospodarczemu, podobnie 
oddziałują na swoje otoczenie. Wynikiem przeprowadzonych analiz jest potwierdzenie, 
że społeczność zamieszkałych jednostek samorządu terytorialnego przemieszcza się na danym 
terenie w celach edukacyjnych, administracyjnych, zarobkowych, handlowo- usługowych, 
opieki medycznej oraz uczestniczy we wspólnych wydarzeniach kulturalnych, oświatowych 
i sportowych. 
 

4. Zachowanie dziedzictwa kulturowo – historycznego miasta 
- Rewitalizacja Starówki rozłożona na etapy obejmująca rewitalizacje tkanki mieszkaniowej, 
ulic, odbudowę zabytkowych Hal Targowych połączone z zagospodarowaniem ronda. 
- Remont cmentarza wojennego 
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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. 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 zł. W roku 2017 na pierwszy etap realizacji 
uzyskano dofinansowanie w kwocie 200 000 zł. 
Rewitalizacja starej części miasta musi być odłożona na okres zmniejszenia natężenia ruchu 
samochodów w tym obszarze, co nastąpi po oddaniu do użytkowania obwodnicy miasta w ciągu 
drogi ekspresowej S17.  
 
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. 
 
Działania i projekty: 

1. Przygotowanie infrastruktury na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej. 
- Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Łaszczowieckiej. 
- 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. W roku 2019 ukończono realizacje zadania i dokonano przekazania do 
użytkowania Ośrodkowi Sportu i Rekreacji „Tomasovia”. Koszt realizacji tego zadania to 
3 278 697,83 zł. przy udziale środków zewnętrznych w kwocie 996 087,00 zł. 
 

2. Zwiększenie dostępności do usług społecznych. 
- Przebudowa budynku Tomaszowskiego Domu Kultury wraz z zakupem niezbędnego 
wyposażenia. 
- Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 1, 2 i 3. 
- Zakup infrastruktury szkolnej.  



 39

- Wypracowanie oraz wdrożenie nowych  rozwiązań, powstałych dzięki współpracy 
z partnerami zagranicznymi, w obszarze rewitalizacji społecznej, mającej na celu włączenie 
społeczne grup marginalizowanych z obszarów zdegradowanych. 
- Wsparcie w postaci programów mobilności ponadnarodowej ukierunkowanych na 
aktywizację zawodową osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach 
Programu, która ma na celu ich stopniową i trwałą integrację z rynkiem pracy lub systemem 
edukacji. 
- Współpraca ponadnarodowa - Wypracowanie oraz wdrożenie nowych  rozwiązań, powstałych 
dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi, w obszarze rewitalizacji społecznej, mającej 
na celu włączenie społeczne grup marginalizowanych z obszarów zdegradowanych. 
- Budowa Lokalnego Centrum Wspierająco Dydaktycznego dla osób niepełnosprawnych. 

3. Zwiększona aktywność społeczna, gospodarcza, kulturalna i sportowa mieszkańców 
obszaru rewitalizacji. 

- Dzienny Dom Seniora .  
- „ZaczynaMy OdNowa". 
- Akademia Nordic Walking. 
- Seniorzy czytają dzieciom. 
- Świetlica seniora –integracja i aktywizacja / Centrum Aktywności Lokalnej. 

W 2020 roku Klub Integracji Społecznej  „Aktywni” działający przy Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim, będący jednym z reprezentantów podmiotów 
ekonomii społecznej realizował w partnerstwie z Janowskim Stowarzyszeniem Niesienia 
Pomocy „Humanus” z Janowa Lubelskiego testowanie modelu współpracy podmiotów 
zatrudnienia socjalnego z instytucjami/podmiotami realizującymi usługi społeczne w ramach 
projektu - „Nowy Model Współpracy Instytucji Zatrudnienia Socjalnego” – 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach PO WER 2014-2020. 
Podstawowym zadaniem modelu współpracy – „TMW” jest wytworzenie lokalnego rynku 
usług społecznych, zwłaszcza usług środowiskowych realizowanych przez podmioty sektora 
ekonomii społecznej, łączących aktywizację zawodową z budowaniem spójnego systemu usług 
społecznych. Celem modelu jest wypracowanie modelowej ścieżki świadczenia usług 
społecznych, dostarczanych m.in. przez absolwentów KIS, jak również przygotowanie zasad 
współdziałania samorządów z instytucjami zatrudnienia socjalnego oraz przedsiębiorstwami 
społecznymi. 
- Wodna Akademia. 
- „Stop marginalizacji”. 
- Rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej, w tym wzrost zatrudnialności w sektorze 
ekonomii społecznej. 

W ramach zadania realizowano założenia porozumienia o współpracy, którego celem 
jest stworzenie i rozwój lokalnego rynku usług społecznych. Sygnatariuszami Porozumienia są: 
Miasto Tomaszów Lubelski, Stowarzyszenie "Nowe Miasto", Powiatowy Urząd Pracy 
w Tomaszowie Lubelskim, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. 
z o.o. w Tomaszowie Lubelskim, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie 
chełmsko – zamojskim, Klub Integracji Społecznej "Aktywni” w Tomaszowie Lubelskim, 
Spółdzielnia Socjalna „Aktywni  
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i Kreatywni” w Tomaszowie Lubelskim oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Tomaszowie Lubelskim. 
 
Cel strategiczny 4. Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie miasta 

Czyste i różnorodne środowisko naturalne należy do jednych z głównych atutów 
rozwojowych Miasta Tomaszów Lubelski. Odzwierciedleniem tego jest wykorzystywanie 
potencjału przyrodniczego do rozwoju różnych form turystyki aktywnej.  

Ponadto miasto od wielu lat podejmuje wysiłki na rzecz rozbudowy niezbędnej 
infrastruktury służącej ochronie środowiska. Przeprowadzono szereg termomodernizacji 
budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych. Miasto planuje działania w kierunku 
realizacji inwestycji z zakresu montażu kolektorów słonecznych oraz pełniejszego 
wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii, m.in. przez przyjęcie Programu Gospodarki 
Niskoemisyjnej.   
Powyższe działania powinny być kontynuowane i uzupełniane w celu dalszej poprawy stanu 
środowisko  naturalnego. Docelowo doprowadzi to do podniesienia efektywności 
energetycznej budynków, poprawy jakości powietrza oraz produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych. 
Działania i projekty: 

1. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie wykorzystania OZE oraz zwiększenie 
efektywności cieplnej budynków. 

- Termomodernizacja budynków na terenie Tomaszowa Lubelskiego. 
- Montaż kotłów na pelety w gospodarstwach domowych. 
- Montaż pomp ciepła w gospodarstwach domowych. 
- Montaż paneli fotowoltaicznych. 
- Montaż kolektorów. 
W roku 2020 po raz kolejny w budżecie miasta zarezerwowano środki finansowe na dotację 
dla mieszkańców miasta na wymianę starych, nie ekologicznych źródeł ciepła. Corocznie 
ponad czterdzieści ognisk zanieczyszczenia środowiska jest wymieniana na nowe ekologiczne 
kotły gwarantujące poprawę powietrza oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników. 
Ten rok jest także początkiem dla wprowadzenia instalacji OZE dla mieszkańców naszego 
miasta przy udziale środków Unii Europejskiej. Instalacje fotowoltaiczne, solarne, pompy 
ciepła oraz kotły na pellet w całkowitej ilości 467 szt. zostanie w roku 2021 wbudowane w 
budynki osób fizycznych naszego miasta. Dotacja na ten cel wynosi 60% kosztów 
kwalifikowanych. Montaż instalacji OZE przyczyni się pozytywnie do stanu środowiska 
naturalnego w naszym regionie. 
 

5.3 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 
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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 niniejszego dokumentu 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. Najbliżej 
zlokalizowaną stacją pomiarową jest 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). 
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 realizowania zadań 
nakreślonych w Programie Ochrony Powietrza dla strefy lubelskiej. 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). Pod 
względem zanieczyszczenia powietrza ozonem strefę lubelską zaliczono do klasy A, ze 
względu na brak przekroczeń poziomu docelowego. 
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 
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glebowego konieczna jest ze względu na kumulowanie się w nich składników pochodzących 
z gospodarczej działalności człowieka.  
W Tomaszowie Lubelskim przeważają gleby wysokich klas bonitacyjnych. Są to głównie gleby 
brunatne rozwinięte na lessach i gezach kredowych oraz gleby płowe na opokach. Na marglach 
wykształciły się rędziny. Najlepsze gleby występują we wschodniej części miasta. Podmokła 
dolina Sołokiji jest miejscem występowania gleb pochodzenia organicznego: torfowych, 
murszowo-torfowych, mułowo-torfowych i murszowo-mineralnych. Łąki na chronionych 
glebach pochodzenia organicznego występują głównie w dnie doliny i obniżeniach. 
Pod względem granulometrycznym są to gleby lessowe i pyłowe całkowite, należące 
do kompleksu 2 - pszennego dobrego i 3 - pszennego wadliwego, wykształcone na lessach lub 
marglach kredowych. Stanowią one ok. 28% ogólnej powierzchni. Około 35% gruntów ornych 
stanowią gleby kompleksu 4 - żytniego bardzo dobrego i 5 - żytniego dobrego. Są to gleby 
pyłowe niecałkowite, podścielane piaskiem, lekkie do uprawy. Około 17% ogólnej powierzchni 
gruntów ornych stanowią gleby okresowo zbyt wilgotne. Użytki zielone są w ponad 50% stale 
lub okresowo podmokłe. Właściwe wykorzystanie gleb jest uzależnione od ich zakwaszenia. 
Gleby bardzo kwaśne i kwaśne zajmują 67,5% ogólnej powierzchni użytków rolnych, lekko 
kwaśne 18,0% a zaledwie 14,5% obojętne i zasadowe. Zużycie nawozów wapniowych 
i wapniowo-magnezowych nie pokrywa faktycznego zapotrzebowania na odkwaszanie gleb. 
Występowanie dobrych i bardzo dobrych gleb na wschodzie Tomaszowa sprawia, że tereny 
wschodniej i północno-wschodniej części miasta są aktualnie użytkowane rolniczo – pola 
uprawne, łąki i pastwiska. Powierzchnia ziemi jest również w znacznym stopniu przekształcona 
w wyniku działalności człowieka. Antropogeniczne formy urzeźbienia to: bardzo liczne miedze 
typu krawędzi, nasypy drogowe, rowy melioracyjne. 
Użytki rolne będące w granicach administracyjnych miasta Tomaszowa Lubelskiego posiadają 
67,5% gleb kwaśnych i średnio kwaśnych.  
Brak 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 państwowe stanowią tylko około 1/5 (18 ha), lesistość miasta wynosi 8,2% - dane GUS 
za 2016 r.  
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 Tomaszowie znajdują się; park o powierzchni 4,4 ha oraz inne tereny miejskiej zieleni: 
zieleńce 26 ha, zieleń uliczna 24,5 ha, zieleń osiedlowa 11,5 ha, cmentarze 9,6 ha. Łączny 
obszar terenów zieleni na terenie miasta wynosi 76 ha. 
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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). 
Z przeprowadzonej analizy wynika, że poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku na 
terenie Miasta Tomaszów Lubelski są niskie, w związku z tym nie ma potrzeby podejmowania 
działań naprawczych (źródło: Na podstawie informacji zawartych w „Raporcie o stanie 
środowiska woj. lubelskiego 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. 
Na odcinku drogi krajowej nr 17 Tomaszów Lubelski /Przejście graniczne w Hrebennym/ 
stwierdzono przekroczenia poziomu hałasu w środowisku (na podstawie Programu ochrony 
środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego dla terenów poza aglomeracjami 
położonych wzdłuż odcinków dróg, Lublin 2018 r.). Analizowany odcinek przebiega przez 
Miasto Tomaszów Lubelski oraz fragment Gminy Tomaszów Lubelski. 
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 dojedzie 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. 
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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.  
- 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: 
„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.  
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 północnej części miasta. Tomaszów Lubelski posiada mechaniczno-biologiczną 
oczyszczalnię ścieków, którą administruje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
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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 (15,13 km), która jest stale 
rozbudowywana.  
W 2020 r. wybudowano 360 m kanalizacji deszczowej  przy ul. Robotniczej. 
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 Miejskiego 
w Tomaszowie Lubelskim.  
Podstawowym celem Programu usuwania wyrobów zwierających azbest dla Miasta Tomaszów 
Lubelski na lata 2011-2032 jest całkowite usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest 
do roku 2032, a przez to wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia 
skutków działania azbestu. Aby cel został osiągnięty średnia roczna ilość unieszkodliwionego 
azbestu nie może być niższa niż 64,03 Mg/rok. 
Łączna ilość wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Tomaszów Lubelski wynosi 
1807,15 Mg, z czego 1556,48 Mg stanowi własność osób fizycznych, zaś 250,67 Mg własność 
osób prawnych (Baza Azbestowa). W 2020 r. zdemontowano i unieszkodliwiono 75,14 Mg 
pokryć dachowych zawierających azbest. Miasto Tomaszów Lubelski znajduje się wśród gmin 
powiatu tomaszowskiego o największym procentowym poziomie postępu usuwania wyrobów 
zawierających azbest. Osiągnięty poziom jest wyższy od średniego poziomu dla województwa 
lubelskiego. 
11. Gospodarka odpadami 
Zgodnie z obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każda gmina ma 
obowiązek zapewnić odbieranie oraz właściwe, ekologiczne i bezpieczne zagospodarowanie 
wszystkich odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców, jak również 
zapewnienie selektywnego zbierania odpadów. Na terenie miasta istnieje linia sortownicza - 
Baza segregacji odpadów komunalnych zarządzana przez Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim. Na terenie bazy segregacji odpadów przy ul. 
Petera mogą być przetwarzane wyłącznie odpady zebrane w sposób selektywny. 
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Na terenie miasta zlokalizowane jest składowisko odpadów innych niż niebezpieczne 
i obojętne. Składowisko to znajduje się przy ul. Łaszczowieckiej. Składowisko nie jest 
eksploatowane. Kwatera A i B składowiska została zrekultywowana w latach poprzednich. 
Obecnie trwa rekultywacja kwatery C. 
1. Zasoby przyrodnicze i ich ochrona. 
Na terenie miasta Tomaszów Lubelski występują obszary objęte ochroną na podstawie ustawy 
o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. – obszary Natura 2000:  
- fragment obszaru  NATURA 2000 PLB 060012 Roztocze 
- fragment obszaru  NATURA 2000 PLB 060021 Dolina Sołokiji 
Na terenie miasta jako forma ochrony przyrody występują również pomniki przyrody. Objęte 
tą formą ochrony jest pojedyncze drzewo i grupy drzew. 
- Pojedyncze drzewo -  Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie  350 cm i wysokości 28 
m rosnący przy ul. 29 listopada 22. 
- Grupa drzew - Lipa szerokolistna (Tiliaplatyphylos) – 3 szt.  o obwodach:  325 cm, 375 cm, 
455 cm i wysokości 25 m - ul. Królewska 1 - teren parafii rzymsko - katolickiej pw. 
zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim. 
- Grupa drzew- Klon zwyczajny (Acerplatonoides) – 4 szt. o obwodach: 275 cm, 220 cm, 225 
cm,  
245 cm oraz wysokości 26 m, 21m, 20 m; 
- Wiąz górski (Ulmuscabra) – 1 szt. o obwodzie 320 cm oraz wysokości 28 m - ul. Żwirki 
i Wigury 2 

Program obejmuje przedstawienie aktualnego stanu środowiska. Z oceny stanu 
środowiska wynika, że obszarem problematycznym na terenie Miasta Tomaszów Lubelski jest 
przede wszystkim jakość powietrza atmosferycznego oraz stan akustyczny. Problem stanowi 
również zła jakość wód powierzchniowych - rzeki Sołokiji. Stan jakości gleb można określić 
jako dobry, poziom promieniowania elektromagnetycznego nie przekracza dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Miasto Tomaszów nie leży w obszarze 
narażonym na niebezpieczeństwo powodzi. Prognozuje się, że wszystkie zaplanowane 
działania przyniosą wymierne efekty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego, 
zapewnienia skutecznych mechanizmów chroniących środowisko przed degradacją oraz 
podniesienia efektywności zarządzania środowiskiem, a także przyczynią się do wdrożenia 
wymagań obowiązującego prawa w zakresie ochrony środowiska. 

W 2020 r. przyjęto 34 wnioski o wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew oraz 
78 zgłoszeń od osób fizycznych dotyczących zamiaru usunięcia drzew. Rezultatem 
rozpatrzenia przedmiotowych wniosków było wydanie decyzji zezwalających łącznie na 
dokonanie wycinki 96 szt. drzew i zobowiązanie do nasadzenia 70 szt. drzew. Wynikiem 
rozpatrzenia zgłoszeń dotyczących zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne na cele nie 
związane z działalnością gospodarczą był brak sprzeciwu dot. usunięcia łącznie 236 szt. drzew. 
Powodem zakwalifikowania do usunięcia większości egzemplarzy do wycinki było stwarzanie 
przez nie zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i mienia lub bezpieczeństwa ruchu drogowego 
oraz stan zdrowotny – drzewa obumarłe lub nie rokujące szans na przeżycie. Naliczono opłaty 
za wycinkę drzew i krzewów pod cele inwestycyjne o łącznej wysokości 31375 zł i odroczono 
je na okres trzech lat od dnia upływu terminu wskazanego na wykonanie nasadzeń zastępczych. 
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Wydano decyzje o umorzeniu opłat za usunięcie drzew na łączną kwotę 520 419,13 zł 
w związku z zachowaniem żywotności nasadzeń kompensacyjnych. 

Przyjęto 7 wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Po 
przeanalizowaniu wniosków 5 postępowań umorzono, z uwagi na fakt, iż planowane inwestycje 
nie były przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko. W wyniku 
postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 4 pozostałych 
inwestycji stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
Zaopiniowano pozytywnie 2 wnioski dotyczące wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, które w części zlokalizowane są na terenie Miasta Tomaszów Lubelski. 
Wydano 6 opinii dot. zbierania i przetwarzania odpadów na terenie Miasta Tomaszów Lubelski. 

 

5.4 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,  
− 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. 
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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 2020 r: 
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 43 
budynków/lokali położonych w granicach administracyjnych miasta Tomaszów Lubelski. 
Łącznie dotacja udzielona z budżetu Miasta wyniosła 200 000 zł. 
PODSUMOWANIE  

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 
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 pro środowiskowym 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. 
 

5.5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Tomaszów Lubelski. 

 
Studium Uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy - Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszów Lubelski 
zatwierdzonego 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. Aktualnie procedowana jest kolejna 
zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Tomaszów Lubelski, 
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do której przystąpiono uchwałą Rady Miasta Tomaszów Lubelski Nr XVII/184/2020 z dnia 28 
lutego 2020 roku.  
Ostatnia ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego  
oraz planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego (art. 32 upzp) - Uchwała 
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 

 

 

5.6 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 
Ostatnia ocena aktualności - Uchwała Nr XXVI/224/2016 Rady Miasta Tomaszów Lubelski 
z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków 
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zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Tomaszów Lubelski 
Stopień pokrycia obszaru gminy mpzp – tereny 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 roku 2020 prowadzono 10 postępowań o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego oraz 64 o określenie warunków zabudowy. 
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5.7 Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Tomaszów Lubelski 
 
W roku 2019 opracowano Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Tomaszów Lubelski 
na lata 2019 – 2022 przyjęty Uchwałą nr VIII/79/2019 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 
31.05.2019 roku.  
Dziedzictwo kulturowe to dorobek materialny i duchowy poprzednich pokoleń jak i naszych 
czasów. Do dziedzictwa kulturowego oprócz dziedzictwa archeologicznego, 
architektonicznego i dziedzictwa sztuki zaliczamy także przejawy życia takie jak np. formy 
gospodarowania, przejawy rozwoju społeczności i inne elementy stanowiące o naszej kulturze. 
Świadomość potrzeby ratowania i ochrony zabytków jest coraz powszechniejsza wśród 
mieszkańców. Dbanie o należyty stan i atrakcyjny wygląd zabytków jest naszym obywatelskim 
obowiązkiem. Rewitalizacja poszczególnych obiektów, jak również całych zespołów 
zabudowy jest szansą na ich uratowanie. W takich przedsięwzięciach pomagać ma, wynikający 
ze społecznej potrzeby, gminny program opieki nad zabytkami, przewidziany przez ustawę o 
ochronie i opiece nad zabytkami. Jest także czynnikiem w upowszechnianiu wiedzy i 
pomaganiu właścicielom zabytków w dbaniu o dobrą kondycję substancji zabytkowej. Aby 
miasto i gmina stały się piękne dla mieszkańców i atrakcyjne dla turystów trzeba zadbać o 
lokalne zabytki. 
Gminny program opieki nad zabytkami dla Miasta Tomaszowa Lubelskiego na lata 2019-2022 
wyraża starania samorządu o systematyczne i perspektywiczne prowadzenie działań z obszaru 
ochrony i opieki nad dziedzictwem kulturowym miasta. Jego celem jest określenie 
zasadniczych kierunków działań i zadań na rzecz ochrony i opieki nad wskazanym zasobem 
dziedzictwa materialnego. 
Gminny program opieki nad zabytkami jest dokumentem o charakterze uzupełniającym w 
stosunku do innych aktów planowania w gminie. Nie stanowi aktu prawa miejscowego, lecz 
jest dokumentem pomocniczym w zakresie podejmowanych działań dotyczących inicjowania, 
wspierania i koordynowania prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz 
upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego. Program opieki nad zabytkami 
stanowi podwalinę współpracy między samorządem gminy, właścicielami zabytków 
i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 
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Tabela – Zabytki nieruchome z terenu Miasta Tomaszów Lubelski objęte ochroną prawną poprzez wpis do rejestru 
zabytków prowadzonego przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków /wg Gminnego Programu 
opieki nad zabytkami Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2019-2022/ 
 

5.8 Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla Miasta Tomaszów Lubelski 

 
Jednym z podstawowych obowiązków gminy jest zabezpieczanie zbiorowych potrzeb jej 
mieszkańców. Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz.U. 2020 poz. 713), art. 7 punkt 1 stanowi: Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty 
należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 
• ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz 
gospodarki wodnej, gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 
• wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków 
komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk 
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz 
gaz. 
Na lata 2021-2030 ogłoszone zostały Ramy polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030, 
które zawierają ogólnounijne założenia i cele polityki. Najważniejsze cele na 2030 r.: 
ograniczenie o co najmniej 40 proc. emisji gazów cieplarnianych (w stosunku do poziomu 
z 1990 r.), zwiększenie do co najmniej 32 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych 
w całkowitym zużyciu energii, zwiększenie o co najmniej 32,5 proc. efektywności 
energetycznej. W październiku 2014 r. ramy polityki zostały przyjęte przez Radę. Cele 
dotyczące odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej zostały zwiększone 
w 2018 r. 
Aktualne i przyszłe zapotrzebowanie na media energetyczne dla istniejącej infrastruktury 
zostało określone na podstawie danych pozyskanych od właścicieli lub administratorów 
głównych obiektów i zakładów na terenie Miasta opracowanych na potrzeby Planu Gospodarki 
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Niskoemisyjnej dla Miasta Tomaszów Lubelski. Przyszłe zapotrzebowania na media 
energetyczne dla planowanej zabudowy zostało określone na bazie planów miejscowych, 
analizy ilości obiektów budowanych w latach poprzednich oraz danych o nowych inwestycjach. 
Zaopatrzenie w ciepło. 
Na obszarze miasta brak jest zbiorowego zaopatrzenia w ciepło. Potrzeby cieplne mieszkańców 
pokrywane są z szeregu indywidualnych źródeł ciepła. Najczęściej wykorzystywanym paliwem 
jest gaz ziemny oraz paliwa stałe: węgiel, koks, miał węglowy i biomasa.  
Ze względu na charakter zabudowy na terenie Miasta Tomaszów Lubelski, gdzie dominuje 
zabudowa jednorodzinna i budynki wielorodzinne ogrzewane z kotłowni lokalnych, na terenie 
Miasta nie funkcjonuje zbiorcza sieć ciepłownicza. W budynkach mieszkalnych 
wielorodzinnych i komunalnych znajdują się lokalne kotłownie i sieci ciepłownicze. Pozostałe 
gospodarstwa domowe korzystają z indywidualnych systemów grzewczych. Są to piece na gaz 
oraz na paliwa stałe: węgiel, koks lub drewno. 
Wspólnoty mieszkaniowe posiadają kotłownie o zasięgu lokalnym obejmujące swym 
zasięgiem mieszkania należące do wspólnot, zasilane głównie gazem ziemnym. Miasto 
Tomaszów Lubelski jest zgazyfikowane. W 2018 roku według danych GUS 92% ludności 
posiadało czynne przyłącza do sieci gazowniczej. 
Miasto Tomaszów Lubelski rozważa również możliwość wykorzystania istniejących na terenie 
Miasta zasobów geotermalnych w celach ciepłowniczych. Miasto zainteresowane jest 
odbiorem energii cieplnej z planowanego otworu geotermalnego do ogrzewania budynków 
mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej. Obecnie prowadzone są analizy dotyczące 
opłacalności tej inwestycji oraz poszukiwane są środki umożliwiające jej realizację – wstępnie 
planuje się realizację wykonania otworu na lata 2020-2023. 
Zaopatrzenie w energię elektryczną. 
Miasto Tomaszów Lubelski nie posiada informacji o tym, aby PGE Dystrybucja przewidziała 
większe jednostkowo inwestycje na terenie Miasta, za wyjątkiem niezbędnej rozbudowy 
i modernizacji sieci elektroenergetycznych wynikającej z konieczności zasilania obecnych 
odbiorców w energię elektryczną z zachowaniem wymaganych parametrów sieci i jakości 
energii elektrycznej, a także nowych odbiorców w związku z zawieranymi umowami 
o przyłączenie w oparciu o wydawane warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. 
Przez obszar Miasta Tomaszów Lubelski przebiega linia wysokiego napięcia 110 kV, należąca 
do krajowego systemu przesyłowego. Sieć zasila dwie stacje GPZ 110/15 kV, od których 
odchodzą linie średniego napięcia 15 kV zasilające miasto. Stacje transformatorowe 15/0,4 kV 
dają początek liniom niskiego napięcia, dostarczającym prąd odbiorcom w mieście. Tomaszów 
Lubelski jest w pełni zelektryfikowany. Energia elektryczna dostarczana jest wszystkim 
odbiorcom na tradycyjne cele przygotowania posiłków, przygotowania wody użytkowej, 
napędu urządzeń elektrycznych, oświetlenia. W niewielkim stopniu energia elektryczna 
używana jest do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i przygotowania posiłków. 
Zaopatrzenie w paliwa gazowe. 
Miasto Tomaszów Lubelski zasilane jest w gaz ziemny z dwóch stacji I stopnia, 
zlokalizowanych na terenie gminy wiejskiej Tomaszów Lubelski. Na obszarze Miasta znajduje 
się 69 242 m.b. sieci gazowych średniego ciśnienia. Sieć gazowa niskiego ciśnienia na terenie 
Miasta Tomaszów Lubelski posiada długość 18 248 m.b. i zasilana jest z dwóch stacji II stopnia, 
znajdujących się na ul. Lipowej i Kaczorowskiego oraz z dwóch punktów redukcyjnych 
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znajdujących się na ul. Baczyńskiego oraz w miejscowości Łaszczówka ul. Rolnicza. Łączna 
długość sieci gazowej na terenie Miasta Tomaszów Lubelski wynosi 87 490 m. W mieście 
znajduje się 3 481 szt. przyłączy gazowych, o łącznej długości 57 781 m. 
Ze względu na to, że teren Miasta Tomaszów Lubelski jest obszarem zgazyfikowanym, 
w obowiązującym Planie Rozwoju PSG Sp. z o.o. na lata 2018-2022 nie znajduje się żadna 
większa pozycja związana z rozbudową sieci gazowej na terenie Miasta Tomaszów Lubelski. 
Przyłączenia klientów do sieci gazowej realizowane są indywidualnie na podstawie 
zawieranych umów przyłączeniowych, zgodnie z procedurami obowiązującymi w Polskiej 
Spółce Gazownictwa Sp. z o.o.  
Istniejąca sieć gazowa na terenie Miasta Tomaszów Lubelski jest w dobrym stanie 
technicznym. Zgodnie z w obowiązującym Planem Rozwoju PSG Sp. z o.o. na lata 2018-2022 
przewidziane są prace eksploatacyjne związane z zabezpieczeniem funkcjonowania 
i utrzymania sieci gazowych. 
 

5.8 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Tomaszów 
Lubelski na lata 2017-2022. 

 

 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. Raport z monitoringu działań za 2020 rok zostanie opracowany w 
pierwszym półroczu 2021 roku. 
W 2020 roku w związku z trwającą pandemią nie odbyły się spotkania Zespołu Monitorującego 
Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych, efektem czego nie powstał również raport 
w tym zakresie. Jednakże w związku z powołaniem Zespołu ds. Usług o którym szerzej poniżej, 
w ramach prac Zespołu monitorowano Strategię oraz trwały prace nad jej ewaluacją czego 
efektem będzie wypracowany raport i przedstawiony Burmistrzowi Miasta Tomaszów Lubelski 
do dnia 30 czerwca 2021 roku.  

Wśród zadań zrealizowanych w 2020 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 "Nowa_Szansa".  
W 2020 roku zrealizowano zadania na kwotę 195 373,63 zł.  
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W 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim, rozpoczął 
realizację projektu pn. „Nowa_Szansa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Celem głównym projektu jest aktywizacja 
społeczno-zawodowa 90 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 
Realizację projektu zaplanowano na 3 lata (do 2022 roku), z założeniem, że w każdym roku 
wsparciem zostanie objętych 30 osób. 
W 2020 roku zrekrutowano 30 Uczestników projektu, którzy w oparciu o kontrakt socjalny 
rozpoczęli realizację indywidualnych ścieżek reintegracji społecznej i zawodowej. Działania 
mają charakter kompleksowy, umożliwiają aktywne włączenie społeczne, w tym powrót na 
rynek pracy osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (bezrobotnym, 
biernym zawodowo, korzystającym ze wsparcia Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020, osobom niepełnosprawnym). Indywidualna ścieżka reintegracji, 
to instrument aktywizacji społecznej i zawodowej ukierunkowany na optymalny dobór 
zawodu do możliwości Uczestnika i potrzeb rynku pracy. Dzięki takiemu podejściu osoby 
zagrożone wykluczeniem społecznym mają możliwie największe szanse na aktywność 
zawodową i uniezależnienie się od systemu pomocy społecznej.  

- Utworzenie podmiotu ekonomii społecznej specjalizującego się w usługach 
społecznych (Spółdzielnia Socjalna „Aktywni - Kreatywni” w Tomaszowie 
lubelskim w grudniu 2019 r.), a także współpraca w 2020 roku. Spółdzielnia jest 
podmiotem osób prawnych tj. Miasta Tomaszów Lubelski oraz Stowarzyszenia „Nowe 
Miasto. 

- Klub Integracji Społecznej „Aktywni”. 
W 2020 roku Klub Integracji Społecznej  „Aktywni” działający przy Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim, będący jednym z reprezentantów podmiotów 
ekonomii społecznej kontynuował pod auspicjami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, w partnerstwie z Janowskim Stowarzyszeniem Niesienia Pomocy „Humanus” z 
Janowa Lubelskiego testowanie modelu współpracy podmiotów zatrudnienia socjalnego 
z instytucjami/podmiotami realizującymi usługi społeczne w ramach projektu - „Nowy 
Model Współpracy Instytucji Zatrudnienia Socjalnego” – współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków EFS  w ramach POWER 2014-2020. 
Podstawowym zadaniem modelu współpracy – „TMW” jest wytworzenie lokalnego rynku 
usług społecznych, zwłaszcza usług środowiskowych realizowanych przez podmioty sektora 
ekonomii społecznej, łączących aktywizację zawodową z budowaniem spójnego systemu 
usług społecznych. Celem modelu jest wypracowanie modelowej ścieżki świadczenia usług 
społecznych, dostarczanych m.in. przez absolwentów KIS, jak również przygotowanie zasad 
współdziałania samorządów z instytucjami zatrudnienia socjalnego oraz przedsiębiorstwami 
społecznymi. 
W ramach powyższych działań osiągnięto następujące cele: 
- Powołano partnerstwo na rzecz rozwoju usług społecznych na terenie Miasta 
Tomaszów Lubelski. (Podmiot odpowiedzialny: Miasto Tomaszów Lubelski, KIS 
„Aktywni” Tomaszów Lubelski, MOPS Tomaszów Lubelski oraz zidentyfikowani w 
analizie Aktorzy TMW).  
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W wyniku przeprowadzanych negocjacji z Aktorami testu TMW w trakcie spotkania 
Interesariuszy Testu TMW podpisano dnia 18.02.2020 r. Porozumienie o współpracy na 
rzecz rozwoju Usług Społecznych w Tomaszowie Lubelskim. Do porozumienia przystąpili 
wszyscy Sygnatariusze, którzy w podjętych wstępnych negocjacjach wyrazili na to zgodę. 
Efektem porozumienia było powołanie Zespołu ds. Usług, w którego skład weszli 
przedstawiciele jednostek i podmiotów działających na terenie Miasta, zidentyfikowani w 
teście, jako Aktorzy Kluczowi - główni i partnerzy pomocniczy: 

• Urząd Miasta Tomaszów Lubelski - Pan Sławomir Kędra 

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim - Pan Adam 
Skorniewski 

• Klub Integracji Społecznej "Aktywni" w Tomaszowie Lubelskim - Pani Joanna 
Zuchowska-Kozdra 

• Spółdzielnia Socjalna "Aktywni-Kreatywni" w Tomaszowie Lubelskim - Dorota 
Nowosad 

• Stowarzyszenie "Nowe Miasto" - Pani Regina Kęczkowska 

• Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim - Pani Stanisława Koper 

• Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Tomaszowie 
Lubelskim - Pani Renata Miziuk. 

• Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu Fundacja Rozwoju 
Lubelszczyzny Filia w Zamościu - Pan Marian Gil. 

- W ramach powołanego Partnerstwa rozpoczęto prace (Zespołu ds. Usług) nad 
opracowaniem Lokalnego Programu Rozwoju Usług Społecznych na terenie Miasta 
Tomaszów Lubelski, który zostanie przedstawiony Radzie Miasta Tomaszów Lubelski.  
- Plan Rozwoju Usług Społecznych - diagnoza, opracowanie i ewaluacja – procedura w 
trakcie wdrażania. Celem powołanego Zespołu ds. Usług jest opracowanie propozycji planu 
rozwoju usług społecznych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski, stanowiącego podstawę 
stworzenia Lokalnego Programu Rozwoju Usług Społecznych na terenie Miasta Tomaszów 
Lubelski oraz jego przyjęcie przez Radę Miasta (projekt planu będzie zgodny z założeniami 
przyjętymi w ustawie o centrum usług społecznych).  
Opracowanie planu i jego realizacja jest działaniem długofalowym. Ograniczania związane 
z wystąpieniem epidemii Covid-19 spowodowały, że prace nad jego projektem rozpoczęły 
się z opóźnieniem i nadal trwają.  
W ramach powyższego działania odbyły się dwa bezpośrednie spotkania robocze. W okresie 
od marca do czerwca 2020 r. pomimo problemów związanych z sytuacją epidemiologiczną 
w kraju, nawiązano kontakt z członkami Zespołu ds. Usług w formie zdalnej oraz w formie 
indywidualnych spotkań. Ich celem było omówienie harmonogramu prac Zespołu nad 
przygotowaniem projektu lokalnego programu usług społecznych. W ramach nawiązanej 
współpracy przeprowadzono również konsultacje, dotyczące wskazań, jakie rodzaje usług są 
potrzebne na lokalnym rynku pracy (szczególnie w trakcie trwania sytuacji 
epidemiologicznej w kraju), co stanowiło podstawę do kontynuacji dalszych prac w celu 
określenia programu edukacyjno-przygotowawczego w kierunku kształcenia absolwentów 
dla wytypowanych rodzajów usług. W okresie od lipca do września 2020 r. Zespół ds. Usług 
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skupił się na przygotowaniu projektu Lokalnego Programu Rozwoju Usług Społecznych na 
terenie Miasta Tomaszów Lubelski.  
- Opracowano Ramowy Program Edukacyjno-Szkoleniowy dla kadr KIS „Aktywni” w 
Tomaszowie Lubelskim. 
- Udział Zespołu ds. Usług w sprawie projektu Programu współpracy Miasta Tomaszów 
Lubelski z organizacjami samorządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do 
prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2021. 
- W ramach Zespołu ds. Usług trwały prace nad projektem zmian w wewnętrznych 
procedurach Miasta oraz nad dostosowaniem procedur Miasta wykorzystywanych przy 
formułowaniu zasad konkurs i przetargów. 
- W ramach Zespołu ds. Usług trwały prace nad przygotowaniem diagnozy w zakresie usług 
społecznych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski. Ponadto przystąpiono do prac 
mających na celu przygotowanie i inwentaryzację usług celem stworzenia i koordynacji 
banku usług społecznych na terenie miasta Tomaszów Lubelski. 

B. Cel strategiczny:  

Skuteczne wspieranie Osób z Niepełnosprawnością na terenie Miasta. 
- Trwały prace nad dostosowaniem się do zaleceń w ramach opracowanego  Raportu 
Końcowego z monitoringu wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych w mieście Tomaszów Lubelski 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 2020 roku dokonano części wskazanych w 
Raporcie zaleceń. 

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 znajduje się w Sprawozdaniu z 
realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie dla Miasta Tomaszów Lubelski w 2020 roku oraz Sprawozdania z 
Programu wspierania rodziny dla Miasta Tomaszów Lubelski  w 2020 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. 

Miasto Tomaszów Lubelski zapewniało wsparcie w postaci usług opiekuńczych - 
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla 75 osób.  
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5.9 Program Wspierania Rodziny dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 
2020-2022. 

 
Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo - wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym 

Miasto uczestniczyło w programie „Wspieraj Seniora”,  dzięki któremu chętne osoby w 
wieku powyżej 70 lat uzyskały niezbędną pomoc w czasie pandemii, bez konieczności 
wychodzenia z domu. Na przykład wsparcie w postaci niezbędnych produktów 
dostarczonych do domu seniora. 
Jednoczenie uczestniczyło w programie „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”  
Edycja 2020. Program kierowany był do osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym 
lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, które wymagają 
usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu 
społecznym. Zadanie zrealizowano poprzez zatrudnienie 8 asystentów, zakup środków 
ochrony osobistej oraz obsługę Programu. Celem działań była aktywizacja osób 
niepełnosprawnych ukierunkowana na maksymalny (dostosowany do możliwości) udział w 
życiu społecznym. Zadania polegały w szczególności na: wyjściu do świątyni, placówki 
służby zdrowia, gabinetu lekarskiego, urzędu, znajomych, rodziny, na wydarzenia społeczne, 
wyjściu na zakupy z aktywnym udziałem osoby niepełnosprawnej, spacerach, wspólnym 
przygotowywaniu posiłków, wsparciu w wykonywaniu czynności samoobsługowych i 
higienicznych. Usługi asystenta były świadczone w wymiarze 30 godzin miesięcznie dla 1 
Uczestnika Programu. W 2020 roku zrealizowano zadanie na kwotę 83 071,31 zł. 
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.  

• Rozwój systemu opieki nad osobami starszymi zależnymi w systemie stacjonarnymi 
niestacjonarnym. 

W 2019 roku udzielono wsparcia w postaci umieszczenia w domach pomocy społecznej dla 
11 osób 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). 

Miasto współpracowało z Kubem Seniora oraz Uniwersytetem Trzeciego Wieku Filia w 
Tomaszowie Lubelskim. Ponadto aktywnie uczestniczyło w Programie Ogólnopolska Karta 
Seniora. W ramach powyższego wydawano karty mieszkańcom miasta Tomaszów Lubelski 
oraz prowadzono akcje promocyjne celem rozpropagowania akcji wśród seniorów jak i w 
pozyskiwaniu nowych instytucji. 
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ustawą, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji 
rządowej. Obowiązek ten jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji 
rządowej realizują w szczególności we współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami i ich 
organami pomocniczymi, Policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także 
kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi. Zadania z zakresu 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej są realizowane zgodnie z zasadą 
pomocniczości. 

I.  PODSTAWA PRAWNA 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim realizuje zadania 

wynikające z ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz.U. z 2020 r., poz. 821, ze zm.). Ustawodawca w powyższym akcie prawnym 
określił m.in. zadania dla poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego, w tym gminnego. 

II.  ZADANIA GMINY WYNIKAJ ĄCE Z USTAWY O WSPIERANIU RODZINY 
I SYSTEMIE PIECZY ZAST ĘPCZEJ. 

Zgodnie z art. 176 powołanej ustawy do zadań własnych gminy należy: 

1. Opracowanie i realizacja 3 - letnich gminnych programów wspierania rodziny, 

2. Tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, 

3. Tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia 
dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo - wychowawczych, 

4. Finansowanie: 
a) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, 
b) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2, 
ponoszonych przez rodziny wspierające, 

5. Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 
placówce opiekuńczo - wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo - 
terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, 

6. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo - finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz 
przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem 
systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3, 

7. Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub 
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej, 
zamieszkałego na terenie gminy. 

Powyższe zadania wykonywane były w oparciu o Program Wspierania Rodziny dla Miasta 
Tomaszów Lubelski na lata 2020 - 2022. Art. 179 ust.1 ustawy określa, że w terminie do dnia 
31 marca każdego roku wójt składa radzie gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań 
z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawia potrzeby związane z realizacją zadań. 

III.  PROGRAM WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZAST ĘPCZEJ 
Program Wspierania Rodziny dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2020 - 2022 został 

przyjęty uchwałą Rady Miasta Tomaszów Lubelski nr XVIII/186/2020 r. z dnia 8 maja 2020 r. 
Niniejsze sprawozdanie obrazuje działania miasta Tomaszów Lubelski w zakresie wspierania 
rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 r. - w odniesieniu do Programu Wspierania 
Rodziny dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2020 - 2022. 

Program adresowany jest do rodzin zamieszkałych na terenie Miasta Tomaszów 
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Lubelski, które przejawiają trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz zagrożone są 
umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej. Program kierowany jest do przedstawicieli 
instytucji i służb pracujących na rzecz dzieci i młodzieży wychowywanych w rodzinie 
pozostającej w kryzysie. 

Odbiorcami programu są w szczególności rodziny wykluczone społecznie lub 
zagrożone tym zjawiskiem oraz rodziny, które wymagały wsparcia ze strony profesjonalnych 
służb społecznych: 

• Rodziny niepełne, 
• Rodziny wielodzietne, 

• Rodziny wychowujące dzieci w wieku od 0 - 18 lat, 

• Rodziny zmagające się z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - 
wychowawczych, 

• Rodziny przeżywające trudności związane ze stanem zdrowia dzieci, 

• Rodziny w sytuacjach kryzysowych wynikających z problemów rodziców np. 
konfliktów małżonków, uzależnienia, bezrobocia, ubóstwa, 

• Rodziny dotknięte przemocą, 
• Rodziny naturalne w związku z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej. 
Realizacja programu odbywała się na zasadach współpracy z partnerami 

wyszczególnionymi w programie. W dotychczasową realizację programu zaangażowane były 
podmioty, które poprzez swoją pracę z dzieckiem, rodziną oraz środowiskiem lokalnym tworzą 
lokalny system opieki nad dzieckiem i rodziną: 

■ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, 
■ Komenda Powiatowa w Tomaszowie Lubelskim, 
■ Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim, 
■ Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim, 
■ Zespół Interdyscyplinarny działający na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, 
■ Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tomaszowie 

Lubelskim, 
■ Świetlica Środowiskowa „Krokus", 
■ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - w Tomaszowie Lubelskim, 
■ Przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły średnie, 
■ Służba zdrowia i organizacje pozarządowe. 

Głównym celem niniejszego programu jest wspieranie rodzin w wypełnianiu 
i przywracaniu 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 wsparcia rodzinom w kryzysie 
oraz przeżywającym trudności w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo- 
wychowawczej jest diagnoza występujących w nich problemów. Informacje o rodzinach 
przeżywających kryzys, czy też mających trudności w prawidłowym sprawowaniu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych pozyskują przede wszystkim pracownicy socjalni Miejskiego 
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Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim. Głównym źródłem informacji są 
przeprowadzane przez nich rodzinne wywiady środowiskowe, kontakty z rodzinami, w których 
prowadzona jest praca socjalna oraz kontakty z pracownikami innych instytucji, w tym 
jednostek oświatowych, ochrony zdrowia, sądu i policji. Działania podejmowane przez 
pracowników socjalnych koncentrują się przede wszystkim na analizowaniu sytuacji rodzin 
z problemami opiekuńczo - wychowawczymi, ustalaniu przyczyn występującego w nich 
kryzysu, jak również na ich monitorowaniu. Na bieżąco prowadzona jest praca socjalna mająca 
na celu pomoc w wypełnianiu lub przywracaniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych poprzez 
wykorzystywanie posiadanych zasobów przez rodziny oraz wsparcie odpowiednich instytucji 
działających na rzecz rodzin i dzieci, w tym przez asystentów rodziny. Trafnie postawiona 
diagnoza jest niezbędna do podjęcia decyzji objęcia rodziny właściwą formą pomocy mającą 
na celu zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych i rozwojowych dziecka oraz 
prawidłowego funkcjonowania rodziny. 

W 2020 r. ze świadczeń pomocy społecznej korzystało 96 rodzin z dziećmi, w tym 44 
rodzin niepełnych, w których żyło 360 osób. Ze względu na bezradność w sprawach opiekuńczo 
-wychowawczych i brak umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego pomoc została 
udzielona 53 rodzinom, w których funkcjonowało 190 osób (w tym 40 rodzinom niepełnym z 
116 osobami w rodzinie oraz 16 rodzinom wielodzietnym z 85 osobami w rodzinie). 

Rodzinom z dziećmi w 2020 r została udzielona pomoc w formie materialnej 
i niematerialnej: 
■  z uwagi na dysfunkcje w rodzinie, na wniosek pracownika socjalnego. z 4 rodzinami 

rozpoczęto współpracę z asystentem rodziny, z 5 rodzinami zakończono, w rodzinach 
tych prowadzono monitoring po zakończeniu współpracy z asystentem. 

■ rodzinom z dziećmi objętym współpracą z asystentem udzielono pomocy finansowej 
w formie zasiłków oraz opłaty za posiłki - 13 rodzinom, 

■ w ramach programu "posiłek w szkole i w domu" objęto dożywianiem w placówkach 
oświatowych - 55 dzieci w szkołach, 12 dzieci w przedszkolach oraz 12 dzieci 
w ramach programu, na wniosek dyrektorów placówek z uwagi na trudną sytuację 
rodziny, pomoc ta nie wymagała przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, 

■ dodatkowym wyżywieniem w Świetlicy Środowiskowej „Krokus" zostało objętych 
2 dzieci w ramach środków własnych, 

■  dzieci z rodzin korzystających ze wsparcia ośrodka pomocy uczestniczyły 
w wypoczynku letnim organizowanym przez Lubelskie Kuratorium Oświaty - 12 dzieci 
z 10 rodzin. Celem było przeciwdziałanie marginalizacji, wykluczeniu społecznemu 
oraz zaburzeniom poczucia bezpieczeństwa socjalnego, 

■ w rodzinach objętych wsparciem świadczona była pomoc w formie specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób zburzeniami psychicznymi dla 6 dzieci, w tym: 
specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez psychologa - 1 dziecko, 
specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez pedagoga, w tym 
dostosowanych do potrzeb dziecka autystycznego - 2 dzieci, 

■ objęto wsparciem w formie skierowania do Domu dla Samotnych Matek i Kobiet 
w Ciąży w Łabuniach - matka z 1 dzieckiem. 

W 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w przypadku 1 rodziny wnioskował 
do Sądu Rejonowego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację dziecka 
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z uwagi na pojawiające się trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej 
przez rodzica. 

W 2020 r. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Tomaszowie 
Lubelskim prowadził procedurę „Niebieskie Karty" w przypadku 17 rodzin z dziećmi, 
w których żyło 29 dzieci. We wszystkich rodzinach prowadzony był monitoring 
funkcjonowania rodziny oraz sytuacji dzieci, oraz sporządzony plan pomocy. W przypadku 3 
rodzin z wdrożoną procedurą, skierowane zostały wnioski do Sądu Rejonowego, III Wydziału 
Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację dziecka, przez rejonowego dzielnicowego, 
wchodzącego w skład grupy roboczej. W przypadku 1 rodziny odebrano prawa rodzicielskie 
ojcu w stosunku do 1 dziecka, natomiast matce ograniczono władzę rodzicielską oraz poddano 
dalszemu nadzorowi kuratorskiemu. 
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 
funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim, jak 
i przez partnerów Programu. 

W celu intensyfikacji działań pomocowych na rzecz konkretnej rodziny, 
2 pracowników socjalnych prowadziło z rodzinami zagrożonymi kryzysem oraz 
przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej pogłębioną pracę 
socjalną pozbawioną elementu przyznawania świadczeń w procesie administracyjnym. 
Głównym celem pracy było dokonanie pogłębionej diagnozy rodziny i przyczyn problemów w 
niej występujących powodujących dysfunkcję rodziny. Podejmowanie działań zmierzających 
do rozwiązywania trudności w nich występujących i zażegnania kryzysu. Kreowania działań 
interdyscyplinarnych angażujących inne instytucje działające na rzecz rodziny oraz 
wprowadzanie nowych form pomocy rodzinie. Działania te pozwoliły rodzinom utrzymanie 
względnego poziomu stabilności życiowej, a tym samym wzmocniły jej funkcjonowanie 
i realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych, co pozwoliło na dalsze wychowywanie 
dzieci oraz niedopuszczenie do oddzielenia ich od rodziny. Tą formą pomocy objęto było 
9 rodzin, w których wychowywało się 19 dzieci. 

Ze względu na zagrożenie zarażeniem się koronawirusem (COVID-19) zgodnie 
z Zarządzeniem 4/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie 
Lubelskim z dnia 16 kwietnia 2020 r., w sprawie ograniczenia wykonywania zadań w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim poprzez wdrażania działań 
zmierzających do zmniejszenia bezpośredniej obsługi interesantów, przyjęto głównie 
telefoniczną formę kontaktu z rodzinami objętymi wsparciem. 

Szczególną formą wsparcia rodzin jest asysta rodzinna. W przypadku uzyskania 
informacji o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- 
wychowawczej lub gdy rodzina, pomimo podjętych kompleksowych działań, nadal wykazuje 
bezradność opiekuńczo-wychowawczą, pracownik socjalny wnioskuje do Dyrektora Ośrodka 
o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny. Asystent realizuje swoje działania w oparciu 
o indywidualny plan pomocy, który tworzy przy udziale podopiecznych i pracownika 
socjalnego. Plan zawiera m.in. założenia rozwiązywania problemów socjalnych i opiekuńczo-
wychowawczych oraz elementy motywujące członków rodziny do aktywności społecznej 
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i zawodowej. Potrzeba podejmowanych przez niego zadań pomocowych ustanie wraz 
z osiągnięciem przez rodzinę umiejętności samodzielnego, prawidłowego wypełniania funkcji 
opiekuńczo - wychowawczych. 

Asystenci świadczyli wsparcie na rzecz 20 rodzin, w których wychowywało się 
50 dzieci terenu miasta. W trakcie roku zakończono współpracę z 5 rodzinami, w tym w 3 
rodzinach zrealizowano określone cele pracy, w 1 rodzinie zakończono świadczenie usług 
z uwagi na brak efektów, z 1 rodziną zakończono współpracę z uwagi na brak współpracy. 
Natomiast w omawianym okresie podjęto współpracę z 4 rodzinami, w tym z 2 na podstawie 
postanowienia sądu. W rodzinach prowadzony był również monitoring po zakończeniu 
współpracy. 

Pomimo trwania pandemii asystenci podejmowali współpracę w zakresie: 

- prowadzenia poradnictwa i edukacji dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej oraz 
udzielania informacji na temat pomocy świadczonej przez właściwe instytucje rządowe, 
samorządowe i organizacje pozarządowe, 

- udzielania pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w znalezieniu pracy, 
podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu umiejętności prawidłowego 
prowadzenia gospodarstwa domowego, 

- współpracy z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się 
w działaniach na rzecz dziecka i rodziny, 

- sporządzania planu pracy z rodziną, 

- monitorowania funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną, 

- prowadzenia dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, 
- sporządzania na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach. 
Wydatki na wynagrodzenia asystentów rodziny wraz z pochodnymi wyniosły: 
Wartość zadania  - 76 858,38 zł. 
Wkład własny - 73 458,38 zł. 
Dofinansowanie - 3 400,00 zł. 

Kolejną formą wsparcia jest specjalistyczne poradnictwo psychologiczne. 
W rodzinach wymagających wsparcia w formie poradnictwa psychologicznego pomoc 
udzielana była przez partnerów Programu tj. Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną 
w Tomaszowie Lubelskim, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim, 
NZOZ „ Psycho-Med" oraz przez psychologów szkolnych. W przypadku 1 rodziny podjęto 
próby mediacji. 

Rodziny objęte wsparciem miały możliwość korzystania również z poradnictwa prawnego 
świadczonego przez konsultanta prawnego zatrudnionego przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej - udzielono porad 18 rodzinom. 

W 2020 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z uwagi na zagrożenie 
epidemiologiczne związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19) nie były 
organizowane grupy wsparcia oraz grupy samopomocowe. Ośrodek pomimo podjętych starań 
w kierunku pozyskania do współpracy osób i rodzin pełniących funkcje rodzin wspierających, 
z uwagi na brak chętnych nie realizował wsparcia w powyższej formie. Pracownicy socjalni, 
jak i asystenci prowadzili indywidualne rozmowy z rodzinami pod kątem wskazania 
potencjalnych kandydatów z najbliższego otoczenia dziecka, jednak bezskutecznie. Informacje 
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na temat możliwości udzielenia wsparcia w powyższej formie zostały rozpowszechnione wśród 
kadry pedagogicznej placówek oświatowych, członków Zespołu Interdyscyplinarnego, jak 
również w formie ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Pomocy oraz na stronie internetowej. 

Dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem lub przeżywających trudności w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo - wychowawczej korzystały z zajęć i programów wsparcia oraz 
uczestniczyły w półkoloniach i zimowiskach organizowanych przez świetlicę środowiskową 
„Krokus". Świetlica zgodnie z regulaminem dysponuje 30 miejscami i jest ośrodkiem 
skierowanym na pomoc dzieciom (od 6-go roku życia) i młodzieży (do 16-go roku życia) 
pochodzących z rodzin: z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, zastępczych, dotkniętych 
bezrobociem, znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej. W 2020 r. w zajęciach 
świetlicy uczestniczyło 41 dzieci. W ramach funkcjonowania placówki wychowawcy 
zapewniali swoim podopiecznym pomoc w formie zajęć indywidualnych i grupowych. Zajęcia 
indywidualne obejmowały głównie pomoc w odrabianiu lekcji i nauce własnej. Natomiast 
zajęcia grupowe obejmowały zajęcia plastyczno-techniczne, sportowe, dydaktyczne, 
integracyjne, pogadanki dotyczące podniesienia poziomu higieny, zachowania, postaw 
prospołecznych, a także dotyczących sytuacji problemowych wynikających z realiów życia 
codziennego. Placówka obejmowała również swoich podopiecznych wsparciem w postaci 
dożywiania w ramach podwieczorków oraz obiadów (w czasie wypoczynku zimowego 
i letniego). 

W okresach zaostrzonych obostrzeń wynikających z rozprzestrzeniania się 
koronawirusa (COVID-19)prowadzenie pracy wychowawczej świetlicy odbywało się w formie 
zdalnej poprzez: 

• stały kontakt telefoniczny i e-mailowy z wychowankami i ich rodzicami, 

• aktywność w mediach społecznościowych - udostępnianie treści edukacyjnych 
i rozrywkowych, 

• pomoc dydaktyczną w odrabianiu lekcji i nauce własnej, 

• organizowanie konkursów online, 

• udzielanie wsparcia psychicznego w chwilach strachu, stresu, odosobnienia, 

• publikowanie na stronie internetowej propozycji ciekawych form spędzania wolnego 
czasu, zajęć kreatywnych rozwijających zainteresowania. 

Inną formą pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych kryzysem lub 
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej była realizacja 
działań w zakresie propagowania zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży z terenu miasta 
Tomaszów Lubelski w ramach Porozumienia Nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie 
współdziałania w 2020 roku Świetlicy Środowiskowej „Krokus" w Tomaszowie Lubelskim 
i Ośrodka Sportu i Rekreacji „Tomasovia" w Tomaszowie Lubelskim. Działaniami 
wynikającymi z w/w dokumentu trwającymi od stycznia do grudnia 2020 r.(z wyłączeniem 
kwietnia) objęto łącznie 269 dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat ze szkół na terenie Tomaszowa 
Lubelskiego. Propagowanie zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży odbywało się przez 
prowadzenie systematycznej działalności wychowawczej w formie: szkoleń i treningów 
w sekcjach sportowych (piłka nożna, piłka siatkowa, lekkoatletyka, tenis stołowy, wrotkarstwo 
i narciarstwo), zawodów sportowych oraz zajęć z psychologiem. 
3. Umożliwienie powrotu dzieci z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych. 

W przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania dziecka przez rodzinę 



 65

powiat organizuje pieczę zastępczą w formie rodzinnej i instytucjonalnej. W 2020 r. z terenu 
miasta Tomaszów Lubelski w pieczy zastępczej przebywało 13 dzieci: 9 dzieci przebywało 
w rodzinach zastępczych spokrewnionych, 2 dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych i 2 
dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych, 1 dziecko przebywało w zakładzie 
pielęgnacyjno-psychiatrycznym. 
Stosownie do art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań 
gminy należy współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej. Gmina wspólnie 
z powiatem ponosi koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, 
rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych. W 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Tomaszowie Lubelskim pokrywał koszty pobytu 13 dzieci w rodzinach 
zastępczych oraz 1 dziecka umieszczonego w pieczy instytucjonalnej. Wartość zadania - 67 
691,09 zł. 

Aby zapobiec sytuacjom, w których dzieci trafiają do pieczy zastępczej oraz umożliwi ć 
im powrót do rodzin biologicznych pracownicy socjalni i asystenci rodziny , w ramach swoich 
obowiązków zawodowych, podejmowali współpracę z instytucjami, które realizują zadania na 
rzecz dziecka i rodziny: koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej, Sądem Rejonowym, 
Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej, pedagogami szkolnymi. Współpraca ta miała 
charakter konsultacji, wymiany informacji oraz wspólnie podejmowanych działań 
interdyscyplinarnych 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 
zapobiegać umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej oraz umożliwiać powrót dzieci w niej 
przebywających 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 (w okresie od stycznia do marca 2020) 

■ podejmowali współpracę z rodzicami dzieci przebywającymi w pieczy zastępczej pod 
kątem kontaktów i utrzymania relacji oraz wzmocnienia więzi rodzinnych - 5 rodzin. 
5. 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 
podnoszenia kompetencji 7 pracowników socjalnych przeszło specjalistyczne szkolenia mające 
na celu podniesie jakości świadczenia pracy: 

• „Organizacja pracy Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych - uruchamianie 
i prowadzenie Procedury Niebieskie Karty, modelowe działania oraz postępowanie 
w sytuacjach trudnych" - 7 pracowników socjalnych, 

• „Metody i techniki pracy socjalnej oraz ewidencjonowanie pracy socjalnej, jako 
odrębne świadczenie pomocy Społecznej" - 2 pracowników socjalnych, 

• „Praktyczne aspekty interwencji i pomocy wobec osób dotkniętych problemem. 
Zadania i rola służb w kontekście najnowszych zmian prawnych", - 3 pracowników 
socjalnych. 
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Ponadto pracownicy socjalni oraz asystenci rodziny współpracowali 
interdyscyplinarnie z podmiotami i instytucjami zajmującymi się rodziną: Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Ośrodkiem Interwencji 
Kryzysowej, Kuratorską Służba Sądową, Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z uwagi 
na zagrożenie zarażeniem się koronawirusem (COVID-19) i ograniczenia wynikające 
z funkcjonowaniem poszczególnych instytucji przyjęto głównie telefoniczną formę kontaktu 
i konsultacji w ramach realizowanej współpracy. 

IV.  PODSUMOWANIE I WNIOSKI ZWI ĄZANE Z REALIZACJ Ą ZADAŃ 
WYNIKAJ ĄCYCH Z PROGRAMU. 

Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Tomaszów 
Lubelski na lata 2020 - 2022 podobnie jak w poprzednim roku, jest jednocześnie 
sprawozdaniem z wykonania zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za rok 2020. 

Stopień wdrożenia Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Tomaszów Lubelski na 
lata 2020- 2022 w 2020 r. w znaczny sposób został zakłócony przez sytuację epidemiologiczną 
w kraju i wynikające z niej obostrzenia w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się 
koronowirusa. Należy jednak podkreślić, że założone cele opracowane do nich działania były 
realizowane zgodnie z bieżącymi możliwościami funkcjonowania poszczególnych podmiotów 
i instytucji oraz w dalszym ciągu wymagają kontynuowania. Skuteczność ich realizacji, tak jak 
w latach poprzednich, będzie możliwa wyłącznie przy interdyscyplinarnej współpracy 
i zintegrowania działań wszystkich instytucji oraz organizacji działających na rzecz rodzin 
zamieszkujących na terenie miasta Tomaszów Lubelski. Współpraca wszystkich służb oraz 
podejmowane działania, szczególnie w tak trudnym okresie mogą być gwarancją 
wypracowania jednolitego systemu wspierania rodzin, dostosowanego do aktualnych potrzeb 
rodzin wymagających wsparcia, co w efekcie doprowadzi do sytuacji, gdzie rodziny będą 
funkcjonować na lepszym poziomie, z pełniejszym wykorzystaniem własnych zasobów, przy 
okazjonalnym wsparciu instytucji pomocowych. 

Do najważniejszych kierunków podejmowanych w ramach realizacji programu na lata 
2020-2022 wynikających z pojawiających się potrzeb przyjęto: 

■ organizowanie spotkań dla rodzin mających na celu wymianę doświadczeń oraz 
zapobieganie izolacji zwanych „grupami wsparcia" lub „grupami samopomocowymi", 

■ inicjowanie działań i akcji promocyjnych w celu pozyskania do współpracy rodzin 
wspierających, w tym również zabezpieczenie środków finansowych związanych z 
udzieleniem pomocy i kosztów ponoszonych przez rodziny wspierające, 

■ zapewnienie środków finansowych na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinie 
zastępczej i placówce opiekuńczo - wychowawczej, 

■ zapewnienie możliwości podnoszenia kwalifikacji asystentów, 
■ zwiększenie dostępności specjalistycznej pomocy w formie terapii i mediacji. 
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5.10 Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2014-2020. 

 
 Gminny 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. Zgodnie 
z zapisami Gminnego Programu Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Tomaszowie Lubelskim raz w roku składa Radzie Miasta sprawozdanie z jego realizacji. 
Opracowanie i realizacja Gminnego Programu ma na celu stworzenie wsparcia i profesjonalnej 
pomocy zmierzającej do zwiększenia dostępności i skuteczności zorganizowanych form 
pomocy dla osób uwikłanych w przemoc, zwiększenie dostępności i skuteczności programów 
profilaktycznych, profesjonalnej edukacji osób działających na rzecz rodziny dotkniętej 
przemocą, dostarczenie wiedzy społeczeństwu o zjawisku przemocy i sposobach radzenia sobie 
z tym problemem, propagowanie pozytywnych rozwiązań merytorycznych, organizacyjnych 
i prawnych, związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, motywowanie 
społeczności lokalnych, mass mediów, organizacji i instytucji do podejmowania działań 
na rzecz ofiar przemocy. 

Adresatami Gminnego Programu są: 
• Ofiary i sprawcy przemocy. 

• Rodziny i osoby dotknięte bezpośrednio zjawiskiem przemocy. 

• Rodziny i osoby zagrożone zjawiskiem przemocy. 

• Przedstawiciele instytucji i służb pracujących z osobami i rodzinami zagrożonymi bądź 
dotkniętymi przemocą (pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy, nauczyciele, 
pracownicy socjalni, pracownicy sądu, policjanci, terapeuci, kuratorzy zawodowi,  
społeczni, pracownicy służby zdrowia). 

• Mieszkańcy miasta Tomaszów Lubelski. 
Realizatorami Gminnego Programu są: 
Podmioty działające w zakresie przeciwdziałania przemocy: 

• Urząd Miasta Tomaszów Lubelski; 

• Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
w Tomaszowie Lub.; 

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim; 

• Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 
w Tomaszowie Lub.; 

• Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim; 

• Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim; 

• I i II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Tomaszowie Lubelskim; 

• Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Lubelskim; 

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tomaszowie Lubelskim; 

• Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim; 

• Placówki oświatowe w Tomaszowie Lubelskim; 

• Służba zdrowia w Tomaszowie Lubelskim. 
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 Monitorowaniem realizacji Gminnego Programu oraz czuwaniem nad prawidłowym 
wykonywaniem zadań zajmuje się – Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, którego obsługę organizacyjno-techniczną 
zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim. 

I. Realizowane cele w ramach programu 
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie zakłada osiągnięcie następującego celu głównego: zmiana zachowań  
i postaw ofiar przemocy, zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla rodzin, w których 
stosowana jest przemoc oraz podejmowanie działań profilaktycznych, ograniczenie problemu 
przemocy w rodzinie i skutków jej stosowania. 
Cel główny jest realizowany poprzez:  

Cel strategiczny: - poszerzenie wiedzy mieszkańców miasta na temat zjawiska 
przemocy w rodzinie. 
Cele operacyjne: - prowadzenie kampanii medialnej stale propagującej idee Programu. 

II. Realizowane zadania 
1. Działania informacyjno-edukacyjne w środowiskach lokalnych na rzecz podnoszenia 

wiedzy mieszkańców na temat zjawiska przemocy w rodzinie. 
2. Poprawa jakości i skuteczności działań osób i instytucji działających w obszarze 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
3. Rozbudowanie lokalnej oferty pomocy i wsparcia dla osób doświadczających przemocy 

w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności ochrony osób krzywdzonych. 
4. Opracowanie i realizacja działań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących 

przemoc w rodzinie. 

Ad. 1. 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, do którego zadań należy: 

• prowadzenie indywidualnych konsultacji dla ofiar i sprawców przemocy, 

• wspieranie osób znajdujących się w kryzysie, 

• motywowanie osób nadużywających alkoholu do leczenia, 

• praca z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze, 
- zapewnienia osobom doznającym przemocy wsparcia finansowego i pomocy 
w postaci pracy socjalnej. 
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Przygotowanie, udostępnianie i rozpowszechnianie materiałów 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. Z uwagi na stan epidemiczny 
i przestrzeganie reżimu sanitarnego spowodowanego wirusem SARS-Co V-2 nie umieszczano 
wiedzy z zakresu przemocy w rodzinie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. 

Natomiast udostępnianie informacji o instytucjach i organizacjach udzielających 
pomocy osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim w zakładce Przeciwdziałanie Przemocy oraz 
uaktualnianie danych do Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Lublinie. 

Ad. 2. 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 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218, 956)  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 oraz 3 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 218, 956), tj. jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów 
alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, Żandarmerii 
Wojskowej. 
Do ustawowo określonych zadań Zespołu należy:  
1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 
2)podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, w celu  
przeciwdziałania temu zjawisku, 
3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, 
4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy 
w środowisku lokalnym, 
5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
w 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 Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim.  

W/w Zespół Interdyscyplinarny w 2020 roku działał na podstawie obowiązujących 
aktów prawnych: 
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- Zarządzenia Nr 128/2019 r.  Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 15 listopada 2019 
roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, 
- Zarządzenia Nr 63/2020 r.  Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 29 czerwca 2020 r. 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 128/2019 Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 15 
listopada 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, 
- Zarządzenia Nr 89/2020 r.  Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 września 2020 
r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim. 
 Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego działają na podstawie wyżej wymienionej 
Uchwały, Zarządzenia Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski oraz porozumień zawartych 
między Burmistrzem Miasta, a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w jego skład. 

Zespół Interdyscyplinarny Miasta Tomaszów Lubelski to grupa dwudziestu  
specjalistów z różnych instytucji, łącząca swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości 
wynikające z instytucji, którą reprezentują, podejmująca współpracę i skoordynowane działania 
mające na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałaniu zjawisku 
przemocy na terenie Miasta Tomaszów Lubelski. 
 W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele: 
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,  
- Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 
- Ochrony Zdrowia, 
- Komendy Powiatowej Policji, 
- Placówek Oświatowych, 
- Kuratorskiej Służby Sądowej, 
- Prokuratury Rejonowej, 
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 
- Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 
Skład Zespołu Interdyscyplinarnego od 14.09.2020 r. do 31.12.2020 r. 

1. Przewodnicząca Zespołu: Barbara Malec - Starszy Specjalista Pracy z Rodziną 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim; 

2. Z-ca Przewodniczącego: Joanna Zuchowska-Kozdra – Starszy Specjalista Pracy 
Socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim; 

Członkowie Zespołu 
3. Dorota Maryńczak – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Tomaszowie Lubelskim; 

4. Zbigniew Skawiński – Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Narkomanii w Tomaszowie Lubelskim; 

5. Krystyna Grabowska – Pielęgniarka Naczelna Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim; 

6.   Tomasz Grzechnik – Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej 
Policji w Tomaszowie Lubelskim; 

7. Aneta Dąbrowska – Pedagog Szkolny w Szkole Podstawowej Nr 3 im. doktora Janusza 
Petera w Tomaszowie Lubelskim; 
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8. Beata Jagieła – Psycholog Szkolny w Szkole Podstawowej Nr 3 im. doktora Janusza 
Petera w Tomaszowie Lubelskim; 

9. Magdalena Leńczuk - Pedagog Szkolny w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Orląt 
Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim; 

10. Małgorzata Owsicka - Pedagog Szkolny w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim; 

11. Marzena Proc – Pedagog Szkolny w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim; 

12. Tomasz Malec – Starszy Kurator Zawodowy I Zespołu Kuratorskiej Służby   Sądowej 
w Tomaszowie Lubelskim; 

13. Ewa Agnieszka Zagraba – Kurator Specjalista II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej 
w Tomaszowie Lubelskim; 

14. Agnieszka Tetych-Szokalewicz – Zastępca Prokuratora Rejonowego w Tomaszowie 
Lubelskim; 

15. Marta Mroczkowska-Harbuz – Starszy Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej 
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim; 

 16.  Ludmiła Kudyba – Starszy Pracownik Socjalny w Ośrodku Interwencji Kryzysowej 
w Tomaszowie Lubelskim. 

17. Agnieszka Pryciuk – Psycholog w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Tomaszowie Lubelskim; 

18. Renata Matej – Pedagog Szkolny w II Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. 
Wł. Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim, Psycholog w Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej  w Tomaszowie Lubelskim; 

19.  Kamila Sobolewska – Pedagog Szkolny w Zespole Szkół Techniczno-
Motoryzacyjnych   im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim; 

20. Ewelina Malec – Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego, Pedagog w Przedszkolu 
Samorządowym Nr 5 im. Krasnala Hałabały w Tomaszowie Lubelskim. 

W czerwcu 2020 r. skład Zespołu Interdyscyplinarnego uległ reorganizacji w związku 
ze zmianą kadrową w Komendzie Powiatowej Policji. Natomiast w sierpniu 2020 roku jeden z 
jego członków przeszedł na emeryturę jednocześnie przestając pełnić funkcję.  
Cele Zespołu Interdyscyplinarnego 

Przesłanką systemu przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie 
jest:  

• zatrzymanie przemocy oraz zapewnienie osobom doznającym przemocy 
bezpieczeństwa i profesjonalnej pomocy,  

• rozwój oferty pomocowej dla rodzin uwikłanych w przemoc,  

• integracja działań instytucji wobec problemu przemocy w rodzinie,  

• stosowanie jednoznacznych przekazów, które mówią, że nikt nie ma prawa stosować 
przemocy wobec drugiego człowieka, nie ma żadnego uzasadnienia ani 
usprawiedliwienia dla przemocy domowej,  

• rozwój wiedzy, kompetencji, umiejętności reagowania wobec problemu przemocy 
i podniesieniu poziomu świadomości społecznej na temat problemu przemocy. 

Ważnym elementem jest interwencja kryzysowa skierowana zarówno do ofiar przemocy 
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w rodzinie jak i sprawców, oraz świadczenie pomocy psychologicznej, prawnej, szeroko 
rozumianej pracy socjalnej osobom uwikłanym w przemoc oraz w problemy współistniejące. 

W 2020 roku na 1 posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego tj. 11.02.2020 r. w sali 
narad Urzędu Miasta przedstawiciele poszczególnych instytucji wchodzących w skład  Zespołu 
Interdyscyplinarnego zaprezentowali sprawozdania z podejmowanych w 2019 r. działań 
edukacyjnych, profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie zjawisku przemocy (do 
wglądu u Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego). Oprócz tego omówiono  szereg 
innych zagadnień: m.in. szkolenia, analizowano informacje dotyczące realizowanych bądź 
zrealizowanych już działań, procedury „Niebieskie Karty” w indywidualnych przypadkach jak 
również z wnioskiem o ich zakończenie. Zaplanowane 2 posiedzenie Zespołu 
Interdyscyplinarnego w dniu 08.04.2020 r. oraz 3 w dniu 08.06.2020 r.  odbyły się w trybie 
zdalnym; zgodnie z Instrukcją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącej 
sposobu organizacji Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych oraz realizacji 
procedury „Niebieskie Karty” oraz dla pracowników socjalnych do pracy z rodzinami, które  
przejawiają problemy opiekuńczo-wychowawcze w związku z epidemią wirusa SARS-Co V-2 
wskazane jest wprowadzenie i bezwzględne przestrzeganie wzmożonego reżimu sanitarnego. 
W związku z zaleceniami działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ograniczono do 
niezbędnych zadań, wykonywanych za pomocą środków zdalnych. Dlatego też w powyższych 
dniach przyjęto  telefoniczną  formę komunikacji pomiędzy osobami. Następne 4 spotkanie 
członków Zespołu wg planu odbyło się w dniu 03.09.2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu 
Miasta z zachowaniem procedur sanitarnych obowiązujących w pandemii. Natomiast 5 
i ostatnie spotkanie w bieżącym roku odbyło się w dniu 26.11.2020 r. w trybie zdalnym 
w związku z koniecznością kontynuacji działań związanych z przeciwdziałaniem 
rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i sytuacją epidemiologiczną.  

W październiku 2011 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie 
procedury „Niebieskie Karty” i wzorów formularzy „Niebieska Karta”, które precyzuje zadania 
służb w ramach ww. procedury oraz wskazuje reguły funkcjonowania zespołów 
interdyscyplinarnych i grup roboczych. Procedura „Niebieskie Karty” uruchamiana jest 
w rodzinach dotkniętych przemocą. Wszczęcie procedury następuje 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. 
Tabela poniżej przedstawia ilość sporządzonych „Niebieskich Kart – A” przez poszczególne 
podmioty na przestrzeni czterech lat.  

Rok 2017 2018 2019 2020 
Liczba sporządzonych łącznie 
„Niebieskich Kart-A” 
w tym: 

69 69 83 61 

Pomoc społeczna 0 0 0 0 

Policja 67 68 82 60 

Oświata 0 0 0 1 

Ochrona zdrowia 0 0 0 0 

MKRPA 0 0 1 0 

OIK 2 1 0 0 

Źródło własne na podstawie rejestru „Niebieska Karta -A”  
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Niebieska Karta – A” wszczyna procedurę „Niebieskie Karty”. Zostaje wówczas powołana 
grupa robocza, która interdyscyplinarnie rozwiązuje problemy związane z podejrzeniem 
wystąpienia przemocy w rodzinie. Wszystkie rodziny zostają objęte działaniami grup 
roboczych.  

• W okresie sprawozdawczym 7 „Niebieskich Kart – A” założono w toku trwania tej 
samej procedury.  

• W 2020 roku powołano 3 grupy robocze w ramach procedury „Niebieskie Karty”, 
w pozostałych przypadkach pracowało 8 stałych  grup roboczych. 3 grupy robocze 
kontynuowały pracę w okresie sprawozdawczym, a powołane były przed okresem 
sprawozdawczym. Łącznie w 2020 roku działało 14 grup roboczych w 15 rodzinach.  

• Grupy robocze spotkały się na posiedzeniach 47 razy, w tym: 15 razy bezpośrednio, 32 
razy w trybie zdalnym.  

• Grupy robocze sporządziły: 16 „Niebieskich Kart – C” w tym: 6 w bezpośredniej 
rozmowie, 10 w trybie zdalnym oraz 7 „Niebieskich Kart – D” w tym: 2 w bezpośredniej 
rozmowie, 5 w trybie zdalnym. 

• W roku 2020 zakończono procedurę "Niebieskie Karty" w 56 postępowaniach. W 9 
przypadkach, w tym: w 1 na grupie roboczej, a w 8 w trybie zdalnym - zakończono 
procedurę w związku z ustaniem przemocy w rodzinie i zrealizowaniu indywidualnego 
planu pomocy rodzinie na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1, w 5 przypadkach w tym: w 2 na 
grupie roboczej, a w 3 w trybie zdalnym - rozstrzygnięcia o braku zasadności 
podejmowania  działań w ramach niebieskiej procedury na podstawie § 18 ust. 1 pkt 2, 
w 42 postępowaniach w tym: w 15 postępowaniach na posiedzeniu Zespołu 
Interdyscyplinarnego rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań zgodnie 
z § 16 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów 
formularzy „Niebieska Karta”, a w 27 postępowaniach w trybie zdalnym.  

 W każdej grupie roboczej działał dzielnicowy, pracownik socjalny, Przewodnicząca 
Zespołu Interdyscyplinarnego, która była zarazem koordynatorem grupy roboczej. Ponadto 
skład grupy roboczej ustalano adekwatnie do sytuacji rodzinnej. W przypadku: rodzin 
z problemem alkoholowym powoływano Przewodniczącego Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, który jednocześnie jest 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 2020 r. pomocą Zespołu Interdyscyplinarnego zostało objętych 49 osób: 16 kobiet w tym 
1 niepełnosprawna, 1 starsza, 23 mężczyzn w tym:  3 starszych, 10 dzieci w tym 1 
niepełnosprawne. 

W celu doskonalenia umiejętności oraz podniesienia poziomu wiedzy członkowie zespołu 
i grup roboczych ustawicznie podnosili kwalifikacje. W związku z powyższym w miesiącu 
styczniu 2020 r. Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę” w formie elektronicznej zaprosiła do 
współpracy przy zorganizowaniu bezpłatnych szkoleń z zakresu przeciwdziałania 
cyberprzemocy IMPACT skierowane do szkół, ośrodków i instytucji edukacyjnych, 
samorządów, stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych na terenie całej Polski. 
W związku z powyższym w dniu 24.01.2020 r. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego 
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podjęła czynności poprzez rozesłanie pism do szkół i placówek oświatowych zachęcające 
do udziału w szkoleniu. Z uwagi na  znaczne zainteresowanie powyższą ofertą szkoły przesłały 
informacje zwrotne wskazując swoich uczestników. Jednak z przyczyn niezależnych (pula 
możliwych do przeprowadzenia warsztatów/szkoleń  była  ograniczona, a chętnych 
do skoordynowania ich w swojej miejscowości bardzo dużo) Fundacja odmówiła współpracy. 
 W dniu 28.02.2020 r. odbyło się szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego 
na temat: ,,Organizacja pracy i działań Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych – 
uruchamianie i prowadzenie procedury „Niebieskie Karty” – modelowe działania oraz 
postępowanie w sytuacjach trudnych” potwierdzone zaświadczeniem jego ukończenia. 
Szkolenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie „Niebieska Linia” w Warszawie. Realizatorem  była Pani Anna Wiechcińska – 
psycholog, trener, psychoterapeuta uzależnień, a sfinansowane ze środków Burmistrza Miasta 
Tomaszów Lubelski oraz  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim.  
 Następnie w dniu 20.08.2020 podjęto działania w sprawie bezpłatnego szkolenia: 
„Praca z dziećmi krzywdzonymi ze szczególnym uwzględnieniem przemocy seksualnej” 
organizowanego w dniach: 14–16.09.2020 r. przez Psychologiczne Centrum Szkoleniowo-
Terapeutyczne w Lublinie na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. 
Z uwagi na brak wolnych miejsc nie zakwalifikowano na szkolenie.  
 W dniach: 05-07.10.2020 r. Przewodnicząca Zespołu odbyła bezpłatne, trzydniowe 
szkolenie: „Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych” 
organizowanego przez Psychologiczne Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne w Lublinie 
na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. 
 Ponadto Przewodnicząca oraz 2 członków Zespołu Interdyscyplinarnego (pracownicy 
socjalni tutejszego Ośrodka) w dniach 12-15.2020 r. uczestniczyli w szkoleniu o tematyce 
„Praktyczne aspekty interwencji i pomocy wobec osób dotkniętych problemem. Zadania i rola 
służb w kontekście najnowszych zmian prawnych”  organizowanego  przez Oficynę 
Profilaktyczną w Krakowie. Miejscem szkolenia był Sandomierz. Natomiast środki finansowe 
pozyskano z Krajowego Funduszu Szkoleniowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu 
Pracy Tomaszowie Lubelskim przy wkładzie  własnym wniesionym przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim.  
 Uczestnicy wszystkich szkoleń otrzymali materiały szkoleniowe od szkoleniowców 
i trenerów.  
W  2020 r. liczba osób stosujących przemoc w rodzinie: 

• kobiety – 0, 

• mężczyźni – 15, 

• dzieci i młodzież do 18 r. ż. - 0  
wobec, których podjęto następujące działania 

• Wobec 23 osób w tym: 15 osób w ramach prowadzonej procedury „Niebieskie Karty” 
oraz 8 osób wobec, których wszczęto procedurę "Niebieskie Karty" rejonowi dzielnicowi 
złożyli wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Narkomanii o wdrożenie leczenia odwykowego. 

• W przypadku 3 rodzin rejonowy dzielnicowy podjął działania pod kątem powiadomienia 
Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lub. III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich  o wgląd  
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w sytuację dziecka. 

• W jednej rodzinie orzeczeniem Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lub. pozbawiono 
rodzica (ojca) wykonywania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. 

• W roku 2020 w 29 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 w tym:  

• w 3 rodzinach zgłoszenie przez Zespół Interdyscyplinarny do Prokuratury Rejonowej 
z uwagi na podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem 
przemocy w rodzinie (w jednym przypadku zakończone: wyrokiem sądowym, w drugim 
odmową wszczęcia dochodzenia, w trzecim – sprawa zawieszona);  

• w 11 postępowaniach odmowa wszczęcia dochodzenia, w 3 umorzenie dochodzenia, 
w 1 skierowanie sprawy do mediacji; 

• 3 oskarżonych skazano wyrokiem sądowym;  

• w 4 przypadkach zakończone aktem oskarżenia i przesłaniem do  Sądu Rejonowego 
II Wydziału Karnego; 

• wobec 3 oskarżonych nadal toczy się postępowanie sądowe (w dwóch przypadkach 
przesłanie przez Zespół Interdyscyplinarny do II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego 
i Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Lub. kolejnych formularzy „Niebieskich Kart – 
A” w trakcie trwania procedury); 

• wobec 1 podejrzanego o stosowanie przemocy w rodzinie prowadzone jest postępowanie 
sprawdzające w kierunku art. 207 § 1 kk. 

• W 2020 r. zatrzymano 20 osób (w tym: 5 osób wobec, których wszczęto procedurę 
"Niebieskie Karty") na skutek podejrzenia, że stosują przemoc w rodzinie w Policyjnym 
Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych. 

• Przekazano dokumentację 10 spraw z prac grup roboczych oraz Zespołu 
Interdyscyplinarnego  na wniosek funkcjonariuszy Policji  Wydziału Dochodzeniowego 
KPP w Tomaszowie Lub. w celu prowadzenia dalszego postępowania 
przygotowawczego, dokumentację 2 spraw z pracy grupy roboczej udostępniono 
Prokuraturze Rejonowej  w Tomaszowie Lub. na jej prośbę.  

• 1 Niebieska Karta – A”  założona przez przedstawiciela oświaty w sytuacji podejrzenia 
przemocy wobec dziecka.  

• Zmotywowano 1 osobę podejrzaną o stosowanie przemocy w rodzinie do skorzystania 
z pomocy psychologa. 

 W 2020 r. liczba osób doznających przemocy w rodzinie:  

• kobiety – 16,  

• mężczyźni – 8,  

• dzieci i młodzież do 18 r. ż. – 10  
  Działania na rzecz ofiar przemocy i ich rodzin: 

Sytuacja rodzinna ofiar przemocy domowej jest systematycznie monitorowana przez 
pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz rejonowych 
dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji.  Zmotywowano 13 osób dotkniętych przemocą 
w rodzinie do skorzystania z pomocy psychologa. Zmotywowano 3 rodziny do skorzystania 
z wsparcia psychologa w tym: 1 rodzinnej i 2 partnerskiej. 
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W roku 2020 - 8 rodzin uwikłanych w przemoc domową zostało objętych pomocą przez 
tutejszy Ośrodek w tym: pomocą finansową – 8, w 1 rodzinie objęto 2 dzieci bezpłatnymi 
posiłkami w szkole i przedszkolu, która jednocześnie korzysta ze wsparcia asystenta rodziny. 
Ponadto pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej udzielają osobom 
i rodzinom wsparcia w formie szeroko rozumianej pracy socjalnej. 

Ad. 3. Zapewnienie wsparcia informacyjnego, psychologicznego, pedagogicznego, 
prawnego osobom doświadczającym przemocy. 
 W 2020 r.  liczba osób objętych pomocą w formie poradnictwa: 

• psychologicznego – 3 

• prawnego - 5 

• socjalnego – 14 wyłącznie osoby z procedury „Niebieskie Karty”  

• innego - 0 
W ramach działań profilaktycznych mających na celu rozpowszechnianie wiedzy 

na temat zjawiska przemocy w roku 2020 członkowie Zespołu mieli ograniczenia pracy 
z powodu stanu zagrożenia epidemicznego. Na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim w zakładce Przeciwdziałanie Przemocy 
umieszczono informację dotyczącą sposobu realizacji procedury „Niebieskie Karty” oraz 
wsparcia dla osób  i rodzin dotkniętych problemem przemocy w trakcie epidemii wirusa SARS-
Cov-2 - PRZEMOC W DOBIE COVID-19.  

Podobnie w tej samej zakładce podano wiadomość na temat Ogólnopolskiej Kampanii 
Społecznej „By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać” realizowanej 
na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przez Agencję Reklamową RADNA 
Sp. z o. o. Kampania realizowana w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie na lata 2014–2020 ma na celu podniesienie świadomości społeczeństwa 
i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii 
wywołanej przez COVID-19 oraz dotarcie do szerokiego grona polskiego społeczeństwa, jak 
również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub 
dotkniętych przemocą w rodzinie. W ramach kampanii przygotowane zostały m.in. krótkie 
animowane formy filmowe dla uczniów szkół podstawowych uwzględniające grupy wiekowe 
uczniów klas I-III i IV-VIII, które służyć mają realizacji założonych celów kampanii łącznie 
z podaniem linków.  

Oprócz tego powyższe informacje Przewodnicząca Zespołu przesłała w formie 
elektronicznej do członków Zespołu Interdyscyplinarnego zapraszając do współpracy 
szczególnie nauczycieli i pedagogów szkolnych w ramach Ogólnopolskiej Kampanii 
Społecznej „By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”  

Niezależnie od tego  pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
prawidłowo świadczyli pracę socjalną na rzecz osób pokrzywdzonych udzielając szeroko 
pojętych porad socjalnych. Z tej formy skorzystało 14 osób, które były uwikłane w przemoc 
w rodzinie z powodu prowadzenia procedury „Niebieskie Karty”. 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 placówkach szkolnych 
każdego rodzaju  pracują pedagodzy oraz psycholodzy szkolni, którzy na co dzień udzielali 
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pomocy dzieciom i młodzieży. Zespół Interdyscyplinarny ściśle współpracuje 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. 
Z pomocy psychologa w Ośrodku Interwencji Kryzysowej skorzystały 3 osoby. Zaś 5 osób 
objęto wsparciem w zakresie poradnictwa prawnego przy Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej. Ponadto osoby doświadczające przemocy oraz zagrożone przemocą w przeszłości 
miały możliwość uczestnictwa w dodatkowych formach pomocy, jakimi są grupy wsparcia. 
W ubiegłym roku ze względu na obowiązujące obostrzenia epidemiczne grupy wsparcia nie 
były organizowane.  

Dodatkowo Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach oferuje osobom 
zagrożonym i dotkniętym przemocą pomoc psychologa, pedagoga, prawnika z zapewnieniem 
bezpłatnego schronienia (całodobowego pobytu) oraz kontynuację nauki dla dzieci. Jednak 
w ub. r. nie zachodziła potrzeba zapewnienia osobom krzywdzonym bezpiecznego schronienia 
w sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji.  

Ad. 4. Opracowanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie. 

W roku sprawozdawczym w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego 
spowodowanego zakażeniem wirusem SARS-Co-2 i przestrzeganiem reżimu sanitarnego nie 
realizowano Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie 
organizowanego przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lub.  

III. Źródła finansowania 
Na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego w 2020 roku przeznaczono z budżetu 

kwotę 3.000,00 zł w tym: szkolenia – 1.350,00 zł, zakup: materiałów biurowych – 1.200,00 zł, 
licencja do programu 450,00 zł. 

IV. Wnioski z realizacji Gminnego Programu 
Należy stwierdzić, że obowiązujące przepisy prawne i system przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie dają realne możliwości udzielenia właściwej pomocy i ochrony osobom, 
które doświadczają przemocy w rodzinie. Ważna, kluczowa zmiana, jeśli chodzi o ustawę 
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która weszła w życie z dniem 
30.11. 2020 r.  (Dz. U. z 2020 r. poz. 956) zgodnie z art. 11 a  dotyczy postępowania 
zobowiązującego sprawcę przemocy do opuszczenia mieszkania zajmowanego wspólnie 
z ofiarą przemocy. W związku z tym osoba dotknięta przemocą, w obawie o swoje zdrowie, 
a nawet życie, nie będzie już musiała opuszczać mieszkania i szukać bezpiecznego schronienia 
jak dotychczas bywało.  

Procedura „Niebieskie Karty” jako meritum zespołowej pracy, umożliwia profesjonalne 
podejście do problematyki przemocy. Ponadto jest istotnym elementem systemu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, która ułatwia rozpoznawanie, dokumentowanie 
przypadków i rodzajów przemocy domowej oraz organizowanie pomocy w środowisku 
lokalnym. Sprzyjające okoliczności prawne jak: nakaz opuszczenia lokalu dla sprawców 
przemocy, zakaz zbliżania, nakaz leczenia odwykowego, osadzenie, areszt, nakaz udziału 
w programie korekcyjno – edukacyjnym dla sprawców przemocy, zakaz stosowania kar 
fizycznych wobec dzieci czy obowiązek wydania zaświadczenia lekarskiego dla osób 
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dotkniętych przemocą to  szereg  uwarunkowań, którymi dysponują służby w ramach swoich 
kompetencji.  
 Należy również  zwrócić uwagę  na utrudnienia i ograniczenia pracy Zespołu 
Interdyscyplinarnego związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-
2, który swoje zadania wykonywał zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej w związku z sytuacją epidemiologiczną.  
 

5.11 Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” Edycja 2020. 
 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” kierowany jest do osób posiadających 
orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 
równoważne, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz 
funkcjonowaniu w życiu społecznym. Zadanie zrealizowano poprzez zatrudnienie 
8 asystentów, zakup środków ochrony osobistej oraz obsługę Programu. Celem działań była 
aktywizacja osób niepełnosprawnych ukierunkowana na maksymalny (dostosowany do 
możliwości) udział w życiu społecznym. Zadania polegały w szczególności na: wyjściu do 
świątyni, placówki służby zdrowia, gabinetu lekarskiego, urzędu, znajomych, rodziny, na 
wydarzenia społeczne, wyjściu na zakupy z aktywnym udziałem osoby niepełnosprawnej, 
spacerach, wspólnym przygotowywaniu posiłków, wsparciu w wykonywaniu czynności 
samoobsługowych i higienicznych. Usługi asystenta były świadczone w wymiarze 30 godzin 
miesięcznie dla 1 Uczestnika Programu. 
W 2020 roku zrealizowano zadanie na kwotę 83 071,31 zł. 

 

5.12 Projekt pn. „Nowa  Szansa” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

 
W 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim, 

rozpoczął realizację projektu pn. „Nowa Szansa” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Celem głównym projektu jest 
aktywizacja społeczno-zawodowa 90 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym. Realizację projektu zaplanowano na 3 lata (do 2022 roku), z założeniem, że 
w każdym roku wsparciem zostanie objętych 30 osób. 
W 2020 roku zrekrutowano 30 Uczestników projektu, którzy w oparciu o kontrakt socjalny 
rozpoczęli realizację indywidualnych ścieżek reintegracji społecznej i zawodowej. Działania 
mają charakter kompleksowy, umożliwiają aktywne włączenie społeczne, w tym powrót 
na rynek pracy osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (bezrobotnym, 
biernym zawodowo, korzystającym ze wsparcia Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014-2020, osobom niepełnosprawnym). Indywidualna ścieżka reintegracji, to instrument 
aktywizacji społecznej  i zawodowej ukierunkowany na optymalny dobór zawodu 
do możliwości Uczestnika i potrzeb rynku pracy. Dzięki takiemu podejściu osoby zagrożone 
wykluczeniem społecznym mają możliwie największe szanse na aktywność zawodową 
i uniezależnienie się od systemu pomocy społecznej. W 2020 roku zrealizowano zadania 
na kwotę 195 373,63 zł. 
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5.13 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 2020 
wyniosły 605 572,67zł. 
W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2020 rok zrealizowano zadania oraz poniesiono 
wydatki, które przedstawiają się następująco w poszczególnych obszarach: 

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 2020 r. wyniosło 5700,00 zł  

2. Sfinansowano prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych 
i współuzależnionych w kwocie 20235,00 zł.  

3. Współfinansowano działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia 
Dziennego Świetlicy Środowiskowej "Krokus". Na funkcjonowanie świetlicy wydatkowano 
kwotę 598 862,62 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia dla wychowawców 
prowadzących zajęcia, realizację programu świetlicy (w tym pozalekcyjne zajęcia sportowe), 
wyposażenie świetlicy w gry edukacyjne i sprzęt sportowy oraz zakup niezbędnych artykułów 
biurowych. 

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 840 osoby. Koszt realizacji warsztatów 
profilaktycznych: 6580,00 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 4 690,40 zł 
- przeprowadzono on-line konkursy tematyczne „Człowiek Wolny od Nałogów”, oraz 
„Rzuć Palenie Razem z Nami. Na realizację przedsięwzięć przeznaczono kwotę 2 
191,87 zł 
- współpracowano ze stowarzyszeniami w zakresie wsparcia działalności na rzecz 
młodzieży zagrożonej marginalizacją pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych 
(współfinansowanie przedsięwzięć stowarzyszeń): Stowarzyszenie TUKS „Roztocze” 
i MULKS Grupa Oskar na realizację przedsięwzięć wskazujących młodzieży 
alternatywne formy spędzania wolnego czasu przeznaczono kwotę 12 000,00 zł.  

3. Zakupiono materiały informacyjno - edukacyjne dotyczących profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz narkomanii. 
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- zakupiono i przekazano prenumeraty czasopism, oraz materiały niezbędne do 
realizacji programów zajęć pozalekcyjnych zapobiegających uzależnieniom na kwotę 
6 447,23 zł. 

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz narkomanii. Zapewnienie działalności 
Miejskiej Komisji Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych.  
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  330,00 zł; 
- diety za udział w pracach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
wyniosły 5400,00 zł. 

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 2020 Komisja przyjęła i rozpatrzyła 30 wniosków o leczenie uzależnienia 
od alkoholu, na ich podstawie kierowała do Sądu Rejonowego stosowne wnioski o 
zobowiązanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego. Ponadto Komisja stale 
współpracuje z Sądem Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim, Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Tomaszowie Lubelskim, Komisariatem Policji w Tomaszowie Lubelskim.  

 

5.14 Współpraca Miasta Tomaszów Lubelski z Organizacjami Pozarządowymi 
i Podmiotami Ustawowo Uprawnionymi do Prowadzenia Działalności 
Pożytku Publicznego w 2020 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 2020r. poz. 
1057 z późn. zm.). 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 2020 rozpoczęto we wrześniu 2019 r. Burmistrz Miasta Zarządzeniem 
Nr 110/2019 z dnia 24 września 2019 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 2020. Konsultacje przeprowadzono w  sali konferencyjnej Urzędu Miasta 
w dniu 9 października 2019 r. w formie bezpośredniego spotkania z organizacjami 
pozarządowymi. W konsultacjach wzięło udział 17 przedstawicieli organizacji pozarządowych. 
Po przeprowadzonych konsultacjach Program Współpracy na 2020 rok został przyjęty Uchwałą 
Nr XII/123/2019  Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 25 października 2019 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.  
 Ogłoszone w miesiącu grudniu 2019 r. i styczniu 2020 r. 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 27 zadań: 

− upowszechnianie kultury  – 4 zadania przy wsparciu dotacjami w wysokości 47.400,00 zł 

− kultura fizyczna i sport – 19 zadań przy wsparciu dotacjami w wysokości  345.500,00 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 7.725,91 zł  
 We wrześniu i listopadzie 2020 roku ogłoszono kolejne konkursy na realizację zadań 
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. W obu konkursach przystąpiło 1 
stowarzyszenie. Po przeprowadzonym postępowaniach konkursowych zlecono do realizacji 2 
zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przy wsparciu dotacjami w łącznej wysokości 
155.000,00 zł. 

W 2020 r. Miasto Tomaszów Lubelski po raz piąty 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. 
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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 586.625,91 zł.  

Procentowy udział przekazanych środków na poszczególne zadaniach 

 
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 przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej 
samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi  w określonym trybie nie może 
przekroczyć kwoty 20.000,00 zł 

W trybie pozakonkursowym 3 stowarzyszenia otrzymało dotację na łączna kwotę 
5.500,00 zł. 

WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA 
 W 2020 r. samorząd miejski wspomagał działalność stowarzyszeń i organizacji 
pozarządowych także w formach pozafinansowych, do których należy też zaliczyć: 
- 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, 
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- udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami społecznymi i instytucjami 
samorządowymi innych państw.  

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 2020 roku zostały 
zrealizowane. 
 

5.15 Program Opieki nad Zwierzętami. 
 

Rada Miasta przyjęła w drodze uchwały nr XVII/180/2020 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.  
 Przy jednostce Urzędu Miasta tj. przy Miejskim Zarządzie Dróg utworzony jest 
tymczasowy punkt przetrzymywania 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 2020 roku Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim zapewnił opiekę 55 psom 
i udzielono pomocy 10 bezdomnym kotom. W roku 2020 jeden pies został przekazany 
do Schroniska w Zamościu. Wydatkowano na realizację całego zadania 25 265,00 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 LUBELSKI ZA 2020 ROK 

 
 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Tomaszów Lubelski stanowi element  
Raportu o stanie miasta za rok ubiegły, który opracowywany a następnie przedkładany jest 
Radzie Miasta  - stosownie do art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym. 
 W roku 2020 Rada Miasta Tomaszów Lubelski obradowała dwunastokrotnie i podjęła 
127 uchwał. 

I.  Uchwały podjęte na XVI sesji Rady Miasta odbytej w dniu 24 stycznia 2020 roku. 
 
1. Uchwała Nr XVI/162/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok. 
Uchwałą Nr XIV/145/2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku Rada Miasta uchwaliła budżet miasta 
na 2020 rok. Podjęcie przedmiotowej uchwały poprzedzone było przyjęciem projektu budżetu 
miasta na 2020 rok – zarządzeniem Nr 125/2019 Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 
14 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej oraz projektu 
wieloletniej prognozy finansowej  miasta Tomaszów Lubelski na 2020 rok i przekazaniem tych 
dokumentów do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do Rady Miasta. Skład Orzekający RIO 
w Lublinie  uchwałą Nr  RIO-Z-I-0032/9/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku pozytywnie 
zaopiniował projekt uchwały budżetowej na 2020 rok. Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. 
Woj. Lubelskiego rocznik 2020, poz. 84 z dnia 3 stycznia 2020 roku. Realizowany w 2020 roku 
budżet miasta zmieniany był w trakcie roku dziesięciokrotnie, niżej wymienionymi uchwałami: 
1/ uchwałą Nr XVI/162/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku 
2/ uchwałą Nr XVII/174/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku 
3/ uchwałą Nr XVIII/186/2020 z dnia 8 maja 2020 roku  
4/ uchwałą Nr XIX/207/2020 z dnia 28 maja 2020 roku 
5/ uchwałą Nr XX/213/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku  
6/ uchwałą Nr XXI/226/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku  
7/ uchwałą Nr XXII/237/2020 z dnia 9 października 2020 roku  
8/ uchwałą Nr XXIII/255/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku 
9/ uchwałą Nr XXVI/275/2020 z dnia 18 grudnia  2020 roku 
10/ uchwałą Nr XXVII/281/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku. 
 
Szczegółowe informacje na temat realizacji budżetu miasta z uwzględnieniem wyżej 
wymienionych i wprowadzonych zmian  zostały zawarte w sprawozdaniu finansowym 
i sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2020 rok. Każda uchwała zmieniająca budżet 
miasta podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.  Niniejszą 
uchwałę ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Lub. rocznik 2020, poz. 908 z dnia 4 lutego 2020 roku. 
 
2. Uchwała Nr XVI/163/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
Wieloletnia prognoza finansowa została uchwalona na lata 2020-2028 uchwałą 
Nr XIV/146/2019 Rady Miasta Tomaszów Lubelski w dniu 13 grudnia 2019 roku. Jej projekt 
został przyjęty zarządzeniem  Nr 125/2019 Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 
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listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej oraz projektu 
wieloletniej prognozy finansowej  miasta Tomaszów Lubelski na 2020 rok. Projekt wieloletniej 
prognozy finansowej został przekazany do Rady Miasta oraz do organu nadzoru - Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Lublinie. Projekt ów został pozytywnie zaopiniowany przez RIO, 
wyrazem czego jest uchwała Składu Orzekającego Nr RIO-Z-I-0037/9/2019 z dnia 9 grudnia 
2019 roku. Przedsięwzięcie uchwalone przedmiotową prognozą realizowane były w 2020 roku 
i będą również realizowane w latach następnych. Zmiany wprowadzone do budżetu miasta 
warunkowały wprowadzenie zmian do wieloletniej prognozy finansowej. Zarówno  prognoza 
finansowa jak i jej zmiany przedkładane są Regionalnej Izbie Obrachunkowej w formie 
elektronicznej. Wieloletnia prognoza finansowa w roku 2020 zmieniana była jedenastokrotnie 
następującymi uchwałami: 
1/ uchwała Nr XVI/163/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku 
2/ uchwałą Nr XVII/175/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku 
3/ uchwałą Nr XVIII/188/2020 z dnia 8 maja 2020 roku  
4/ uchwałą Nr XIX/208/2020 z dnia 28 maja 2020 roku 
5/ uchwałą Nr XX/214/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku  
6/ uchwałą Nr XXI/227/2020 z dnia 28 sierpnia  2020 roku  
7/ uchwałą Nr XXII/238/2020 z dnia 9 października  2020 roku  
8/ uchwałą Nr XXIII/256/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku 
9/ uchwałą Nr XXVI/276/2020 z dnia 18 grudnia  2020 roku 
10/ uchwałą Nr XXVII/282/2020 z dnia 30 grudnia  2020 roku. 
 
Rokrocznie w terminie do 31 sierpnia przedkładana jest Państwu Radnym informacja 
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej łącznie z informacją o wykonaniu 
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 XVI/164/2020 w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Zarządu Dróg 
w Tomaszowie Lubelskim. 
Uchwała nie ma charakteru obowiązującego. Została uchylona – uchwałą Nr XVII/179/2020 
z dnia 28 lutego 2020 roku, z uwagi na uchybienie formalno-prawne jakim był zapis dotyczący 
ogłoszenia jej w dzienniku urzędowym. Uchwała nie jest aktem prawa miejscowego. 
 
4. Uchwała Nr XVI/165/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku Miastu 
Zamość.  
Rada Miasta postanowiła udzielić pomocy finansowej w 2020 roku Miastu Zamość w kwocie 
29.700,00 zł w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych 
w Zamościu, który przyjmuje osoby nietrzeźwe zatrzymane na terenie Miasta Tomaszów 
Lubelski. Prezydent Miasta Zamościa pismem Nr ODON.063.50.2020 z dnia 3 stycznia 2020 
roku zwrócił się z prośbą o partycypację w kosztach utrzymania Ośrodka. Zatrzymane na 
terenie miasta Tomaszów Lubelski osoby nietrzeźwe przewożone są do Ośrodka w Zamościu, 
gdyż miasto Tomaszów Lubelski nie posiada izby wytrzeźwień. Partycypacja w utrzymaniu 
Ośrodka realizowana jest nie tylko na podstawie niniejszej uchwały ale i umowy z dnia 27 
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stycznia 2020 roku między Burmistrzem Miasta Tomaszów Lubelski a Prezydentem Miasta 
Zamość, do zawarcia której Państwo Radni upoważnili organ wykonawczy. 
Z dniem 31 października 2020 roku Prezydent Miasta Zamość wypowiedział w/w umowę, 
z powodu likwidacji Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych. W związku z tym Miasto Zamość 
zwróciło środki finansowe w wysokości 4950 zł  za miesiąc listopad i grudzień 2020 roku.   
 
5. Uchwała Nr XVI/166/2020 w sprawie udzielenia  pomocy finansowej na współfinansowanie 
bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu. 
Rada Miasta postanowiła udzielić pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 
1800 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu. 
Środki finansowe na ów cel zostały zabezpieczone  w budżecie miasta na 2020 rok. Warunki 
udzielenia dotacji zostały skonkretyzowane w umowie zawartej 28 stycznia 2020 roku między 
Prezydentem Miasta Zamość a Burmistrzem Miasta Tomaszów Lubelski. Sprawozdanie 
z wykorzystania dotacji zostało przedłożone 11 stycznia 2021 roku. 
 
6. Uchwała Nr XVI/167/2020 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 
dróg gminnych Gminy Miejskiej  Tomaszów Lubelski 
Rada Miasta ustaliła  wysokość stawek opłat za zajęcie 1  m² pasa drogowego dróg gminnych, 
dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski.  
Uchwała jest aktem prawa miejscowego - została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 
rocznik 2020 poz. 909 z dnia 4 lutego 2020 roku. Nie ma ona charakteru obowiązującego – 
została uchylona uchwałą Nr XVIII/197/2020 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 8 maja 
2020 roku z uwagi na niewielkie uchybienia formalno-prawne, stwierdzone przez organ 
nadzoru. 
 
7. Uchwała Nr XVI/168/2020 w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac 
społecznie użytecznych dla miasta Tomaszów Lubelski na 2020 rok. 
Prace społecznie użyteczne realizowane były na podstawie niniejszej uchwały oraz 
porozumienia  Nr UmPSU/20/0004 zawartego 9 marca 2020 roku między Powiatowym 
Urzędem Pracy a Miastem Tomaszów Lubelski. Prace organizowane były od 1 kwietnia do 30 
listopada 2020 roku. Prace prowadzone pod nadzorem Miejskiego Zarządu Dróg realizowane 
były przez 12 osób. Zatrudnieni wykonywali na terenie miasta prace porządkowe w tym 
utrzymanie zieleni miejskiej. Bezpośrednie uczestnictwo osób bezrobotnych w tego typu 
pracach sprzyja ich aktywności zawodowej i społecznej. Koszt prac społecznie użytecznych 
wyniósł 32.640 zł, z czego 13.056 zł to wydatki budżetu miasta, zaś 19.584 zł – to refundacja 
z Funduszu Pracy. 
 
8. Uchwała Nr XVI/169/2020 w sprawie zbycia nieruchomości. 
Rada Miasta wyraziła  zgodę na zbycie działki oznaczonej nr 216/13 ark. 31 o pow. 0,0008 ha 
położonej przy ul. Wańkowicza w Tomaszowie Lubelskim. 
Przetarg nie został zorganizowany z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego 
a następnie stan epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.   
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9. Uchwała Nr XVI/170/2020 w sprawie zbycia nieruchomości. 
Rada Miasta wyraziła zgodę na zbycie działki oznaczonej nr 216/14 ark. 31 o pow. 0,0019 ha 
położonej  przy ul. Wańkowicza w Tomaszowie Lubelskim.  
Przetarg nie został zorganizowany z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego a 
następnie stan epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.  
 
10. Uchwała Nr XVI/171/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście 
Tomaszów Lubelski w roku szkolnym 2019/2020. 
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 października 2019 roku o zmianie ustawy – Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 2248) gmina zapewnia dzieciom i młodzieży 
z niepełnosprawnościami bezpłatny transport do szkoły i opiekę w czasie przejazdu, a jeśli 
transport zapewniają rodzice lub opiekunowie, gmina zwraca koszty przewozu.  Zwrot kosztów 
następuje na podstawie umowy zawartej między organem wykonawczym gminy  a rodzicami.  
Kwotę zwrotu wylicza się na podstawie określonego powyższą ustawą wzoru matematycznego. 
Średnia cena poszczególnych jednostek paliwa została wyliczona na podstawie uzyskanych  
informacji od właścicieli stacji paliwowych w Tomaszowie Lubelskim. W roku szkolnym 
2019/2020 dofinansowany został dowóz dwóch niepełnosprawnych uczniów z terenu naszego 
miasta do Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za Krokiem” w Zamościu. Dowóz 
transportem własnym odbywał się na podstawie umowy zawartej w dniu 19 sierpnia 2020 roku, 
natomiast transportem publicznym – na podstawie umowy zawartej w dniu 9 września 2020 
roku. 
Uchwała jest aktem prawa miejscowego – została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 
rocznik  2020, poz. 910 z dnia 4 lutego 2020 roku. 
 
11. Uchwała Nr XVI/172/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów 
dzierżawy na okres do trzech lat. 
Rada Miasta wyraziła zgodę na wydzierżawienie nieruchomości, które wykorzystywane są na 
cele ogrodnicze, rolnicze, dojazdowe do posesji oraz na cele usługowe i handlowe przez 
dotychczasowych dzierżawców, a także na których usytuowany jest garaż będący własnością 
dzierżawcy. Obecne umowy dzierżawy obowiązywały do 31 grudnia 2019 roku. 
Dotychczasowi dzierżawcy zainteresowani są kontynuowaniem dzierżawy, korzystają 
z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, wywiązują się z warunków zawartych 
w umowach. Mając te aspekty na uwadze,  zawarcie kolejnych umów dzierżawy jest 
uzasadnione również z uwagi na dochody budżetu miasta w postaci czynszu dzierżawnego oraz 
podatku od nieruchomości. Większość umów wymienionych niżej została zawarta na okres 
trzech lat. Umowy zawarte na okresy krótsze zostały wymienione w treści niniejszego punktu. 
Burmistrz Miasta zawarł z dotychczasowymi dzierżawcami następujące umowy dzierżawy: 
1) na teren oznaczony jako działka nr 140 i 143 ark. 7 położony przy ul. Szopena  
i ul. Majdańskiej, o łącznej powierzchni 4645 m2 –  z P. H. Podbornym,  
2) na teren oznaczony jako działka nr 63 ark. 23 położony przy ul. 29 Listopada, o 
powierzchni 34,10 m2 –  z Państwem U. i Z. Matyjanka, 
3) na teren  oznaczony jako działka nr 63 ark. 11 położony przy ul. Starocerkiewnej,  
o powierzchni 76 m2 –  z P. W. Dziurą, 
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4) na teren oznaczony jako działka nr 62/3 ark. 41 położony przy  
ul. Jachymka, o powierzchni 43,32 m2  z P. J. Pliszką, 
5) na teren  oznaczony jako działka nr 122 ark. 23 położony przy ul. Króla Zygmunta, o 
powierzchni 544 m2  z P. W. Skiba,  
6) na teren oznaczony jako działka nr 158 ark. 40 położony przy ul. Roztocze, o powierzchni 
457 m2  z P. M. Danielewiczem,  
7) na teren oznaczony jako działka nr 154 ark. 31 położony przy  
ul. Gen. Okulickiego, o powierzchni 137 m2 z P. W. Dziupińskim, 
8) na teren  oznaczony jako działka nr 253/1 ark. 40 położony przy ul. Na Skarpie,  
o powierzchni 159 m2  z Państwem E. i H. Kramarczuk, 
9) na część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 9 ark. 18 położonej przy ul. Rybickiego, 
o powierzchni 63,25 m2  z P. Z. Skoropad, 
10) na część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 88/5 ark. 13 położonej przy ul. 
Długosza, o powierzchni 400 m2  z Państwem B. i W. Marczak, 
11) na część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 161/1 ark. 40 położonej przy  
ul. Kusocińskiego, o powierzchni 192 m2  z Państwem L. i K. Salamońskimi, 
12) na część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 246 ark. 40 położonej przy ul. Na 
Skarpie, o powierzchni 85 m2  z P. X. Gozdalską, 
13) na część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 36 ark. 12 położonej przy ul. Armii 
Krajowej, o powierzchni 206 m2 z P. K. Kozyrą, 
14) na teren oznaczony jako działka nr 216/7 i 216/9 ark. 31 położona przy  
ul. Wańkowicza, o łącznej powierzchni 535 m2 – z P. M. Łoza, 
15) na część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 142 ark. 39 położonej przy  
ul. Poniatowskiego, o powierzchni 36 m2 z P. F. Tereszko, 
16) na część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 159 ark. 40 położonej przy ul. 
Kusocińskiego, o powierzchni 240 m2 z P. M. Podolak, 
17) na część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 246 ark. 40 położonej przy ul. Na 
Skarpie, o powierzchni 114 m2 z P. Z. Ciećko, 
18) na część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 62/3 ark. 41 położonej przy ul. 
Jachymka, o powierzchni 90 m2 z P. D. Brodowskim, 
19) na część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 159 ark. 40 położonej przy ul. 
Kusocińskiego, o powierzchni 240 m2z P. J. Kupicz, 
20) na część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 76 i 77 ark. 33 położonej przy ul. 
Rolniczej, o łącznej powierzchni 285 m2 z P. A. Karaś, 
21) na część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 251/6 ark. 22 położonej przy ul. Króla 
Zygmunta, o powierzchni 16,50 m2 z P. M. Kucharczyk, 
22) na teren  oznaczony jako działka nr 95/1 ark. 28 położony przy ul. Petera,  
o powierzchni 383 m2 z Bar „Roztocze” s.c. M. Gemborys, K. Okoń, 
23) na część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 112/1 ark. 12 położonej przy ul. Armii 
Krajowej na okres 1.01.2020r.-31.12.2020r. z  firmą Przewozy Międzynarodowe G. Woś, z 
firmą Przewozy Osobowe W. Mazurek, z Zakładem Usługowo-Handlowym LENIBUS I. 
Krupa, z firmą Handlowo-Usługową „NEKOPOL” J. Neć, z Firmą Usługi Transportowe K. 
Borek, z Firmą Usługi Transportowe KONBO K. Hasiuk, z Firmą Usługi Transportowe M. 
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Skiba, z Firmą Transportową „AG-Mar” M. Olenkiewicz, z P.P.H.U. „AFAR-BUS”Z. 
Przybysz; na okres 1.03.2020r.-31.12.2020r. z Firmą „CONVOY” Sp. z o. o. , 
24) na część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 144/4 ark. 23 położonej przy ul. 29 
Listopada, o powierzchni 246 m2 z Wielobranżowym Zakładem Usługowym G. Jasek, 
25) na część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 117 ark. 38 położonej przy  
ul. Baczyńskiego, o powierzchni 108 m2 z Państwem A. i M. Gdańskimi, 
26) na część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 27/4 ark. 3 położonej przy  
ul. Łaszczowieckiej, o powierzchni 254 m2 ze Spółką GRUPA OSCAR Sp. z o. o. ,  
27) na teren  oznaczony  jako działka nr 83 ark. 23 położony przy ul. Kopernika,  
o powierzchni 87 m2 z P. M. Stopa, 
28) na część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 122 i 295 ark. 12 położonej przy ul. 
Rogózieńskiej, o łącznej powierzchni 19,28 m2 z P. A. Gwizdała, 
29) na część nieruchomości oznaczonej  jako działka nr 17 ark. 23 położone przy ul. 29 
Listopada, o powierzchni 450 m2  z P. M. Tetych, 
30) na część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 281 ark. 12 położonej przy  
ul. Rynek, o powierzchni 118 m2 na okres 1.03.2020r. – 28.02.2023r. ze Spółką Skarby 
Roztocza  Sp. z o. o. ,  
31) na część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 14 ark. 29 położonej w Parku im. 
Augusta Krzyżanowskiego, o powierzchni 78 m2 na okres 1.03.2020r. – 28.02.2023 r. ze Spółką 
Skarby Roztocza  Sp. z o. o. ,  
32) na część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 215/6 ark. 12 położonej przy  
ul. Rynek, o łącznej powierzchni 68 m2 na okres 10.05.2020r. – 10.10.2020r. z 
Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym S. Sośnicki, na okres 18.05.2020r.-15.09.2020 r. z 
Firmą „Gastronomia” Wieczorek Piwko E.,  na okres  15.05.2020r. – 31.08.2020r. z P. W. 
Altmajer. 
 Nie zawarto umów:  
1) na teren oznaczony jako działka nr 237 i 42/1 ark. 20 położony pomiędzy  
ul. Piłsudskiego i ul. Chocimską, o łącznej powierzchni 383 m2 – z uwagi na teren przeznaczony 
do sprzedaży,  
2) na teren oznaczony jako działka nr 231 ark. 27 położony przy ul. Ściegiennego,  
o powierzchni 108 m2 – z uwagi na rezygnację dzierżawcy,  
3) na część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 271 ark. 38 położonej przy ul. 
Wojtkowiaka, o powierzchni 20 m2 - z uwagi na rezygnację dzierżawcy,  
4) na część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 162/1 ark. 19 położonej przy  
ul. Papieża Jana Pawła II, o powierzchni 66 m2 – z uwagi na bezumowne korzystanie, 
5) na teren oznaczony jako działka nr 216/6 ark. 11 położony przy  
ul. Starozamojskiej, o powierzchni 1860 m2 – z uwagi na bezumowne korzystanie. 
 
12. Uchwała Nr XVI/173/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego - 
przebudowa linii 110 kV Zamość - Tomaszów Północ. 
Z wnioskiem o sporządzenie planu wystąpił   SPIE ELBUD S.A. działając w imieniu PGE 
Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie. Głównym celem sporządzenia planu miejscowego jest 
stworzenie podstaw prawnych dla realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu 
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ponadlokalnym. Realizacja inwestycji jest niezbędna z uwagi na konieczność zapewnienia 
bezpieczeństwa energetycznego zarówno miasta Tomaszów Lubelski jak i całego regionu. 
Koszty związane z opracowaniem planu pokrywa w całości wnioskodawca. Projekt  zmiany 
planu opracowuje Pracownia Urbanistyczna Plan 21 Magdalena Kalinowska Poznań. Projekt 
planu został przekazany do opiniowania i uzgadniania z właściwymi instytucjami. Uchwała jest 
w trakcie realizacji. 
 

II.  Uchwały podjęte na XVII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 28 lutego 2020 roku. 
 
13. Uchwała Nr XVII/174/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok. 
Uchwała została opisana w pkt. 1 niniejszego sprawozdania i ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub. 
rocznik 2020, poz. 2054 z dnia 30 marca 2020 roku. 
 
14. Uchwała Nr XVII/175/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
Przedmiotową uchwałę opisano w pkt. 2 niniejszego sprawozdania. 
 
15. Uchwała Nr XVII/176/2020 w sprawie obchodów Jubileuszu 400-Lecia nadania prawa 
miejskiego Miastu Tomaszów Lubelski. 
W roku 2021 przypada 400 rocznica nadania prawa miejskiego Miastu Tomaszów Lubelski. 25 
maja 1621 roku Tomasz Zamoyski wydał przywilej lokacyjny miasta. W akcie tym opisano 
granice, główne zasady wyboru władz gminy miejskiej i jej funkcjonowania oraz powinności 
mieszczan i przedmieszczan na rzecz właściciela. Wystawca dokumentu zobowiązał się 
uzyskać u króla zatwierdzenie jego postanowień. Zgodnie z obowiązującym 
w Rzeczypospolitej regale lokacyjnym, pełnoprawne funkcjonowanie ośrodka miejskiego 
wymagało zgody panującego. 
Tylko panujący mógł udzielić pozwolenia na organizowanie targów tygodniowych 
i jarmarków. 7 października  1621 roku Król Zygmunt III Waza  potwierdził dokument 
Tomasza Zamoyskiego, następnie wystawił jego transumpt. Wyrazem szczególnej łaski 
królewskiej było ustanowienie w Tomaszowie składu soli z żup ruskich, w zamian za co 
Tomaszowianie zostali zobowiązani do dbałości o drogi w pobliżu miasta.  Akt królewski 
spisany na pergaminie stanowił właściwy przywilej lokacyjny miasta. Rada Miasta dla 
uczczenia rocznicy tak doniosłego wydarzenia, rok 2021 ogłosiła Rokiem  Jubileuszu 400-lecia 
Nadania Prawa Miejskiego Miastu Tomaszów Lubelski. 
25 maja i 7 października – to szczególne daty w historii naszego Miasta. W roku 2021 odbędzie 
się wiele przedsięwzięć je uświetniających. W celu realizacji zadań związanych z organizacją 
obchodów Jubileuszu zarządzeniem Nr 90/2020 Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 
17 września 2020 roku powołany został Miejski Komitet Organizacyjny z Panem Wojciechem 
Żukowskim – Przewodniczącym. Uroczystościom patronuje Komitet Honorowy pod 
przewodnictwem Pana Jacka Sasina – Wiceprezesa Rady Ministrów. Komitet Honorowy 
powołał zarządzeniem Nr 1/ 2021 Burmistrz Miasta w dniu 4 stycznia 2021 roku. 
 
16. Uchwała Nr XVII/177/2020 w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji 
celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Tomaszów 
Lubelski. 
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Uchwałą określono: 
1) wysokość dotacji – 250 zł miesięcznie na dziecko 
2) warunki ubiegania się o dotację (zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru i złożenie 
wniosku o dotację) 
3) zasady wypłacania dotacji 
4) zasady rozliczania dotacji 
5) wzory formularzy (wniosek o udzielenie dotacji, wniosek o wypłatę miesięcznej transzy 
dotacji, wzór sprawozdania merytoryczno-finansowego z wykorzystania dotacji). 
Na terenie miasta dotowane są dwa podmioty prowadzące opiekę nad dziećmi do lat trzech: 
Klub Malucha „Gucio i Maja”  oraz Żłobek „Qbuś Puchatek”. 
Zgodnie z treścią niniejszej uchwały obydwa podmioty były zobowiązane do złożenia 
sprawozdania z wykorzystanej dotacji. Klub Malucha przedłożył sprawozdanie w dniu  4 lutego 
2021 roku  zaś Żłobek w dniu 22 stycznia 2021 roku. 
Uchwała jest aktem prawa miejscowego i została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 
rocznik 2020, poz. 1723 z dnia 10 marca 2020 roku. 
 
17. Uchwała Nr XVII/178/2020 w  sprawie przystąpienia Miasta Tomaszów Lubelski 
do Stowarzyszenia Euroregion „Roztocze”. 
Rada Miasta wyraziła zgodę na przystąpienie Miasta Tomaszów Lubelski do Stowarzyszenia 
Euroregion „Roztocze”, powierzając reprezentację w sprawach Stowarzyszenia Panu 
Wojciechowi Żukowskiemu – Burmistrzowi Miasta. 
Priorytetem w zakresie działania Stowarzyszenia jest stworzenie warunków do rozwijania 
przyjaznej i wzajemnie korzystnej współpracy transgranicznej, bezpośrednio sąsiadujących 
Obszarów Ukrainy i Polski. Istotnym celem nowego Euroregionu „Roztocze” jest ochrona 
środowiska naturalnego przygranicznych terenów, prowadzenie działań zapobiegających 
zagrożeniom i klęskom żywiołowym. Obszarami działalności Stowarzyszenia są: poprawa 
poziomu życia mieszkańców, poprawa stanu naturalnych i kulturowych warunków życia, 
rozwój potencjału gospodarczego, inicjowanie kontaktów różnego typu instytucji, placówek 
oświatowych, sportowych, kulturalnych. Do Stowarzyszenia przystąpiły gminy położone na 
terenie Roztocza oraz inne zainteresowane współpracą z Euroregionem „Roztocze”. 
 
18. Uchwała Nr XVII/179/2020 w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg w 
Tomaszowie Lubelskim. 
Statutem określono: 
1) podstawy prawne funkcjonowania 
2) adres siedziby i zakres działalności 
3) przedmiot działalności i zadania 
4) status dyrektora 
5) podstawy wynagradzania pracowników 
6) podstawy prowadzenia gospodarki finansowej.  
Podkreślić należy, iż Miejski Zarząd Dróg od 2020 roku zarządza również Cmentarzem 
Komunalnym. 
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19. Uchwała Nr XVII/180/2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami  
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszów Lubelski. 
Obowiązek opracowania i uchwalenia Programu wynika z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o ochronie zwierząt. Projekt programu uzyskał pozytywną opinię Powiatowego Lekarza 
Weterynarii  zawartą w piśmie z 25 lutego 2020 roku. 
Rada Miasta rokrocznie uchwała Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, którego celem 
jest: 
1) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym, 
2) zapobieganie bezdomności zwierząt, 
3) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt, 
4) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta,  
5) humanitarne traktowanie zwierząt. 
Realizatorami Programu są: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Tomaszów 
Lubelski, Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim, Schronisko dla bezdomnych 
zwierząt w Zamościu oraz Gabinet Weterynaryjny. Funkcję koordynatora Programu pełni 
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski.  
Programem określono: 
1) zasady zapewnienia  bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 
2) zasady opieki nad wolno żyjącymi kotami, 
3) zasady obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji zwierząt w schroniskach dla zwierząt oraz 
ograniczanie populacji zwierząt bezdomnych, 
4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 
5) zasady odławiania bezdomnych zwierząt, 
6) zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym, 
7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 
udziałem zwierząt, 
8) finansowanie Programu. 
Przy Miejskim Zarządzie Dróg utworzony jest tymczasowy punkt przetrzymywania 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 i rokrocznie partycypuje w kosztach utrzymania 
Schroniska dla bezdomnych zwierząt. 
W 2020 roku Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim zapewnił opiekę 55 psom z czego  
jeden pies oddany został do schroniska w Zamościu, zaś pozostałe oddane właścicielom bądź 
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adoptowane przy współpracy Stowarzyszenia na Rzecz Zwierząt – Adopcje Tomaszów 
Lubelski. W tym roku Miejski Zarząd Dróg zapewnił również opiekę 10 bezdomnym kotom. 
Miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich zapewnia gospodarstwo rolne Pana Jana 
Wosia na podstawie zawartej umowy. W 2020 roku nie wystąpiła sytuacja wymagająca 
konieczności przechowania zwierzęcia gospodarskiego. Padłe zwierzęta usuwane są przez 
Miejski Zarząd Dróg i odbierane do utylizacji  przez Zakład Rolniczo-Przemysłowy Farmutil 
HS Spółka Jawna  Śmiłowo w miejscowości Kaczory. 
Burmistrz Miasta zarządzeniem Nr 37/21 z dnia 9 marca 2021 roku wprowadził regulamin 
Rejestru społecznych opiekunów kotów wolnożyjących – karmicieli działających na terenie 
miasta. Rejestr prowadzony jest w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta. 
Aktualnie figuruje w nim jeden karmiciel opiekujący się dziesięcioma wolnożyjącymi kotami. 
Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego rocznik 2020, poz. 1724 z dnia 10 
marca 2020 roku. 
 
20. Uchwała Nr XVII/181/202 w sprawie opłat obowiązujących na cmentarzu komunalnym w 
Tomaszowie Lubelskim.  
Utrzymanie cmentarza komunalnego i zarządzanie nim należy do zadań własnych gminy – 
zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. 
z 2019r. poz. 1473). Ustawa ta nakłada na właściciela cmentarza szereg obowiązków 
związanych z jego prawidłowym zagospodarowaniem, utrzymaniem obiektów i urządzeń. 
Realizacja zadań wymaga znacznych nakładów finansowych. Na koszty utrzymania cmentarza 
składają się m.in.: 1/utrzymanie porządku i czystości, 2/porządkowanie i wywóz odpadów, 
3/zużycie wody i energii elektrycznej, 4/wykaszanie traw i utrzymanie zieleni w tym cięcia 
korygujące drzew, 5/wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych. Stosowane 
dotychczas stawki opłat za korzystanie z cmentarza nie pokrywały kosztów jego utrzymania. 
Uchwałą określone zostały opłaty: 
1) za miejsca grzebalne: pod groby ziemne pojedyncze i podwójne, groby murowane 
pojedyncze i podwójne, pogłębienie grobu pojedynczego 
2) wykonywanie grobów murowanych z prefabrykatów betonowych 
3) za korzystanie z obiektów cmentarnych 
4) za korzystanie z terenu cmentarza w celu prowadzenia prac budowlanych, remontowych  
5) na utrzymanie cmentarza 
6) porządkowe (prace konserwacyjno-pielęgnacyjne, usługi grabarskie. 
W 2020 roku z tytułu opłat dochody wyniosły 334.029,01 zł, zaś wydatki 141.978,96 zł. 
Administratorem cmentarza komunalnego od 2020 roku jest Miejski Zarząd Dróg. Aktualnie 
trwają prace remontowo-modernizacyjne kaplicy oraz prace projektowe kolumbarium. Planuje 
się także wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego. Uchwała jest aktem prawa 
miejscowego i została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego rocznik 2020, poz. 1725 z dnia 
10 marca 2020 roku. 
 
21. Uchwała Nr XVII/182/2020 zmieniająca uchwałę Nr XLV/410/2018 w sprawie zbycia 
nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Tomaszów Lubelski, położonej przy 
ul. Petera 3 wykorzystywanej na realizację świadczeń zdrowotnych oraz przyznania 
pierwszeństwa w nabyciu najemcom lokali w tym budynku. 
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W uchwale Nr XLV/410/2018 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 26 lipca 2018 roku 
w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Tomaszów 
Lubelski, położonej przy ul. Petera 3 wykorzystywanej na realizację świadczeń zdrowotnych 
oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu najemcom lokali w tym budynku, wprowadzono 
zmianę § 3  
„Umowa sprzedaży lokalu użytkowego powinna być zawarta w terminie sześciu miesięcy 
licząc od dnia umieszczenia nieruchomości na wykazie nieruchomości przeznaczonych do 
zbycia”.  Zmiana uchwały pozwoliła na wydłużenie terminu z trzech do 6 miesięcy. 
Uchwała została uchylona – uchwałą Nr XVIII/196/2020 z dnia 8 maja 2020 roku.  
 
22. Uchwała Nr XVII/183/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
o przeniesienie za wynagrodzeniem własności działki zabudowanej budynkiem handlowo-
usługowym stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności. 
 
Rada Miasta wyraziła  zgodę na zawarcie umowy o przeniesienie za wynagrodzeniem 
własności działki oznaczonej: nr 314/1 ark. 12 o pow. 104 m2 zabudowanej budynkiem 
handlowo – usługowym stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności, położonej przy 
ul. Zamojskiej w Tomaszowie Lubelskim będącej własnością miasta Tomaszów Lubelski na 
rzecz Pana Józefa Necia i Pana Mariana Necia po ½ części. Nieruchomość została wyceniona 
na kwotę 13.700 zł.  Zawarto akt notarialny Rep. A Nr – 7099/2020 z dnia 22 października 
2020 roku.  
 
23. Uchwała Nr XVII/184/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszów Lubelski. 
Uaktualnienie przeznaczenia terenów leżących w północnej części miasta do występujących 
potrzeb, w szczególności do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego oraz dostosowanie do aktualnych potrzeb terenów przemysłowych w rejonie 
ulicy Zamojskiej i Łaszczowieckiej to podstawowe przyczyny opracowania zmian w Studium. 
Wprowadzone zmiany umożliwi ą zachowanie zgodności dokumentu Studium 
z proponowanymi lub będącymi w opracowaniu miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego dla tych obszarów oraz umożliwi ą odpowiednie zagospodarowanie terenów. 
Koszty związane z opracowaniem zmian Studium poniesie Miasto. Projekt zmiany opracowuje 
firma BUDPLAN  Sp. z o. o. w Warszawie. Aktualnie projekt zmiany przygotowywany jest do 
wyłożenia do publicznego wglądu. Uchwała jest w trakcie realizacji. 
 
24. Uchwała Nr XVII/185/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo-składowych 
i usługowych przy ul. Zamojskiej i Łaszczowieckiej w Tomaszowie Lubelskim. 
Zmiana planu polega rozszerzeniu zakresu planowanych inwestycji poprzez zmianę 
przeznaczenia terenu na obiekty produkcyjne, składy, magazyny oraz usługi. Teren 
opracowania obejmuje 5,80 ha. Koszty opracowania zmiany planu poniesie Miasto. Projekt 
opracowuje firma BUDPLAN Sp. z o. o. Projekt przygotowywany jest do wyłożenia do 
publicznego wglądu. Uchwała jest w trakcie realizacji.  
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III.  Uchwały podjęte na XVIII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 8 maja 2020 roku 
 
25. Uchwała Nr XVIII186/2020 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla 
Miasta Tomaszów Lubelski  na lata 2020-2022. 
Uchwałą określono: 1/podstawy prawne opracowania programu, 2/zadania gminy w zakresie 
wspierania rodziny, 3/diagnozę sytuacji rodzin, 4/ adresatów programu, 5/podmioty 
współpracujące przy realizacji programu, 6/cele programu i czas jego realizacji, 7/oczekiwane 
rezultaty, 8/źródła finansowania.  
Do zadań gminy należy m.in. opracowanie i realizacja 3-letnich programów wspierania rodziny 
– stosownie do zapisów art. 176 i 179  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r. poz. 821 z późn. zm.). 
Opracowany Program poprzedziła diagnoza aktualnego stanu sytuacji rodzin objętych 
wsparciem, zamieszkujących na terenie miasta oraz zadań podejmowanych przez instytucje 
działające na rzecz pomocy rodzinie. Program jest propozycją kierunków działań pomocowych 
prowadzonych przez Miasto Tomaszów Lubelski w latach 2020 – 2022 na rzecz wspierania 
rodzin przeżywających trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Działania te mają 
na celu umocnienie pozycji rodzin w społeczeństwie i umożliwienie pozostawienia dzieci 
w środowisku naturalnym, jakim jest rodzina.  
Program adresowany jest do rodzin zamieszkałych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski, które 
przejawiają trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz zagrożone są umieszczeniem dzieci w 
pieczy zastępczej. Program kierowany jest  również do przedstawicieli instytucji i służb 
pracujących na rzecz dzieci i młodzieży wychowywanych w rodzinie pozostającej w kryzysie. 
Odbiorcami programu są w szczególności rodziny wykluczone społecznie lub zagrożone tym 
zjawiskiem oraz rodziny, które wymagały wsparcia ze strony profesjonalnych służb 
społecznych. Stopień wdrożenia Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Tomaszów 
Lubelski na lata 2020 - 2022, w  2020 r. w znaczny sposób został zakłócony przez sytuację 
epidemiologiczną w kraju  i wynikające z niej obostrzenia w celu zapobiegania 
rozprzestrzeniania się koronowirusa.  Należy jednak podkreślić, że założone cele i opracowane 
do nich działania były realizowane zgodnie z bieżącymi możliwościami funkcjonowania 
poszczególnych podmiotów i instytucji oraz w dalszym ciągu wymagają kontynuowania. 
Skuteczność ich realizacji, tak jak w latach poprzednich, będzie możliwa wyłącznie przy 
interdyscyplinarnej współpracy i zintegrowania działań wszystkich instytucji oraz organizacji 
działających na rzecz rodzin zamieszkujących na terenie miasta Tomaszów Lubelski. 
Współpraca wszystkich służb oraz podejmowane działania, szczególnie w tak trudnym okresie 
mogą być gwarancją wypracowania jednolitego systemu wspierania rodzin, dostosowanego do 
aktualnych potrzeb rodzin wymagających wsparcia,  co w efekcie doprowadzi do sytuacji, 
gdzie rodziny będą funkcjonować na lepszym poziomie, z pełniejszym wykorzystaniem 
własnych zasobów, przy okazjonalnym wsparciu instytucji pomocowych. 

  
26. Uchwała Nr XVIII/187/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok. 
Uchwała została opisana w pkt. 1 sprawozdania. Podlega ogłoszeniu – Dz. Urz. Woj. 
Lubelskiego rocznik 2020, poz. 2952  z dnia 26 maja 2020 roku. 
 
27. Uchwała Nr XVIII/188/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
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Uchwałę opisano w pkt. 2 niniejszego sprawozdania. 
 
28. Uchwała Nr XVIII/189/2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od 
nieruchomości. 
Uchwałą wprowadzono rozwiązania w zakresie podatku od nieruchomości w ramach pomocy 
dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Tomaszów 
Lubelski, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji  ekonomicznych z powodu COVID 19. Przedłużono termin 
płatności II raty podatku od nieruchomości do 30 września dla przedsiębiorców, którzy nie 
posiadali  zaległości  z tytułu tego podatku na koniec  stycznia 2020, zanotowali spadek obrotów 
w miesiącu marcu lub kwietniu w stosunku do miesiąca lutego o co najmniej 25 %. Określone 
zostały również warunki uzyskania możliwości przesunięcia terminów płatności poprzez 
złożenie odpowiednich informacji według wzorów formularzy załączonych do uchwały.  
Uchwała stanowi akt prawa miejscowego i została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 
rocznik 2020, poz. 2774 z dnia 13 maja 2020 roku.  Z przesunięcia terminów płatności  nie 
skorzystał żaden podmiot gospodarczy. 
 
29. Uchwała Nr XVIII/190/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty 
prolongacyjnej. 
Zgodnie z art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa rada gminy 
może wprowadzić opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminów 
płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy.  Rada Miasta 
uchwałą Nr XLIV/382/98 z dnia 30 marca 1998 roku taką opłatę wprowadziła. 
Niniejszą uchwałą wprowadza się zmianę w wyżej wymienionej uchwale przez dodanie § 2a 
zgodnie z którym opłaty prolongacyjnej nie nalicza się w sprawach ulg, w spłacie zobowiązań 
podatkowych powstałych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu 
epidemii innego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Mimo tak korzystnego 
zapisu z możliwości zwolnienia z opłaty nie korzystał żaden podmiot gospodarczy. Uchwałę 
jako akt prawa miejscowego ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego rocznik 2020, poz. 2775 
z dnia 13 maja 2020 roku. 
30. Uchwała Nr XVIII/191/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/126/2019 Rady Miasta 
Tomaszów Lubelski z dnia 25 października 2019 roku w sprawie utworzenia Lokalnego 
programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, pobierających naukę w szkołach 
podstawowych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski . 
W uchwale Nr XII/126/2019 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 25 października 2019 
roku  w sprawie utworzenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów 
uczęszczających do szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Tomaszów Lubelski § 
1 otrzymuje brzmienie: „Tworzy się Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych 
uczniów w dziedzinie artystycznej, naukowej i sportowej, pobierających naukę w szkołach 
podstawowych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski, zwany dalej programem”.  
Tak więc zmiana uchwały polegała na uszczegółowieniu  zakresu wspierania edukacji 
uzdolnionych uczniów o dziedzinę artystyczną, naukową i sportową. 
Uchwała stworzyła ramy i podstawy do wspierania edukacji uzdolnionych uczniów. 
Celem programu jest: 
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1) nagradzanie i promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych, 
2) motywowanie uczniów do ciągłego pogłębiania wiedzy, podejmowania działań mających na 
celu odkrycie własnych uzdolnień oraz do ciągłej pracy nad rozwijaniem talentów, 
3) promowanie pozytywnych wzorców wśród społeczności uczniowskiej, 
4) popularyzacja w środowisku lokalnym uczniów wybitnie uzdolnionych, ich szkół, 
nauczycieli-opiekunów, 
5) zwiększenie aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, 
6) promocja Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski jako gminy przyjaznej uczniom wybitnie 
uzdolnionym. 
Swoim zasięgiem program obejmuje uczniów, którzy pobierają naukę w szkołach 
podstawowych, na terenie Miasta Tomaszów Lubelski, bez względu na miejsce zamieszkania. 
W ramach programu przyznawane są uczniom świadczenia pomocy materialnej o charakterze 
motywacyjnym: 1/ stypendium Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski, 2/ nagroda Burmistrza 
Miasta Tomaszów Lubelski. 
W roku szkolnym 2019/2020 stypendia w wysokości 150 zł otrzymali: Aleksandra Wójtowicz-
Szkoła Podstawowa Nr 1, Aleksandra Skrzypczuk - Szkoła Podstawowa Nr 2, Aleks Grabek  - 
Szkoła Podstawowa Nr 3. W roku szkolnym 2020/2021 stypendia w wysokości powyższej 
otrzymali: Mikołaj Mroczkowski i Aleksandra Wójtowicz- uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
Nr 1, Aleksandra Mazur – uczennica Szkoły Podstawowej Nr 2, Aleksandra Hawryluk, Aleks 
Grabek i Hanna Kwiatkowska – uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3.  
Wysokość środków na świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym ustalana 
jest corocznie w uchwale budżetowej Rady Miasta Tomaszów Lubelski. 
 
31. Uchwała Nr XVIII/192/2020 w sprawie wyrażenia zgody przez Miasto Tomaszów 
Lubelski na zawarcie porozumienia z Powiatem Tomaszowskim na założenie i prowadzenie 
przez Powiat Tomaszowski przedszkola specjalnego w Tomaszowie Lubelskim. 
Państwo Radni wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia z Powiatem Tomaszowskim na 
założenie i prowadzenie przez Powiat Tomaszowski przedszkola specjalnego w strukturze 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Tomaszowie 
Lubelskim. Zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami 
integracyjnymi należy do zadań własnych gminy. Jednostki samorządu terytorialnego mogą 
zakładać i prowadzić szkoły, placówki których prowadzenie nie należy do ich zadań własnych, 
po zawarciu porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie 
danego typu szkoły, placówki jest zadaniem własnym.  Powiat Tomaszowski wystąpił 
z inicjatywą zawarcia porozumienia w sprawie założenia i prowadzenia  przez powiat 
przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Wesołej w 
Tomaszowie Lubelskim.  Powyższa inicjatywa została umotywowana bardzo dobrymi 
warunkami lokalowymi, odpowiednim wyposażeniem  oraz kadrą o wysokich kwalifikacjach 
w zakresie pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie. Miasto Tomaszów Lubelski nie 
prowadzi tego typu przedszkola, więc zgoda na prowadzenie takiej jednostki dla dzieci zarówno 
z terenu miasta jak i powiatu jest uzasadniona. Utworzenie i prowadzenie przez Powiat 
przedszkola specjalnego nie rodzi dla miasta żadnych skutków finansowych. 
Szczegółowe warunki dotyczące założenia i prowadzenia przez Powiat Tomaszowski 
przedszkola specjalnego w Tomaszowie Lubelskim określiło porozumienie zawarte 25 czerwca 
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2020 roku między Miastem Tomaszów Lubelski reprezentowanym przez Pana Wojciecha 
Żukowskiego – Burmistrza Miasta a Powiatem Tomaszowskim reprezentowanym przez Pana 
Henryka Karwana – Starostę Tomaszowskiego i Pana Jarosława Korzenia - Wicestarostę 
Tomaszowskiego. Przedszkole rozpoczęło swoją działalność w dniu 1 września 2020 roku. 
 
32. Uchwała Nr XVIII/193/2020 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków zaświadczenia 
pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz pomocy 
rzeczowej. 
Zadaniem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom, rodzinom przezwyciężenie trudnych 
sytuacji życiowych, których nie są one pokonać wykorzystując własne zasoby i możliwości. 
Pomoc społeczna przyznawana jest osobom lub rodzinom, jeżeli dochód jest niższy lub równy 
kryterium dochodowemu określonemu w ustawie o pomocy społecznej tj. 701 zł dla osoby 
samotnej oraz 528 zł dla osoby w rodzinie. Uchwała zakłada, iż wszystkie wydatki na 
świadczenia pomocy społecznej poniesione z budżetu gminy na rzecz osób lub rodzin, których 
dochody przekraczają ustawowe kryterium dochodowe podlegają w całości zwrotowi 
jednorazowo lub w ratach, przy uwzględnieniu sytuacji finansowej świadczeniobiorców 
w aspekcie ustalania wysokości rat i terminu ich spłaty. Dla przejrzystości procentowego 
zwrotu udzielonej pomocy wprowadzono tabelę zwrotu w stosunku do osiąganego dochodu. 
Jednocześnie biorąc pod uwagę rządowy program w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 
przyjęty uchwałą Rady Ministrów Nr 140 z dnia 15 października 2018 r.  w sprawie 
ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” niniejsza 
uchwała umożliwia przyznanie bez obowiązku zwrotu wydatków na udzielone świadczenia  
pieniężne na zakup  posiłku lub żywności, jeżeli dochody są wyższe niż określone w art. 8 ust. 
1 ustawy o pomocy społecznej lecz nie przekraczają 150% kryterium dochodowego. Takie 
rozwiązanie zapewni możliwość opłacania ze środków publicznych posiłków w rodzinach, 
które wprawdzie posiadają dochody ponad określony w ustawie o pomocy społecznej poziom, 
ale mimo tego pozostających w trudnej sytuacji finansowej. W 2020 roku Miasto Tomaszów 
Lubelski nie poniosło żadnych kosztów związanych z realizacją powyższej uchwały. Uchwała 
jest aktem prawa miejscowego i została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego rocznik 2020, 
poz. 2789, z dnia 14 maja 2020 roku. 
 
33. Uchwała Nr XVIII/194/2020 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. 
Uchwałą określono: 1/elementy wniosku składanego przez osobę ubiegającą się o zasiłek 
celowy, 2/ zasady przyznawania zasiłku, 3/zasady zwrotu zasiłku w całości lub w części. 
Udzielanie pomocy w formie zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie należy do 
zadań własnych gminy, (nie zaliczonych do obowiązkowych), wynikający z art. 17 ust. 2 pkt. 
2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 43 ust. 10 cytowanej 
ustawy rada gminy, w drodze uchwały określa wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb 
przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. Powyższe 
uregulowanie ma charakter obowiązkowy i wobec tego powinno być wdrożone jako dodatkowy 
instrument umożliwiający udzielenie pomocy. Pomoc pieniężna może być przyznana w formie 
jednorazowego zasiłku celowego do 5-krotności kryterium dochodowego osoby samotnie 
gospodarującej (obecnie kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701 
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zł). Zależnie od kryterium dochodowego pomoc ma charakter bezzwrotny albo podlega 
zwrotowi w części lub całości. Jest udzielana osobom, które decydują się na podjęcie 
działalności gospodarczej, przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania, dzierżawę lub 
najem przedmiotów, urządzeń lub maszyn niezbędnych do wykonywania zawodu i innych 
kosztów umożliwiających podjęcie działalności gospodarczej lub rozpoczęcie działalności 
zawodowej. W 2020 roku Miasto Tomaszów Lubelski nie poniosło żadnych kosztów 
związanych z realizacją powyższej uchwały. Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. 
Lubelskiego  rocznik 2020, poz. 2790, z dnia 14 maja 2020 roku i jest aktem prawa 
miejscowego.  
 
34. Uchwała Nr XVIII/195/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego  
i lokalu użytkowego wraz z udziałem w gruncie. 
Rada Miasta wyraziła zgodę na zbycie lokali stanowiących własność Miasta Tomaszów 
Lubelski znajdujących się na parterze budynku położonego przy ul. Zamojskiej 19 w 
Tomaszowie Lubelskim tj.  lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 01 o pow. użytkowej 
26,20 m² i  lokalu użytkowego oznaczonego nr U1 o pow. użytkowej 33,89 m² wraz z udziałem 
w części wspólnej budynku i urządzeń oraz udziałem w gruncie zawartym w działce oznaczonej 
w ewidencji gruntów numerem 184 ark. 13 o pow. 0,0338 ha. Uchwała została zrealizowana w 
części, wyrazem czego jest zawarty akt notarialny  Rep. A Nr 8785/2020 z dnia 23 listopada 
2020 roku na sprzedaż lokalu użytkowego. Nabywcą jest Pan T. Bryk, który nabył  lokal 
użytkowy  za kwotę 29.500 zł. Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie 
została opisana przy realizacji uchwały Nr XXIII/266/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku. 
 
35. Uchwała Nr XVIII/196/2020 zmieniająca uchwałę Nr XLV/410/2018 w sprawie zbycia 
nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Tomaszów Lubelski, położonej przy 
ul. Petera 3 wykorzystywanej na realizację świadczeń zdrowotnych oraz przyznania 
pierwszeństwa w nabyciu najemcom lokali w tym budynku. 
W uchwale Nr XLV/410/2018 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 26 lipca 2018 roku w 
sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Tomaszów Lubelski, 
położonej przy ul. Petera 3 wykorzystywanej na realizację świadczeń zdrowotnych oraz 
przyznania pierwszeństwa w nabyciu najemcom lokali w tym budynku, wprowadzono  zmianę 
§ 3 polegającą na tym, że umowa sprzedaży lokalu użytkowego powinna być zawarta w 
terminie ośmiu miesięcy licząc od dnia umieszczenia nieruchomości na wykazie nieruchomości 
przeznaczonych do zbycia. Przedmiotowa uchwała stanowiła podstawę do zbycia 11 lokali w 
Przychodni  przy ul. Petera 3. I tak: 
1) Lokal Nr 1 zbyto na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 2783/2020 z dnia 27 maja 
2020 roku  za 1.222.229 zł. Nabywca – NZOZ Centrum Zdrowia B. Kostykiewicz i wspólnicy, 
2) Lokal Nr 2 zbyto na podstawie aktu notarialnego  Rep. A. Nr 3412/2020 z dnia 29 maja 
2020 roku za 731.011 zł. Nabywca – Poradnia Rodzinna Biachow-Fus, Dolanowski, Krawczyk, 
Podoba – Spółka jawna, 
3) Lokal Nr 3 zbyto na mocy aktu notarialnego  Rep. A. Nr 2621/2020 z dnia 21 maja 2020 
roku za cenę 64.047 zł. Nabywca – Leńczuk - Grzybowska Ewa, 
4) Lokal Nr 4 zbyto na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 2533/2020 z dnia 27 kwietnia 
2020 roku. Cena zbycia: 55.209 zł. Nabywca – Bartłomowicz-Tulidowicz Alina, 
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5) Lokal Nr 5 zbyto na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 1930/2020 z dnia 9 kwietnia 
2020 roku za kwotę 343.418 zł. Nabywca – Anna Tur, 
6) Lokal Nr 6 sprzedano – akt notarialny Rep. A Nr 2718/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku 
cena: 41.146,25 zł, nabywca – M. Kałużyński, 
7) Lokal Nr 7 sprzedano zawierając akt notarialny Rep. A Nr 1937/2020 z dnia 9 kwietnia 
2020 roku za kwotę 193.084 zł na rzecz Teresy Augustyniak, 
8) Lokal Nr 8 sprzedano  Annie Majewskiej zawierając akt notarialny Rep. A Nr 1807/2020 
z dnia 3 kwietnia. Cena zbycia – 83.581 zł, 
9) Lokal Nr 9 został zbyty za 79.364 zł dla Barbary Malickiej. Zawarto akt notarialny Rep. A 
Nr 2010/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 roku, 
10) Lokal Nr 10 został nabyty przez Danutę Grabowską-Tetyk za 99.684 zł na podstawie aktu 
notarialnego Rep. A Nr 2224/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 roku, 
11) Lokal Nr 11 został sprzedany Weronice Fus za 127.179 zł akt notarialny  Rep. A Nr 
2125/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku. 
 
36. Uchwała Nr XVIII/197/2020 w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 
gminnych Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski. 
Rada Miasta ustaliła  wysokość stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg gminnych, 
dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski w celu: 
1) prowadzenia robót w pasie drogowym nie związanych z budową, przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną dróg; 
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam; 
4) zajęcia pasa drogowego na prawie wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-
3. 
Uchwałą określono stawki opłat za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa dróg gminnych za każdy 
dzień zajęcia  1/ przy prowadzeniu robót w poprzek pasa drogowego, 2/przy prowadzeniu robót 
wzdłuż pasa drogowego, 3/przy realizacji obiektów i urządzeń infrastruktury 
telekomunikacyjnej. 
Podkreślić należy, iż poprzednio obowiązujące stawki opłat Państwo Radni uchwalili w 2013 
roku  - uchwałą Nr XXIV/368/2013 z dnia 29 maja 2013 roku. 
W roku 2020 tytułem zajęcia pasa drogowego wydano 95 decyzji administracyjnych. Tytułem 
opłat wpłynęło 6.094,26 zł. 
Uchwała jest aktem prawa miejscowego - została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 
rocznik 2020 poz. 2791 z dnia 14 maja 2020 roku. 
 
37. Uchwała Nr XVIII/198/2020 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego i rewaloryzacji „Śródmieścia” w Tomaszowie Lubelskim  w obrębie działek nr 
8 i 17/11 położonych przy ul. Lwowskiej. 
Wojewoda Lubelski rozstrzygnięciem nadzorczym  Nr IF-II.4131.7.2020 z dnia 15 czerwca 
2020 roku stwierdził nieważność uchwały, z uwagi na istotne naruszenie zasad sporządzania 
planu miejscowego. Aktualnie wykonawca dokonuje stosownych zmian w planie. 
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38. Uchwała Nr XVIII/199/2020 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Tomaszowa Lubelskiego w obrębie działek nr 30/1 i 30/2 położonych 
na terenie miasta przy ul. Lwowskiej w Tomaszowie Lubelskim. 
Wojewoda Lubelski rozstrzygnięciem nadzorczym  Nr IF-II.4131.9.2020 z dnia 15 czerwca 
2020 roku stwierdził nieważność uchwały, z uwagi na istotne naruszenie zasad sporządzania 
planu miejscowego. Aktualnie wykonawca dokonuje stosownych zmian w planie. 
 
39. Uchwała Nr XVIII/200/2020 w sprawie przekazania środka trwałego w postaci odcinka 
sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z wszystkimi urządzeniami niezbędnymi do jej 
funkcjonowania. 
Rada Miasta postanowiła przekazać nieodpłatnie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z 
siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład 
Gazowniczy w Lublinie, ul. Diamentowa 15, 20 – 471 Lublin, środka trwałego w postaci 
odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z wszystkimi urządzeniami niezbędnymi do jej 
funkcjonowania o wartości 44 712,15 zł. Realizacja prac przy budowie dróg gminnych ul. 
Wasilewskiego i Reja spowodowała konieczność przebudowy infrastruktury uzbrojenia terenu 
w postaci sieci gazowej rozdzielczej. Zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną oraz 
pozwoleniem na realizację inwestycji drogowej, w ramach zamówienia publicznego wybrano 
wykonawcę przedsięwzięcia, który w ramach wybranej oferty dokonał przebudowy tego 
urządzenia. Zakres  przekazywanego majątku obejmuje:1/ rurociąg PE* 100SDR11 RC/dn63 
długości 112,70m, 2/ rurociąg PE* 100SDR11 RC/dn40 długości 18,60m. Z uwagi na fakt, że 
realizacja obejmowała ingerencję w urządzenia stanowiące majątek Polskiej Spółki 
Gazownictwa w Tarnowie, należy przekazać środek trwały w postaci tej sieci  - na podstawie 
umowy. Aktualnie uchwała jest w trakcie realizacji – trwają prace przygotowawcze do zawarcia 
umowy. 
 
40. Uchwała Nr XVIII/201/2020 w sprawie przekazania środka trwałego w postaci linii 
kablowej wraz z wszystkimi urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania. 
Rada Miasta postanowiła przekazać nieodpłatnie PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin środka trwałego w postaci linii kablowej w ulicy 
Robotniczej wraz z wszystkimi urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania  o wartości 
16 533,44 zł. Usunięcie kolizji powstałej w związku z budową drogi gminnej  nr 111875 ul. 
Robotniczej w urządzeniach elektroenergetycznych będących własnością  PGE,  powoduje 
konieczność przekazania linii kablowej na rzecz PGE. Wykonawcą robót było 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim, 
podwykonawcą zaś Tom-net s.c. Tomaszów Lubelski. W ramach tych robót zrealizowano: 
1/przebudowę istniejącej linii kablowej YAKY 4x240mm2 relacji stacja transf. 15/0,4kV 
”ZRB”-SK nr 523 i od słupa nr 5 do SK nr 1 zasilanej od stacja transf. 15/0,4kV „Ogrodnicza” 
poprzez ich miejscowe przełożenie oraz ułożenie rur osłonowych w ilości 82 m, 2/ montaż  
jednej mufy, 3/przebudowę istniejącego przyłącza kablowego  YAKY 4x70mm2 od  SK wraz 
ze złączem licznikowym  nr 523/1. Powyższe prace realizowane były na podstawie umowy 
zawartej 8 maja 2020 roku. 
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41. Uchwała Nr XVIII/202/2020 w sprawie przekazania środka trwałego w postaci linii 
kablowej wraz z wszystkimi urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania. 
Rada Miasta postanowiła przekazać nieodpłatnie PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin środka trwałego w postaci linii kablowej w ulicy 
Al. Sportowa wraz z wszystkimi urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania o wartości 
61 106,58 zł.  Usunięcie kolizji urządzeń elektroenergetycznych będących własnością PGE, 
powstałej w związku z budową krytej pływalni, spowodowało konieczność wykonania 
następujących prac wykonanych przez firmę ERBUD S.A. Warszawa: 
1/demontaż kabla YAKXS 4x240mm2 o długości 90 mb relacji stacja transf. 15/0,4kV „Stadion 
- ZK 3a blok nr 7 Al. Sportowa” 2/montaż mufy przelotowej, 3/wykonanie przewiertu  pod ul. 
Al. Sportowa o długości 13m, 4/montaż rur osłonowych  o długości 16mb, 5/ przebudowę 
istniejącej linii kablowej 0,4kV wykonanej kablem YAKXS 4x240mm2 na długości 82mb. 
Na podstawie niniejszej uchwały zawarta została w dniu 6 czerwca 2020 roku umowa między 
Miastem Tomaszów Lubelski a PGE Dystrybucja  Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie. 
 
42. Uchwała Nr XVIII/203/2020 zmieniająca uchwałę Nr XLIII/388/2018 Rady Miasta 
Tomaszów Lubelski z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania 
Niskiej Emisji dla Miasta Tomaszów Lubelski.  
W uchwale Nr XLIII/388/2018 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 7 czerwca 2018 roku 
w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Tomaszów Lubelski, 
wprowadza się następujące zmiany:  
1/ W Rozdziale 1., Postanowienia ogólne, w § 5., dodaje się pkt 4) o brzmieniu: W przypadku 
realizacji przez Miasto Tomaszów Lubelski projektów w zakresie Odnawialnych Źródeł 
Energii, środki dotacji celowej mogą stanowić wkład własny beneficjentów końcowych.  
2/ W Rozdziale 4., Tryb wypłaty i rozliczenia dotacji, w § 13., ust. 2 otrzymuje brzmienie: Do 
wniosku dołączane są oryginały rachunków i faktur (oryginały zostaną zwrócone po rozliczeniu 
dotacji), dokument zezłomowania starego źródła ciepła oraz innych dokumentów 
wymienionych w podpisanej umowie, potwierdzających zakres, termin i prawidłowość 
wykonanych prac (protokół odbioru). 
Niska emisja to obecnie jedna z głównych przyczyn złej jakości powietrza, która w negatywny 
sposób wpływa na środowisko naturalne, warunki życia i zdrowie mieszkańców. W ramach 
realizowanego przez miasto Programu wykorzystane środki finansowe przeznaczono na 
wymianę źródeł ciepła w ilości 44 sztuk w 2018 roku, 39 sztuk w 2019 roku.  W roku 2020 - 
43 mieszkańców wymieniło piece węglowe na gazowe na kwotę 198.262,94 zł. Na liście 
oczekujących pozostało 5 osób. 10 mieszkańców zrezygnowało z realizacji przedmiotowego 
przedsięwzięcia. W budżecie miasta na ów cel zaplanowano środki w wysokości 200.000 zł. 
Uchwałę ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego rocznik 2020, poz.2792 z dnia 14 maja 2020 
roku. 
 
43. Uchwała Nr XVIII/204/2020  w sprawie wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Lublinie o wydanie opinii w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Tomaszowie 
Lubelskim.  
Wystąpienie z wnioskiem o wyrażenie opinii przez właściwego komendanta wojewódzkiego 
policji o zamiarze likwidacji straży gminnej  jest obowiązkiem ustawowym, wynikającym z art. 
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4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku  o strażach gminnych. Uchwałą niniejszą Burmistrz 
Miasta został upoważniony do poinformowania Wojewody Lubelskiego o wystąpieniu do 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie w sprawie wydania opinii w sprawie 
likwidacji Straży Miejskiej w Tomaszowie Lubelskim. W dniu 14 maja 2020 roku Burmistrz 
Miasta wystąpił ze stosownymi wnioskami do Wojewody Lubelskiego oraz do Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Lublinie. Przyczyną wszczęcia procedury związanej z likwidacją 
Staży Miejskiej były wysokie koszty utrzymania z jednej strony, niespełnianie swojej funkcji 
ustawowej i  oczekiwań społecznych z drugiej strony. Wniosek Burmistrza Miasta w sprawie 
likwidacji Straży Miejskiej zyskał pozytywną opinię Komendanta Wojewódzkiego Policji w 
Lublinie wyrazem czego jest pismo z dnia 3 czerwca 2020 roku. 
 
44. Uchwała Nr XVIII/205/2020 w sprawie zbycia nieruchomości. 
Rada Miasta wyraziła zgodę na zbycie działek oznaczonych nr 42/1 ark. 20 o pow. 0,0279 ha 
i nr 237 ark. 20 o pow. 0,0104 ha, położonych pomiędzy ul. Piłsudskiego a Chocimską 
w Tomaszowie Lubelskim. 
Przetarg nie został zorganizowany z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego 
a następnie stan epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Uchwała nie została 
zrealizowana. 
 
45. Uchwała Nr XVIII/206/2020 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości 
wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku 
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji  ekonomicznych  z powodu COVID-19 (wirusa 
SARS-CoV-2). 
Uchwała nie ma charakteru obowiązującego – została uchylona uchwałą Nr XIX/211/2020 z 
dnia 28 maja 2020 roku, uwagi na uchybienie formalno-prawne dotyczące ustawowego terminu 
stosowania zwolnień w podatku od nieruchomości. 
 

IV.  Uchwały podjęte na XIX sesji Rady Miasta odbytej w dniu 28 maja 2020 roku. 
 
46. Uchwała Nr XIX/207/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok. 
Uchwała została opisana w pkt. 1 sprawozdania i ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 
rocznik 2020, poz. 3083 z dnia 3 czerwca 2020 roku. 
 
47. Uchwała Nr XIX/208/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
Uchwała została opisana w pkt. 2 niniejszego sprawozdania. 
 
48. Uchwała Nr XIX/209/2020 w sprawie uchwalenia Statutu Tomaszowskiego Domu Kultury 
Statutem określone zostały: 1/podstawy prawne działalności, 2/status, adres siedziby i zakres 
działania, 3/cele i zadania, 4/zasady zarządzania i organizacji, 5/majątek i finanse.  
Statut instytucji kultury jest aktem prawa miejscowego. Został ogłoszony w Dz. Urz. Woj. 
Lubelskiego rocznik 2020, poz. 3084 z dnia 3 czerwca 2020 roku. 
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49. Uchwała Nr XIX/210/2020 zmieniająca uchwałę Nr XVII/181/2020 Rady Miasta 
Tomaszów Lubelski z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie wysokości opłat obowiązujących na 
cmentarzu komunalnym w Tomaszowie Lubelskim. 
Przedmiotową uchwałą wprowadzono zmiany w uchwale Nr XVII/181/2020 z dnia 28 lutego 
2020 roku polegające na rozszerzeniu zakresu obowiązujących opłat o opłaty za miejsca pod 
groby murowane urnowe oraz wykonanie grobów murowanych z prefabrykatów betonowych 
– pojedynczych urnowych. Powyższą zmianą zrealizowano postulaty mieszkańców w zakresie 
grobownictwa urnowego.  Uchwałę jako akt prawa miejscowego ogłoszono w Dz. Urz. Woj. 
Lub. rocznik 2020, poz. 3085 z dnia 3 czerwca 2020 roku. 
 
50. Uchwała Nr XIX/211/2020 w sprawie   w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości 
wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku 
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji  ekonomicznych  z powodu COVID-19 (wirusa 
SARS-CoV-2). 
Z podatku od nieruchomości Państwo Radni zwolnili przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z 
dnia 6 marca 2018 roku - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.), 
spełniających łącznie następujące warunki: 
1) w dniu 1 marca 2020 r. prowadzili działalność handlową, usługową lub wytwórczą, 
2) nie posiadali zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na koniec stycznia 2020 r.,  
3) nie uzyskiwali przychodów z działalności objętej zakazem prowadzenia działalności, 
związane ze skutkami epidemii COVID-19, wynikającymi z przepisów szczególnych przez 
okres nie krótszy niż 15 dni w miesiącu. 
Zwolnienie w/w dotyczyło  tylko tej części nieruchomości, na której nie była prowadzona 
działalność gospodarcza, przez okres nie krótszy niż 15 dni w miesiącu, objęta zakazem 
prowadzenia działalności, związana ze skutkami epidemii COVID-19, wynikającymi z 
przepisów szczególnych. Pomoc, o której mowa w niniejszej uchwale, stanowi pomoc 
publiczną, mającą na celu zmniejszenie skutków wywołanych COVID-19, o której mowa w 
Komunikacie Komisji  Europejskiej. Przedsiębiorcy uprawnieni do skorzystania ze zwolnienia 
zobowiązani zostali do przedłożenia Burmistrzowi Miasta stosownych dokumentów, 
potwierdzających spełnienie powyższych warunków. Uchwalono również wzory formularzy 
pomocniczych w tym zakresie. Ze zwolnień z podatku od nieruchomości skorzystało 10 
podmiotów gospodarczych  na kwotę 24.937,43 zł. Uchwałę ogłoszono w Dz. Urz. Woj. 
Lubelskiego  rocznik 2020, poz. 3066 z dnia 2 czerwca 2020 roku – jako akt prawa 
miejscowego. 
 
51. Uchwała Nr XIX/212/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przedłużenia terminów 
płatności rat podatku od nieruchomości. 
W uchwale Nr XVIII/189/2020 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 8 maja 2020 roku 
wprowadzono zmianę, polegającą na bezterminowej możliwości korzystania z przesunięcia 
terminów płatności (w uchwale macierzystej było ograniczenie – do 30.09.2020 roku). W 
załączniku zmienionej uchwały wykreślono zapisy dot. odpowiedzialności karnej. 
Uchwała będąca aktem prawa miejscowego została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 
rocznik 2020, poz.3067 z dnia 2 czerwca 2020 roku. 
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V. Uchwały podjęte na XX sesji Rady Miasta odbytej 30 czerwca 2020 roku. 
 
52. Uchwała Nr XX/213/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020. 
Uchwałą została opisana w pkt. 1 niniejszego sprawozdania. Uchwała podlega ogłoszeniu w 
Dz. Urz. Woj. Lubelskiego  - rocznik 2020, poz. 3641 z dnia 6 lipca 2020 roku. 
 
53. Uchwała Nr XX/214/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
Uchwałę opisano w pkt. 2 niniejszego sprawozdania. 
 
54. Uchwała Nr XX/215/2020 w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Tomaszowie 
Lubelskim. 
Funkcjonującą w strukturze organizacyjnej Straż Miejską postanowiono zlikwidować z dniem 
31 sierpnia 2020 roku. Procedura likwidacyjna rozpoczęła się z dniem wejścia w życie 
przedmiotowej uchwały. Składniki majątkowe, należności i zobowiązania likwidowanej Straży  
zostały przejęte przez Urząd Miasta. Komendant Straży Miejskiej przeszedł na emeryturę, zaś 
Strażnik Straży Miejskiej  został przeniesiony do pracy w Wydziale Budżetu i Finansów. 
Dokonano jednocześnie stosownych zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta 
Tomaszów Lubelski. 
 
55. Uchwała Nr XX/216/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Zarządu 
Dróg w Tomaszowie Lubelskim. 
W dniu 29 kwietnia 2020 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu przekazało 
skargę Pana Piotra Korpysza zamieszkałego w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Starozamojska 
26a dotyczącą niewłaściwego załatwienia sprawy przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w 
Tomaszowie Lubelskim. Zgodnie z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) jeżeli przepisy szczególne nie 
określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, do kompetencji Rady Miasta 
Tomaszów Lubelski należy rozpatrywanie skarg dotyczących działalności kierowników 
gminnych jednostek organizacyjnych. Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Miasta 
Tomaszów Lubelski w sprawie skargi mieszkańca miasta - Pana Piotra Korpysza zam. ul. 
Starozamojska 26a, 22-600 Tomaszów Lubelski, ustaliła, że skarga ma charakter bezzasadny, 
wyrażając w tym przedmiocie opinię Nr AD.0014.3.13.2020 na posiedzeniu odbytym w dniu 
22 czerwca 2020 roku. Komisja, na podstawie zebranej dokumentacji nie stwierdziła celowego 
zaniechania w prowadzonym postępowaniu. Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg  
w Tomaszowie Lubelskim dokładał wszelkich starań aby sprawa z punktu widzenia 
obowiązujących przepisów była załatwiona właściwie. W toku prowadzonego postępowania, 
Komisja, na podstawie przeprowadzonej wizji stwierdziła istnienie podwyższenia na wjeździe 
na przedmiotową posesję, podwyższenie to, nie ogranicza jednak w sposób istotny do niej 
dostępu. Właściciel posesji nie zwracał się o wykonanie zmian w architekturze wjazdu, będąc 
jednocześnie podmiotem właściwym, inicjującym przeprowadzenie postępowania 
administracyjnego, w sprawie obniżenia krawężnika na wjeździe do własnej posesji. 
W związku z powyższym Komisja zarekomendowała aby Zarządca drogi zainicjował dialog, 
w celu przeprowadzenia umocowanego prawnie postępowania, którego efektem będzie 
obniżenie krawężnika na wjeździe na przedmiotową posesję, co umożliwi zakończenie 
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trwającego sporu. Mając powyższe na uwadze Rada Miasta uznała przedmiotową skargę za 
bezzasadną, akceptując tym samym stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Miasta Tomaszów Lubelski. Przewodniczący Rady Miasta pismem Nr AD. 0007.20.2020 z 
dnia 2 lipca 2020 roku poinformował skarżącego o sposobie załatwienia skargi, przesyłając mu 
tekst przedmiotowej uchwały. 
 
56. Uchwała Nr XX/217/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości, zasad 
ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby 
dziecięce na terenie Miasta Tomaszów Lubelski. 
W Uchwale Nr XVII/177/2020 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 28 lutego 2020 roku 
w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Tomaszów Lubelski wprowadzono 
zmianę dotyczącą terminu wstrzymania dotacji. Wprowadzono zmiany do  treści  § 3 ust. 5 
zgodnie z którym  „Dotacja na kolejny miesiąc może zostać wstrzymana w przypadku, gdy 
podmiot o którym mowa  nie złoży wniosku o wypłatę miesięcznej kwoty dotacji lub zostanie 
wykreślony z rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Jeżeli podmiot złoży wniosek o wypłatę 
miesięcznej dotacji po upływie terminu,  otrzymuje dotację za dany miesiąc w terminie do 25 
dnia następnego miesiąca, po miesiącu, w którym złożono wniosek.” W roku 2020 nie wystąpił 
ani jeden przypadek wstrzymania dotacji dla podmiotu ubiegającego się. Uchwała jako akt 
prawa miejscowego została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego rocznik 2020, poz. 3643, 
z  dnia 6 lipca 2020 roku. 
 
57. Uchwała Nr XX/218/2020 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i 
ustalenia jej przebiegu. 
Rada Miasta zaliczyła  do kategorii dróg gminnych drogę część Rolnicza na terenie miasta 
Tomaszów Lubelski, od ulicy Rolniczej do Rzemieślniczej – odcinek o długości 123 m, działka 
nr 33/2 ark.34. 
Powyższa ulica spełnia wymagania określone dla drogi gminnej, zawarte w ustawie z dnia 21 
marca 1985 roku o drogach publicznych: ulica ma znaczenie lokalne, stanowi uzupełniającą 
sieć dróg służących miejscowym potrzebom, nie jest zaliczana do innych kategorii dróg 
publicznych. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Zarządu Powiatu w Tomaszowie 
Lubelskim, wyrazem czego jest uchwała Nr 156/2020 tego organu z dnia 20 maja 2020 roku. 
Uchwałą została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego  rocznik 2020, poz. 3644 z dnia 6 
lipca 2020roku 
 
58. Uchwała Nr XX/219/2020 w sprawie zbycia nieruchomości. 
Rada Miasta wyraziła  zgodę na zbycie działki oznaczonej nr 65/1 ark. 30 o pow. 0,0029 ha, 
położonej przy ul. Aleje Grunwaldzkie w Tomaszowie Lubelskim. Na okres do 4 kwietnia 2020 
roku podano do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 
Aktualnie przedmiotowa nieruchomość nie została sprzedana, z uwagi na  ogłoszony stan 
epidemii. 
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59. Uchwała Nr XX/220/2020 w sprawie zbycia nieruchomości. 
Rada Miasta wyraziła zgodę na zbycie działki oznaczonej nr 113/2 ark. 11 o pow. 0,1304 ha, 
położonej przy ul. Stawisko w Tomaszowie Lubelskim. 
Przetarg nie został ogłoszony a uchwała nie została zrealizowana z uwagi na ogłoszony stan 
zagrożenia epidemią a następnie stan epidemii. 
 
60. Uchwała Nr XX/221/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów 
dzierżawy na okres do trzech lat. 
Rada Miasta wyraziła  zgodę na wydzierżawienie niżej wymienionych nieruchomości na okres 
do trzech lat dotychczasowym dzierżawcom, z którymi zawarto umowy: 
1) na część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 27 ark. 25 położonej przy  
ul. dr. Janusza Petera, o powierzchni 195 m2 na okres 1.06.2020-31.05.2023 z P. K. Chudzik-
Nowak, 
2) na część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 36 ark. 12 położonej przy ul. Armii 
Krajowej, o powierzchni 199 m2 na okres 1.07.2020-30.06.2023 z P. J. Zawada, 
3) na część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 246 ark. 40 położonej przy  
ul. Na Skarpie, o powierzchni 50 m2 na okres 16.07.2020-15.07.2023 z P. K. Starczuk, 
4) na część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 215/9 ark. 12 położonej przy  
ul. Rynek, o powierzchni 60 m2 na okres 1.08.2020-31.07.2023 z Przedsiębiorstwem 
Handlowo-Usługowym S. Sośnicki,   
5) na część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 334/7 ark. 20 położonej przy  
ul. Piekarskiej, o powierzchni 175 m2 na okres od 15.08.2020-14.08.2023  z Resto & Pizza 
Valentino s.c.  E. Walentyn, T. Walentyn, M. Walentyn. 
 
 Nie zawarto umowy: 
1) na  teren oznaczony jako działka nr 17/7 i 18/7 ark. 12 położony przy ul. Armii Krajowej, 
o łącznej powierzchni 141 m2 – teren przeznaczony do sprzedaży, 
2) na teren oznaczony jako działka nr 208/1 ark. 23 położona przy ul. Kopernika,  
o powierzchni 152 m2 – rezygnacja dotychczasowego dzierżawcy. 
 
61. Uchwała Nr XX/222/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z Krytej 
Pływalni przy Ośrodku Sportu i Rekreacji „Tomasovia” w Tomaszowie Lubelskim. 
Regulaminem określono: 1/okres i czas funkcjonowania pływalni, 2/zasady korzystania z 
pływalni przez osoby indywidualne i grupy zorganizowane, 3/zakazy dotyczące hali 
basenowej, 4/zasady odpłatności, 5/zasady odpowiedzialności.  
Zarządzeniem Nr 73/2020 Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 24 lipca 2020 roku 
ustalone zostały ceny biletów i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń krytej pływalni 
znajdujących się w użytkowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji „Tomasovia”. Uchwałę 
stanowiącą akt prawa miejscowego ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego rocznik 2020, poz. 
3645 z dnia 6 lipca 2020 roku. 
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VI.  Uchwały podjęte na XXI sesji Rady Miasta odbytej w dniu 28 sierpnia 2020 roku. 
 
62. Uchwała Nr XXI/223/2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Tomaszów 
Lubelski  wotum zaufania. 
Stosownie do art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym wójt, 
burmistrz, prezydent miasta przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport należy 
przedłożyć w terminie do 31 maja. (termin ten uległ przedłużeniu o 60 dni – art. 15 zzzzzz 
ustawy z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw  w zakresie działań osłonowych 
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – Dz. U. z 2020r. poz. 875). Raport 
obejmuje podsumowanie działalności organu wykonawczego w roku poprzednim, a 
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu 
obywatelskiego. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, 
w której oprócz radnych może wziąć udział 15 mieszkańców naszego miasta. Mieszkaniec, 
który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy obowiązany jest do złożenia 
Przewodniczącemu Rady Miasta pisemnego zgłoszenia popartego  podpisami co najmniej 20 
osób. Takie zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który 
zwołana jest sesja. Przewodniczący Rady Miasta Pan Mirosław Fus przygotował stosowne 
ogłoszenie dla mieszkańców miasta  wyjaśniające wszystkie aspekty i zasady związane 
z debatą. Ogłoszenie zostało zamieszczone w BIP, na stronach internetowych Urzędu Miasta 
oraz na tablicy ogłoszeń. W ten sam sposób zamieszczony został wzór zgłoszenia do udziału 
w debacie. Zgłoszenia do udziału w debacie przyjmowane były do 27 sierpnia 2020 roku  
w Biurze Rady Miasta – p. nr 31 Urzędu Miasta.  
Po zakończonej debacie nad Raportem Miasta za 2019 rok Państwo Radni udzielili 
Burmistrzowi Miasta wotum zaufania, wyrażając swoją wolę w głosowaniu jawnym. 
 
63. Uchwała Nr XXI/224/2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.  
Zarządzeniem Nr 26/2020 Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 27 marca 2020 roku 
przyjęto sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta  Tomaszów Lubelski,  sprawozdania 
roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2019 rok, dla których organem 
założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego oraz informację o stanie mienia 
komunalnego miasta za 2019 rok. Niniejszym zarządzeniem przekazano odpowiednie 
dokumenty do Rady Miasta oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. Regionalna 
Izba Obrachunkowa w Lublinie pozytywnie i bez uwag zaopiniowała  sprawozdanie 
z wykonania budżetu miasta za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, 
wyrazem czego jest uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2020 roku.  Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Burmistrza 
Miasta sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 
2019 rok, Rada Miasta zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu miasta za 2019 rok. 
 
64. Uchwała Nr XXI/225/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta 
z tytułu wykonania budżetu miasta za 2019 rok.  
Rada Miasta po zapoznaniu się ze: 
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1) sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2019 rok 
2) sprawozdaniem finansowym za 2019 rok 
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu 
miasta za 2019 rok 
4) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o wniosku Komisji Rewizyjnej  
w sprawie absolutorium za 2019 rok wyrażonej w uchwale Składu Orzekającego z dnia 31 lipca 
2020 roku  
5) informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na  
31 grudnia 2019 roku 
6) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta z dnia 20 lipca 2020 roku,  
udzieliła absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2019 rok. 
 
65. Uchwała Nr XXI/226/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok. 
Uchwała została opisana w punkcie 1 niniejszego sprawozdania i opublikowana w Dz. Urz. 
Woj. Lubelskiego rocznik 2020, poz. 4476 z dnia 8 września 2020 roku. 
 
66. Uchwała Nr XXI/227/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
Uchwała została opisana w pkt. 2 niniejszego sprawozdania. 
 
67. Uchwała Nr XXI/228/2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi 
Tomaszowskiemu w zakresie współfinansowania przebudowy chodników przy drogach 
powiatowych ulic: Siwa Dolina, Leśna oraz Wyzwolenia w Tomaszowie Lubelskim. 
Rada Miasta postanowiła udzielić w roku 2020 pomocy rzeczowej Powiatowi 
Tomaszowskiemu przy przebudowie chodników w pasach dróg powiatowych ulic Siwa Dolina, 
Leśna i Wyzwolenia w Tomaszowie Lubelskim. Pomoc rzeczowa została udzielona w postaci 
robocizny, materiałów sypkich oraz innych robót remontowo – budowalnych o łącznej wartości 
28.416,00 zł. Zarząd Dróg Powiatowych na ów cel przekazał kostkę brukową grubości 6 cm 
w ilości 477m2 o wartości 13.171,64 zł.  Powyższe zadanie zostało zrealizowane na podstawie 
zawartej w dniu 3 września umowy między partnerami.  Realizacja zadania pozytywnie 
wpłynęła na bezpieczeństwo w ruchu pieszym w obrębie przedmiotowych ciągów 
komunikacyjnych. Łącznie wykonano 238 m.b. chodnika. 
 
68. Uchwała Nr XXI/229/2020 w sprawie  określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście 
Tomaszów Lubelski w roku szkolnym 2020/2021. 
Zgodnie z ustawą z dnia 16 października 2019 roku o zmianie ustawy – Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2019r. poz. 2248) gmina zapewnia dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami 
bezpłatny transport do szkoły i opiekę w czasie przejazdu, a jeśli transport zapewniają rodzice 
lub opiekunowie, gmina zwraca koszty przewozu.  Zwrot kosztów następuje na podstawie 
umowy zawartej między organem wykonawczym gminy  a rodzicami.  
Kwotę zwrotu wylicza się na podstawie określonego powyższą ustawą wzoru matematycznego. 
Średnia cena poszczególnych jednostek paliwa została wyliczona na podstawie uzyskanych  
informacji od właścicieli stacji paliwowych w Tomaszowie Lubelskim. W roku szkolnym 
2020/2021 dofinansowany został dowóz jednego niepełnosprawnego ucznia z terenu naszego 
miasta do Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za Krokiem” w Zamościu. Dowóz 
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odbywa się  prywatnym samochodem na podstawie umowy Nr  OWK.4424.52.2020 zawartej 
w dniu 31 sierpnia 2020 roku.  
Uchwała jest aktem prawa miejscowego – została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 
rocznik  2020, poz. 4422 z dnia 4 września 2020 roku. 
 
69. Uchwała XXI/230/2020 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości 
w drodze przetargu. 
Rada Miasta postanowiła zwolnić z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości 
oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 186/1 o pow. 0,0054 ha, nr 186/2 o pow. 0,0067 ha, 
nr 186/3 o pow. 0,0047 ha i nr 186/4 o pow. 0,0056 ha wszystkie z ark. 13, położonych 
w Tomaszowie Lubelskim, przy ul. Legionów Polskich. 
Realizacja przedmiotowej uchwały została zawieszona, z uwagi na ogłoszony stan epidemii. 
 
70. Uchwała Nr XXI/231/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy na okres do trzech lat. 
Rada Miasta wyraziła  zgodę na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy część 
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 334/7 ark. 20 położonej przy ul. Piekarskiej o 
powierzchni 23 m2, na okres do trzech lat. Zawartą została umowa z P. M. Rosolińskim na 
okres od 1.09.2020r. – 31.08.2023r.  
 
71. Uchwała Nr XXI/232/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/181/2020 Rady Miasta 
Tomaszów Lubelski z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie wysokości opłat obowiązujących na 
cmentarzu komunalnym w Tomaszowie Lubelskim zmienionej uchwałą Nr XIX/210/2020 
Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 28 maja 2020 roku.  
W uchwale Nr XVII/181/2020 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 28 lutego 2020 roku 
w sprawie wysokości opłat obowiązujących na cmentarzu komunalnym w Tomaszowie 
Lubelskim zmienionej uchwałą Nr XIX/210/2020 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 28 
maja 2020 roku wprowadzono zmiany wysokości opłat pobieranych na kolejne 20 lat: 1/ za 
miejsce grzebalne pod groby murowane podwójne  w których składa się trumny jedna nad 
drugą, 2/ za miejsce grzebalne pod groby murowane podwójne  w których składa się trumny 
jedna obok drugiej. W obydwu przypadkach opłaty zmniejszone zostały o 50%. Ponadto 
wprowadzono możliwość rozkładania opłat na raty i  stosowania bonifikat. Burmistrz Miasta 
zarządzeniem Nr 93/2020 z dnia 21 września 2020 roku określił warunki i wzór porozumienia 
obowiązującego  przy rozkładaniu na raty opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego na 
okres kolejnych 20 lat. Państwo Radni wprowadzając powyższe zmiany pozytywnie 
ustosunkowali się do propozycji i postulatów mieszkańców miasta. 
Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego rocznik 2020, poz. 4423 z dnia 4 
września 2020 roku. 
 
72. Uchwała Nr XXI/233/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/209/2020 Rady Miasta 
Tomaszów Lubelski z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie uchwalenia statutu Tomaszowskiego 
Domu Kultury. 
Treść uchwały uzupełniono o ustawowy wymóg zasięgnięcia przez Burmistrza Miasta opinii 
związków zawodowych, stowarzyszeń zawodowych i twórczych działających w instytucji 
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kultury właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez dom kultury – przy 
procedurze powoływania i odwoływania dyrektora instytucji kultury. Uchwała została 
ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego rocznik 2020, poz. 4447 z dnia 8 września 2020. Tym 
samym uwzględnione zostało zalecenie organu nadzoru zawarte w piśmie Nr PN-
II.4102.87.2020 z dnia 16 lipca 2020 roku. 
 
73. Uchwała Nr XXI/234/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/58/2011 Rady Miasta 
Tomaszów Lubelski z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Tomaszów 
Lubelski. 
Zmiana uchwały podyktowana była zmienionymi przepisami prawnymi w szczególności: 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327), ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, ze zm.), ustawy 
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111, ze zm.), 
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1438, ze zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) - mającymi wpływ na udzielanie 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu miasta. Jednocześnie 
z obowiązującego regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski wykreślono wzory wniosków, 
które stanowiły załączniki do tego regulaminu, zobowiązując tym samym Dyrektora Ośrodka 
do ich określenia w formie zarządzenia. 
Miało to na celu dostosowanie wzorów wniosków ww. świadczeń do obowiązujących 
przepisów, w tym również do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  oraz ustawy 
ochronie danych osobowych. W ramach w/w uchwały MOPS w Tomaszowie Lubelskim 
realizując powyższe zadanie prowadził postępowanie wobec: 
1) 127 uczniów o przyznanie stypendium szkolnego za okres styczeń – czerwiec w roku 
szkolnym 2019/2020 oraz 102 osób za okres wrzesień – grudzień w roku szkolnym 2020/2021. 
2) 1 ucznia o przyznanie zasiłku szkolnego w roku szkolnym 2020/2021. 
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym została udzielona uczniom 
znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów nie 
przekraczających 528 zł na osobę z powodu: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub 
długotrwałej choroby, wielodzietności, wychowywania dzieci w rodzinie niepełnej, braku 
umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczej, alkoholizmu lub narkomanii, 
zdarzenia losowego. W okresie od 01-01-2020 do 30-06-2020 r. przyznano stypendia dla 109 
uczniów na łączną kwotę 88.450,00 zł oraz zasiłek szkolny dla 1 ucznia na kwotę 620,00 zł. 
Natomiast w okresie od 01-09-2020 do 31-12-2020 r. przyznano stypendia 93 uczniom i z tego 
tytułu poniesiono wydatki na kwotę 41.838,00 zł. Stypendia przeznaczone były 
w szczególności na zakup: podręczników szkolnych, przyborów szkolnych i ubrań sportowych. 
Za okres od 01-01-2020 r. do 31-12-2020 r. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym 
udzielono na kwotę  130.288,00 zł. 
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Uchwałę będącą aktem prawa miejscowego ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego rocznik 
2020, poz. 4424 z dnia 4 września 2020 roku. 
 
74. Uchwała Nr XXI/235/2020 w sprawie rozpatrzenia skarg Państwa Ostrowskich z dnia 27 
lipca i 11 sierpnia 2020 roku na Burmistrza Miasta dotyczących nie udzielenia odpowiedzi na 
pismo oraz ograniczenia dostępu do obiektów w parku miejskim. 
W dniu 27 lipca 2020 roku Państwo Konrad, Małgorzata i Marek Ostrowscy złożyli skargę 
dotyczącą braku terminowego rozpatrzenia wniosku o wszczęcie postępowania 
administracyjnego, wysłanego drogą mailową do Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski w dniu 
15 czerwca 2020 roku. W dniu 11 sierpnia 2020 roku wpłynęła kolejna skarga od Państwa 
Ostrowskich dotycząca braku działań Burmistrza Miasta w zakresie realizacji ograniczenia 
dostępu do obiektów na terenie parku miejskiego tj. Amfiteatru i skate parku na których 
zdaniem skarżących dochodzi do popełniania szeregu wykroczeń. Zgodnie z art. 229 pkt. 3 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 
poz. 256) jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych 
do rozpatrywania skarg, do kompetencji Rady Miasta należy rozpatrywanie skarg na 
Burmistrza Miasta. W piśmie z  dnia 19 sierpnia 2020 roku Burmistrz Miasta złożył wyjaśnienia 
do zarzutów zawartych w/w skargach. Komisja na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2020 
roku zapoznała się ze skargami Pana Marka Ostrowskiego oraz Państwa Małgorzaty i Marka 
Ostrowskich: skargą z dnia 27 lipca 2020 roku  dotyczącą braku terminowego rozpatrzenia 
wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego, wysłanej drogą mailową do Urzędu 
Miasta w dniu 15 czerwca 2020 roku, skargą z dnia 11 sierpnia 2020 roku w części dotyczącej 
bezczynności Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie ograniczenia dostępu 
do obiektów, na których dochodzi do ciągłego popełniania szeregu wykroczeń oraz 
wyjaśnieniami Burmistrza Miasta zawartymi w piśmie nr GK.7021.2.20.2017 z dnia 19 sierpnia 
2020 roku. Komisja w sprawie skargi mieszkańców miasta ustaliła, że skarga dotycząca braku 
terminowego rozpatrzenia wniosku wysłanego drogą elektroniczną w dniu 15 czerwca 2020 
roku ma charakter bezzasadny. Komisja, na podstawie zebranej dokumentacji oraz wyjaśnień 
złożonych przez Burmistrza Miasta stwierdziła, że w przedmiotowym postępowaniu nie doszło 
do naruszenia zasad postępowania administracyjnego. Zdarzenie miało charakter jednostkowy 
i było następstwem niewłaściwego trybu złożenia wniosku przez skarżących do Urzędu Miasta 
za pośrednictwem poczty elektronicznej. W toku dalszych czynności, sprawa została 
rozpatrzona niezwłocznie, a postępowanie wyjaśniające wyczerpane. W sprawie skargi z dnia 
11 sierpnia 2020 roku w części dotyczącej bezczynności Burmistrza Miasta Tomaszów 
Lubelski na wykroczenia popełniane na terenie parku miejskiego, analogicznej  do wniosku 
z dnia 15 czerwca 2020 roku, podnoszącego kwestie wprowadzenia ograniczeń 
w funkcjonowaniu parku - Komisja, na podstawie zebranej dokumentacji, oraz wyjaśnień 
złożonych przez Burmistrza Miasta stwierdziła, że wystosowane żądania, dotyczące 
ograniczenia dostępu  do obiektów użyteczności publicznej usytuowanych na terenie parku oraz 
dostępu do parku nie są możliwe do spełnienia w zakresie, którego domagają się skarżący. Park 
miejski jest bowiem dobrem publicznym całej Społeczności Miasta, zaś wprowadzane 
restrykcje godziłyby w prawa wszystkich mieszkańców. Komisja ustaliła zatem, uznać skargę 
za bezzasadną. Wychodząc naprzeciw problemom zgłaszanym przez Państwa Ostrowskich, 
w zakresie możliwym do zrealizowania, Burmistrz Miasta podejmuje czynności, wnioskując 
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do Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Lubelskim, o wzmożoną aktywność 
patroli policji w okolicach i na terenie parku miejskiego w godzinach nocnych. Mając powyższe 
na uwadze Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Miasta Tomaszów Lubelski postanowiła 
uznać przedmiotowe skargi za bezzasadne, dając temu wyraz w opinii Nr AD.0014.3.142020 z 
dnia 24 sierpnia 2020 roku.  Rada Miasta w pełni zaakceptowała stanowisko Komisji, wyrazem 
czego jest podjęta uchwała.  Przewodniczący Rady Miasta pismem Nr AD. 0007.21.2020 z dnia 
2 września 2020 roku przekazał uchwałę skarżącym. Przedmiotowa uchwałą stanowi 
odpowiedź na skargę. 
 
75. Uchwała Nr XXI/236/2020 w sprawie przekazania skargi według właściwości. 
Rada Miasta Tomaszów Lubelski uznała się za organ niewłaściwy  do rozpatrzenia skargi Pana 
Konrada Ostrowskiego oraz Państwa Małgorzaty i Marka Ostrowskich z dnia 11 sierpnia 2020 
roku w części dotyczącej bezczynności Komendanta Policji w Tomaszowie Lubelskim w 
sprawie zakłócania ciszy nocnej i popełniania wielu wykroczeń w Parku Miejskim w 
Tomaszowie Lubelskim, postanawiając jednocześnie przekazać  skargę do Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Lublinie. Pismem Nr AD. 0007.21.2020 z dnia 2 września 2020 roku 
Przewodniczący Rady Miasta przekazał uchwałę niniejszą wraz ze skargą do Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Lublinie. 

VII.  Uchwały podjęte na XXII sesji Rada Miasta odbytej w dniu 9 października 2020 
roku. 
 
76. Uchwała Nr XXII/237/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok. 
Uchwała została opisana w pkt. 1 niniejszego sprawozdania i ogłoszona w Dz. Urz. Woj. 
Lubelskiego rocznik 2020, poz. 5112 z dnia 22 października 2020 roku. 
 
77. Uchwała Nr XXII/238/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
Uchwała została omówiona w pkt. 2 niniejszego sprawozdania. 
 
78. Uchwala Nr XXII/239/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 
z mieszkańcami miasta Tomaszów Lubelski na temat realizacji Budżetu Obywatelskiego 
Tomaszowa Lubelskiego na 2021 rok. 
Rada Miasta postanowiła przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta 
Tomaszów Lubelski w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego Tomaszowa Lubelskiego w 
2021 roku, zobowiązując jednocześnie organ wykonawczy do określenia celu, formy, terminu 
oraz uprawnionych do udziału w konsultacjach w formie zarządzenia. Organ nadzoru 
rozstrzygnięciem nadzorczym  PN-II.4131.312.2020 z dnia 19 listopada 2020 roku stwierdził 
nieważność przedmiotowej uchwały. 
 
79. Uchwała Nr XXII/240/2020 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości 
w drodze przetargu. 
Rada Miasta wyraziła zgodę na zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu 
nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 216/15 ark. 31 o pow. 0,0038 ha, 
położonej w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Wańkowicza. Zbycie przedmiotowej  
nieruchomości nastąpiło na rzecz właściciela nieruchomości przyległej i miało  na celu 
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uregulowanie stanu posiadania. Działka ze względu na położenie i powierzchnię nie może być 
zagospodarowana jako odrębna  nieruchomość. 
Nieruchomość została wyceniona na kwotę 1368 zł. Nabywcami zostali P. A i A. Kurzępa – 
zawarto akt notarialny Rep. A Nr 8683/2020 z dnia 19 listopada 2020 roku. 
 
80. Uchwała Nr XXII/241/2020 w sprawie zbycia nieruchomości. 
Rada Miasta wyraziła zgodę na zbycie działek oznaczonych nr 62/2 ark. 14 o pow. 0,0045 ha 
i nr 62/3 ark. 14 o pow. 0,0579 ha położonych w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Wiśniowej. 
Przetarg nie został ogłoszony i  uchwała nie została zrealizowana z uwagi na ogłoszony stan 
epidemii. 
 
81. Uchwała Nr XXII/242/2020 w sprawie zbycia nieruchomości. 
Rada Miasta wyraziła zgodę na zbycie działki oznaczonej nr 7 ark. 10 o pow. 0,2282 ha  
położonej w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Łaszczowieckiej. 
Zorganizowanie przetargu było niemożliwym, z uwagi na ogłoszony stan epidemii i  tym 
samym uchwała nie została zrealizowana. 
 
82. Uchwała Nr XXII/243/2020 w sprawie zbycia nieruchomości. 
Rada Miasta wyraziła zgodę na zbycie działek oznaczonych nr 17/7 ark. 12 o pow. 0,0110 ha 
i nr 18/7 ark. 12 o pow. 0,0031 ha, położonych w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Armii 
Krajowej. 
Uchwała nie została zrealizowana z uwagi na ogłoszony stan epidemii i niemożność 
zorganizowania postępowania przetargowego. 
 
83. Uchwała Nr XXII/244/2020 w sprawie zbycia nieruchomości. 
Rada Miasta wyraziła  zgodę na zbycie działki oznaczonej nr 99 ark. 40 o pow. 0,0429 ha 
położonej w Tomaszowie Lubelskim u zbiegu ul. Roztocze i Moniuszki. 
Uchwała nie została zrealizowana z uwagi na ogłoszony stan epidemii i niemożność 
zorganizowania postępowania przetargowego. 
 
84. Uchwała Nr XXII/245/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów 
dzierżawy na okres do trzech lat 
Rada Miasta wyraziła  zgodę na wydzierżawienie niżej wymienionych nieruchomości na okres 
do trzech lat dotychczasowym dzierżawcom zawierając umowy:  
1) na część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 246 ark. 40 położonej przy  
ul. Na Skarpie, o powierzchni 50 m2 na okres 12.09.2020-11.09.2023 z P. G. Urban 
2) na część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 224/22 ark. 19 położonej przy  
ul. Papieża Jana Pawła II, o powierzchni 15 m2 na okres 20.11.2020-31.10.2023 z P. A. Burszta 
3) na część nieruchomości oznaczonych jako działka nr 139 i 140 ark. 21 położonych przy  
ul. 29-go Listopada, o łącznej powierzchni 250 m2 na okres 11.10.2020-1010.2023 z P. B. i J. 
Buszta. 
W/w nieruchomości zostały wydzierżawione dotychczasowym dzierżawcom na cele 
ogrodnicze oraz pod ustawienie przyczepy gastronomicznej. Dzierżawcy korzystają z 
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przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem i wywiązują się z warunków określonych 
w umowach, opłacając czynsz dzierżawny i podatek od nieruchomości. 
 
85. Uchwała Nr XXII/246/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji „Śródmieścia” Tomaszowa Lubelskiego. 
Teren objęty przedmiotową uchwałą obejmuje obszar o powierzchni 2,67 ha i jest położony w 
obrębie działek między ul. Lwowską, ul. Traugutta, ul. Piekarską i ul. Kościuszki. Celem  planu 
jest uporządkowanie i usystematyzowanie przeznaczenia danego terenu  i stworzenie 
możliwości rozwoju. (teren targowiska „Bazar” od ul. Kościuszki). Koszty opracowania planu 
zostaną pokryte z budżetu miasta. Aktualnie trwają negocjacje z potencjalnymi wykonawcami 
oraz prace związane z przygotowaniem materiałów niezbędnych do przystąpienia przez 
wykonawcę do realizacji zadania.  
 
86. Uchwała Nr XXII/247/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszów Lubelski w obrębie działek położonych 
przy ul. Ks. Ściegiennego. 
Teren objęty opracowaniem obejmuje obszar o powierzchni 3,19 ha oraz działki położone przy 
ul. Pogodnej, Petera i Ściegiennego.  Głównym celem sporządzenia planu jest  uporządkowanie 
i usystematyzowanie przeznaczenia terenu, efektem czego będzie stworzenie możliwości 
rozwoju  terenów przemysłowych  oraz mieszkaniowo-usługowych. Rozpoczęła się procedura 
prawna związana z opracowaniem przedmiotowego planu. Uchwała jest w trakcie realizacji. 
 
87. Uchwała Nr XXII/248/2020 w sprawie przystąpienia Miasta Tomaszów Lubelski 
do Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze. 
Rada Miasta wyraziła zgodę na przystąpienie Miasta Tomaszów Lubelski do Związku 
Transgranicznego Euroregion Roztocze, przyjmując jednocześnie Statut tego Związku. 
Państwo Radni upoważnili Burmistrza Miasta do reprezentowania Miasta w pracach Związku. 
Warunkiem nabycia członkostwa było podjęcie przedmiotowej uchwały. Do związku 
przystąpiło 17 jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa lubelskiego. 
Stosownie do art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku o zasadach przystępowania 
jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych 
i regionalnych, zgodę na przystąpienie jednostki samorządowej do zrzeszenia wyraża minister 
właściwy do spraw zagranicznych. Minister Spraw Zagranicznych taką zgodę wyraził w drodze 
decyzji administracyjnej Nr DDPK. 234.15.  2020/3 z dnia 27 stycznia 2021 roku. Celem 
Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze jest stworzenie warunków dla lepszej 
koordynacji wspólnych działań władz i uspołecznienia w dziedzinie samorządów i społeczności 
lokalnych w szczególności: 
1) ochrona środowiska naturalnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych, 
2) transgraniczna, ekologiczna i kulturalna turystyka, 
3) społeczno-gospodarcza, edukacyjno-naukowa i kulturalna współpraca stron, 
4) zbliżenie narodów obu państw przy zachowaniu korzystnego środowiska dla życia 
przyszłych pokoleń, 
5) zachowanie walorów przyrodniczych obszaru Roztocza mających wpływ na jakość życia 
mieszkańców.  
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Mając na celu stworzenie podstaw do rozwijania przyjaznej i wzajemnie korzystnej współpracy 
transgranicznej bezpośrednio sąsiadujących obszarów w Polsce i Ukrainie obejmujących teren 
Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Roztocze wpisanego na listę UNESCO, Miasto 
Tomaszów Lubelski przystąpiło do w/w Związku. Uchwała obowiązuje od dnia 27 stycznia 
2021 roku. 
 
88. Uchwała Nr XXII/249/2020 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia 
prawa.  
Dnia 14 sierpnia 2020 roku Pani Janina Kania zamieszkała  w Tomaszowie Lubelskim złożyła 
do Rady Miasta Tomaszów Lubelski wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady 
Miasta Nr XVII/181/2020 Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie wysokości opłat 
obowiązujących na cmentarzu komunalnym w Tomaszowie Lubelskim zmienionej uchwałą Nr 
XIX/210/2020 z dnia 28 maja 2020 roku. Wnioskodawczyni wniosła o usunięcie naruszenia 
prawa w wyżej wskazanej uchwale Rady Miasta Tomaszów Lubelski, spowodowanego 
przyjęciem w załączniku do w/w uchwały opłat obowiązujących na cmentarzu komunalnym w 
Tomaszowie Lubelskim - opłaty na kolejne 20 lat w przypadku miejsc grzebalnych pod groby 
murowane przeznaczone do pochówku więcej niż jednych zwłok oraz bezprawne zawężenie 
okresu, na który przysługuje prawo użytkowania grobu rodzinnego, do 20 lat co narusza 
zdaniem Wnioskodawczyni art.7 ust 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach. 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na swoim posiedzeniu 6 października 2020 roku wnikliwie 
rozpatrzyła przedmiotową sprawę zapoznając się z pismem Nr GK.7040.14.2020 z dnia 10 
września 2020 roku oraz projektem uchwały. Komisja opinią Nr AD.0014.3.16.2020 z dnia 6 
października postanowiła nie uwzględnić powyższego wezwania. Wezwanie do usunięcia 
prawa nie jest zasadne, ponieważ Sądy różnie interpretują art.7 ust.3 ustawy z dnia 31 stycznia 
1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz.U z 2019 r., poz.1473). Zdaniem 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy wyrażonym w wyroku 4 kwietnia 
2018 r. Syn. II S.A/Bd 200/17 który nie podziela stanowiska Sądu Najwyższego wyrażonego 
w wyroku z dnia 3 grudnia 2010r., Syg. I CSK 66/10 że: „Do grobów murowanych 
przeznaczonych do pochowania więcej niż jednych zwłok nie mają zastosowania ograniczenia 
dotyczące ponownego użycia grobu, a zatem członkowie rodziny uprawnieni do tego grobu nie 
tylko nie muszą po upływie 20 lat przedłużać tego prawa, ale także uiszczać ponownej opłaty” 
powoduje nierówność obywateli. Osoby posiadające groby murowane nie musiałyby ponosić 
opłat i byłyby w uprzywilejowanej sytuacji w stosunku do osób posiadających groby ziemne, 
które tą opłatę zobowiązane są uiszczać. Pozostawałoby to w sprzeczności z zasadą równości 
wyrażoną w art.32 ust.1 Konstytucji.  Rada Miasta w pełni zaakceptowała stanowisko Komisji 
i nie uwzględniła  wezwania Pani Janiny Kania do usunięcia naruszenia prawa, określonego w 
piśmie z dnia 12 sierpnia 2020 roku wywołanego Uchwałą Nr XVII/181/2020 Rady Miasta 
Tomaszów Lubelski w sprawie wysokości opłat obowiązujących na cmentarzu komunalnym w 
Tomaszowie Lubelskim zmienionej Uchwałą Nr XIX/210/2020 z dnia 28 maja 2020 roku. 
Ponadto w/w uchwały były przedmiotem kontroli  Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli 
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, który  nie wniósł do niej  żadnych uwag. Biorąc 
powyższe pod uwagę podjęta uchwała nie narusza art. 7 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy. 
Uchwała została przekazana wnioskodawczyni pismem Nr AD.0007.22.2020 z dnia 15 
października 2020 roku przez Przewodniczącego Rady Miasta. 



 117

 
89. Uchwała Nr XXII/250/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Genowefy Wysockiej 
na Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski. 
Pismem z dnia 15 września b.r. Prokuratura Okręgowa w Zamościu przedłożyła skargę Pani 
Genowefy Wysockiej na Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski. Zgodnie z art. 229 pkt. 3 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 256) jeżeli przepisy szczególnie nie określają innych organów właściwych do 
rozpatrywania skarg, do kompetencji Rady Miasta należy rozpatrywanie skarg na Burmistrza 
Miasta. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po zapoznaniu się ze skargą Pani Genowefy 
Wysockiej przekazaną do Przewodniczącego Rady Miasta Tomaszów Lubelski przez 
Prokuraturę Okręgową w Zamościu w dniu 17 września 2020 roku dotyczącą nieruchomości 
skarżącej oraz wyjaśnieniami Burmistrza Miasta zawartymi w piśmie Nr GK.7021.1.14.2020 
z dnia 29 września 2020 roku – postanowiła uznać skargę za bezzasadną, co wyraziła w swojej 
opinii Nr AD.0014.3.17.2020 z dnia 6 października 2020 roku. Komisja ustaliła, iż w chwili 
obecnej w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Lubelskim nie toczy się postępowanie z udziałem 
Pani Genowefy Wysockiej w sprawach przedstawionych w skardze.  
Sprawa ogrodzenia zlokalizowanego od ul. Staszica była prowadzona przez Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Lubelskim i została zakończona w 2015 
roku. Natomiast sprawy w zakresie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (w tym 
dokonywanie pomiarów działek) należą do kompetencji Starosty Tomaszowskiego, a nie 
Burmistrza Miasta.  Komisja uznała skargę za bezzasadną. Również Rada Miasta postanowiła 
uznać przedmiotową skargę za bezzasadną, wyrazem czego jest przedmiotowa uchwała. 
Skarżąca o sposobie załatwienia skargi została poinformowana przez Przewodniczącego Rady 
Miasta pismem Nr AD.0007.22.2020 z dnia 15 października 2020 roku. 
 
90. Uchwała Nr XXII/251/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Piotra Korpysza 
na bezczynność Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie sporu pomiędzy 
współwłaścicielami działki położonej w Tomaszowie Lubelskim. 
W dniu 15 września 2020 r. Pan Piotr Korpysz złożył skargę dotyczącą bezczynności 
Burmistrza Miasta w sprawie sporu pomiędzy współwłaścicielami działki oznaczonej nr 237 
ark. 11 położonej przy ul. Starozamojskiej w Tomaszowie Lubelskim, która zabudowana jest 
garażami.  Zgodnie z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) jeżeli przepisy szczególnie nie określają innych 
organów właściwych do rozpatrywania skarg, do kompetencji Rady Miasta należy 
rozpatrywanie skarg na Burmistrza Miasta. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta 
Tomaszów Lubelski po zapoznaniu się ze skargą Pana Piotra Korpysza na bezczynność 
Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie sporu pomiędzy współwłaścicielami działki  
oznaczonej nr 237 ark. 11 położonej przy u. Starozamojskiej w Tomaszowie Lubelskim oraz 
wyjaśnieniami Burmistrza Miasta zawartymi w piśmie Nr GK.680.74.2020 z dnia 21 września 
2020 roku – postanowiła uznać skargę za bezzasadną, dając temu wyraz w opinii 
Nr AD.0014.3.18.2020z dnia 6 października 2020 roku. Komisja ustaliła, iż zarzucana 
bezczynność, przekroczenie uprawnień, niedopełnienie obowiązków  oraz przekroczenie 
zwykłego zarządu przez Burmistrza Miasta w przedmiotowej sprawie jest bezzasadne.  
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Sprawy związane z zagospodarowaniem wspólną nieruchomością były załatwiane i winne być 
załatwiane przez właścicieli garaży, a tym samym przez współwłaścicieli całej nieruchomości, 
bo to oni decydują w większości o wszystkich sprawach związanych z jej zarządzaniem.  
W trakcie prowadzonych postępowań w powyższej sprawie przed Sądem i Prokuraturą 
Burmistrz Miasta otrzymywał jedynie zawiadomienia o prowadzonych postępowaniach bez 
wezwania do obowiązkowego stawiennictwa. Zgodnie z art. 209 Kodeksu Cywilnego „Każdy 
ze współwłaścicieli może wykonywać wszelkie czynności i dochodzić wszelkich roszczeń, 
które zmierzają do zachowania wspólnego prawa”. Rada Miasta uznała powyższe argumenty 
za uzasadnione, przychylając się do stanowiska Komisji, wyrazem czego jest przedmiotowa 
uchwała. Pismem Nr AD.0007.22.2020 z dnia 15 października 2020 roku Przewodniczący 
Rady Miasta poinformował skarżącego o sposobie załatwienia skargi, przesyłając w załączeniu 
niniejszą uchwałę. 
 
91. Uchwała Nr XXII/252/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Konrada Ostrowskiego 
z dnia 22 września 2020 roku na działania Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg z powodu 
niezałatwienia sprawy w terminie przewidzianym przez Kodeks postępowania 
administracyjnego. 
W dniu 22 września 2020 r. Pan Konrad Ostrowski złożył skargę na działania Dyrektora 
Miejskiego Zarządu Dróg z powodu niezałatwienia sprawy w terminie przewidzianym przez 
Kodeks postępowania administracyjnego. 
Zgodnie z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256.) jeżeli przepisy szczególnie nie określają innych 
organów właściwych do rozpatrywania skarg, do kompetencji Rady Miasta należy 
rozpatrywanie skarg dotyczących działalności kierowników jednostek organizacyjnych. 
W piśmie z dnia 30 września 2020 r. znak Ds.6004.11.2020 Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg 
w Tomaszowie Lubelskim złożył do Burmistrza Miasta wyjaśnienia w sprawie zarzutów 
zawartych ww. skardze. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Tomaszów Lubelski  
po zapoznaniu się ze skargą Pana Konrada Ostrowskiego na działania Dyrektora Miejskiego 
Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim w sprawie nieterminowego załatwienia sprawy 
w terminie przewidzianym przez Kodeks postępowania administracyjnego oraz wyjaśnieniami  
Burmistrza Miasta zawartymi w piśmie nr GK.7021.2.20.2017 z dnia 1 października 2020 roku 
– postanowiła uznać skargę za bezzasadną, co znajduje swoje odzwierciedlenie w opinii Nr 
AD.0014.3.19.2020 z dnia 6 października 2020 roku. Komisja ustaliła, iż zgłoszenia skarżącego 
dotyczące usunięcia stukania kraty kanalizacji deszczowej usytuowanej przy ul. 
Wyspiańskiego monitorowane są na bieżąco przez pracowników Miejskiego Zarządu Dróg i  
w ostatnim okresie krata dwukrotnie była  już naprawiana. Ponadto planowana jest w roku 
przyszłym wymiana istniejącej kraty na kratę z zastosowaniem włazu o klasie obciążenia 
spełniającym wymagania dla jezdni o intensywnym natężeniu ruchu. Rada Miasta 
zaakceptowała treść opinii Komisji i również uznała skargę za bezzasadną. Uchwałę, 
stanowiącą odpowiedź na skargę, Przewodniczący Rady Miasta przekazał skarżącemu pismem 
Nr AD.0007.22.2020 z dnia 15 października 2020 roku. 
 
92. Uchwała Nr XXII/253/2020 w sprawie rozpatrzenia skarg Państwa Ostrowskich z dnia 
22 września 2020 roku na działania Burmistrza Miasta w sprawie nie udzielenia odpowiedzi 
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na pismo z dnia 11 sierpnia 2020 roku oraz skargi na zarządcę drogi gminnej ul. Słowackiego 
w Tomaszowie Lubelskim z powodu bezczynności w sprawie skutecznego ograniczenia 
prędkości pojazdów poruszających się na ulicy Słowackiego w Tomaszowie Lubelskim. 
W dniu 22 września 2020 r. Państwo Konrad, Małgorzata i Marek Ostrowscy złożyli skargę 
na działania Burmistrza Miasta w sprawie nie udzielenia odpowiedzi na pismo z dnia 11 
sierpnia 2020 r. oraz skargę na zarządcę drogi gminnej ul. Słowackiego w Tomaszowie 
Lubelskim z powodu bezczynności w sprawie skutecznego ograniczenia prędkości pojazdów 
poruszających się na ulicy Słowackiego w Tomaszowie Lubelskim.  
Zgodnie z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) jeżeli przepisy szczególnie nie określają innych 
organów właściwych do rozpatrywania skarg, do kompetencji Rady Miasta należy 
rozpatrywanie skarg na Burmistrza Miasta. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po zapoznaniu 
się ze skargami  Pana Konrada Ostrowskiego oraz Państwa Małgorzaty i Marka Ostrowskich 
z dnia 22 września 2020 roku  na działalność Burmistrza Miasta dotyczących braku odpowiedzi 
na pismo i na bezczynności w sprawie skutecznego ograniczenia prędkości na ul. Słowackiego 
oraz wyjaśnieniami Burmistrza Miasta zawartymi w piśmie nr GK.7021.2.20.2017 z dnia 30 
września 2020 roku – postanowiła uznać skargi za bezzasadne, co wyrażone zostało w opinii 
Nr 0014.3.20.2020 z dnia 6 października 2020 roku. Komisja ustaliła, iż skarżący otrzymali 
odpowiedź na pismo z dnia 11 sierpnia 2020 roku, przekazane według właściwości 
Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim. Ustalono również, 
że Państwo Ostrowscy byli informowani o sposobie i zasadach składania korespondencji 
do Urzędu Miasta. 
W przedmiocie bezczynności w sprawie skutecznego ograniczenia prędkości 
na ul. Słowackiego – Burmistrz Miasta w oparciu o opinię Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg  
i Starosty Tomaszowskiego, który jest organem zarządzającym ruchem na drogach gminnych 
i powiatowych nie widział zasadności montażu progów zwalniających. Burmistrz Miasta, jako 
zarządca drogi gminnej ul. Słowackiego prowadził inne działania mające na celu skuteczne 
ograniczenie prędkości (wprowadzono ograniczenie prędkości do 30 km/h oraz przekazywano 
do Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim skargi dotyczące braku 
przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym). Rada Miasta uznała przedmiotowe skargi 
za bezzasadne akceptując tym samym stanowisko Komisji zawarte z treści opinii. 
Przewodniczący Rady Miasta pismem Nr 0007.22.2020 z dnia 15 października 2020 roku 
przekazał uchwałę skarżącym, która stanowi odpowiedź na przedmiotowe skargi.  
 

VIII.  Uchwały podjęte na XXIII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 26 listopada 2020 
roku. 
 
93. Uchwała Nr XXIII/254/2020 zmieniająca uchwałę Nr XXVI/254/2012 Rady Miasta 
Tomaszów Lubelski z dnia 28 września 2012 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych 
oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 
W uchwale nr XXVI/254/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 28 września  
2012 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu wprowadzono  następujące zmiany: 
1/ w § 4 ust. 1: 
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- pkt k otrzymuje brzmienie: 17 lat od daty emisji obligacji serii K12 
- pkt l otrzymuje brzmienie: 17 lat od daty emisji obligacji serii L12 
- pkt x otrzymuje brzmienie: 16 lat od daty emisji obligacji serii J13 
2/ § 6 otrzymał brzmienie:  
Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłata oprocentowania zostaną pokryte  
z dochodów Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski w latach 2013-2029. 
Wprowadzenie powyższych zmian umożliwiło przesunięcie terminu wykupu obligacji 
komunalnych (wyemitowanych w 2012 i 2013 roku) z roku 2020 na rok 2029.Przesunięcie 
terminu wykupu obligacji dotyczy Serii K12 na kwotę 700.000 zł  i serii L12 na kwotę 700.000 
zł oraz serii J13 na kwotę 500.000 zł. Przedmiotowa zmiana uchwały znalazła swoje 
odzwierciedlenie w aneksie Nr 2 z dnia 22 grudnia 2020 roku do umowy na przygotowanie, 
przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej zawartej w 
dniu 21 listopada 2012 roku pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim SA 
z siedzibą w Warszawie a Miastem Tomaszów Lubelski.  
 
94. Uchwała Nr XXIII/255/2020 w sprawie zmian w  uchwale budżetowej na 2020 rok. 
Uchwała została opisana w pkt. 1 i ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego rocznik 2020, poz. 
6717 z dnia 16 grudnia 2020 roku. 
 
95. Uchwała Nr XXIII/256/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
Uchwałę opisano w pkt. 2 niniejszego sprawozdania. 
 
96. Uchwała Nr XXIII/257/2020 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy 
Miasta Tomaszów Lubelski z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo 
uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2021. 
Programem określono: 1/podstawy prawne opracowania i wyjaśnienie definicji i pojęć 
zawartych w programie, 2/cel główny i cele szczegółowe współpracy, 3/zakres przedmiotowy, 
4/rodzaje zadań realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego, 
5/zasięg terytorialny, 6/okres realizacji programu, 7/formy współpracy, 8/sposób realizacji 
programu, 9/środki finansowe na realizację programu, 10/sposób i ocenę realizacji programu, 
11/tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w 
konkursach ofert. 
W styczniu 2021 roku rozpoczęto postępowanie konkursowe, którego 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 realizację 29 zadań: 
1) z zakresu kultury fizycznej i sportu – 18 zadań, 
2) z zakresu upowszechniania kultury – 6 zadań, 
3) z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych – 3 zadania, 
4) z zakresu ochrony i promocji zdrowia – 2 zadania.  
W wyniku przeprowadzonego postępowania  konkursowego zlecono do realizacji 6 zadań 
z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego  przy wsparciu dotacjami w wysokości 
50.000 zł, 18 zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przy wsparciu dotacjami w łącznej 



 121

wysokości 335.500 zł, 2 zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych  przy wsparciu dotacjami 18.000 zł, 2 zadania z zakresu ochrony i promocji 
zdrowia  przy wsparciu dotacjami w wysokości 6.600 zł. W sumie udzielono dotacji 17 
stowarzyszeniom na łączną kwotę 410.000 zł.  
Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego rocznik 2020, poz.6340 z dnia 
9 grudnia 2020 roku. 
 
97. Uchwała Nr XXIII/258/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości na 2021 rok. 
Uchwała stanowiąca akt prawa miejscowego została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego, 
rocznik 2020, poz. 6341 z dnia 9 grudnia 2020 roku i ma zastosowanie od 1 stycznia 2021 roku 
i w tym roku jest realizowana. 
 
98. Uchwała Nr XXIII/259/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na 2021 rok. 
Uchwała stanowiąca akt prawa miejscowego została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego, 
rocznik 2020, poz. 6342 z dnia 9 grudnia 2020 roku i ma zastosowanie od 1 stycznia 2021 roku 
i w tym roku jest realizowana. 
 
99. Uchwała Nr XXIII/260/2020 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej 
do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok. 
Uchwała będąca  aktem  prawa miejscowego została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego, 
rocznik 2020, poz. 6343 z dnia 9 grudnia 2020 roku. Uchwała  ma zastosowanie od 1 stycznia 
2021 roku i w tym roku jest realizowana. 
 
100. Uchwała Nr XXIII/261/2020 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna 
przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2021 rok. 
Uchwała będąca  aktem  prawa miejscowego została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego, 
rocznik 2020, poz. 6344 z dnia 9 grudnia 2020 roku. Uchwała  ma zastosowanie od 1 stycznia 
2021 roku i w tym roku jest realizowana. 
 
101. Uchwała Nr XXIII/262/2020 w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Tomaszów 
Lubelski.  
Uchwałą podwyższono dzienne stawki opłaty targowej o 1 zł w przedziale od 1 zł do 33 zł, od 
40 zł – opłata wzrosła o 2 zł. Na mocy tej uchwały inkasentem na targowiskach „Bazar” oraz 
„Mój Rynek” został Miejski Zarząd Dróg.  Na mocy art. 31zzm ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 
2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19 w 2021 roku opłata targowa nie jest pobierana. Miasto Tomaszów 
Lubelski otrzymało z tego tytułu rekompensatę w wysokości 327.807 zł.  Ponadto 
zlikwidowane zostało targowisko „Kortom” w związku z rozbiórką obiektu na podstawie 
decyzji z dnia 13 marca 2020 roku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
w Tomaszowie Lubelskim. 
Uchwała jest aktem prawa miejscowego i została  ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 
rocznik 2020, poz. 6345 z dnia 9 grudnia 2020 roku. 
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102. Uchwała Nr XXIII/263/2020 w sprawie uchwalenia regulaminów targowisk na terenie 
miasta Tomaszów Lubelski. 
Uchwałą określono zasady funkcjonowania dwóch targowisk „Mój Rynek” oraz „Bazar” w 
tym:  czas funkcjonowania, powierzchnię budynków pomocniczych i  o trwałym zadaszeniu, 
powierzchnię stołów bez parasoli  i pod parasolami, zasady sprzedaży artykułów 
przemysłowych i rolno-spożywczych, obowiązki sprzedających i klientów, zasady rezerwacji. 
Uchwałę ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego rocznik 2020, poz. 6346 z dnia 9 grudnia 
2020 roku. 
 
103. Uchwała Nr XXIII/264/2020 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych z mieszkańcami Tomaszowa Lubelskiego na temat Budżetu Miasta Tomaszów 
Lubelski na 2021 rok. 
Konsultacje społeczne w sprawie części wydatków z budżetu miasta określane są jako „Budżet 
Obywatelski”. Państwo Radni zatwierdzili na 2021 rok kwotę 200.000 zł, która może zostać 
przeznaczona na realizację zadań wybranych przez mieszkańców miasta w ramach Budżetu 
Obywatelskiego. Maksymalna wnioskowana kwota na jeden projekt wynosi 50.000 zł. Budżet 
Obywatelski miasta Tomaszów Lubelski obejmuje następujące etapy: 1/ akcję edukacyjno-
promocyjną, 2/zgłaszanie przez mieszkańców propozycji projektów, 3/weryfikację projektów, 
4/głosowanie mieszkańców na projekty, 5/ogłoszenie projektów do realizacji w 2021 roku. 
Obecnie projekt zadania musi charakteryzować trwały cel publiczny. Uchwała realizowana jest 
w 2021 roku. Została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego rocznik 2020, poz. 6347 z dnia 
9 grudnia 2020 roku. 
 
104. Uchwała Nr XXIII/265/2020 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Lublinie skargi z dnia 29 października 2020 roku (data usunięcia braków 
formalnych 12 listopada 2020 r.) Pana Konrada Ostrowskiego dotyczącej zaskarżenia w całości 
uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski nr XXII/252/2020 z dnia 9 października 2020 r.  
Rada Miasta postanowiła przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie 
skargę z dnia 29 października 2020 r. (data usunięcia braków formalnych 12 listopada 2020 r.) 
Pana Konrada Ostrowskiego dotyczącą zaskarżenia w całości uchwały Rady Miasta Tomaszów 
Lubelski nr XXII/252/2020 z dnia 9 października 2020 roku, udzielając jednocześnie 
odpowiedzi na skargę. W odpowiedzi na skargę Rada Miasta Tomaszów Lubelski wnosiła  o: 
1/umorzenie postępowania w sprawie przedmiotowej skargi, 2/prowadzenie rozprawy również 
pod nieobecność przedstawiciela Rady Miasta Tomaszów Lubelski.  
Na sesji w dniu 9 października 2020 r. Rada Miasta Tomaszów Lubelski podjęła uchwałę nr 
XXII/252/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Konrada Ostrowskiego z dnia 22 września 
2020 roku na działania Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg z powodu niezałatwienia sprawy 
w terminie przewidzianym przez Kodeks postępowania administracyjnego.  
Pan Konrad Ostrowski pismem z dnia 29 października 2020 r. (data usunięcia braków 
formalnych 12 listopada 2020 r.) zaskarżył przedmiotową uchwałę w całości i wniósł 
o stwierdzenie jej nieważności zarzucając, że uchwałę wydano w sposób nieuczciwy, 
nieobiektywny i bezpodstawny. W ocenie organu skarga nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż 
Miejski Zarząd Dróg na bieżąco monitoruje i monitorował stan kraty oraz dokonuje 
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niezbędnych napraw. W związku brakiem ujęcia w budżecie miasta na 2020 rok wymiany kraty 
w ul. Wyspiańskiego w Tomaszowie Lubelskim przedmiotowe zadanie nie mogło zostać 
zrealizowane. Zadanie to zostało ujęte w planie budżetu miasta na rok 2021, o czym Pan 
Ostrowski został poinformowany. Krata zostanie wymieniona na nową z zastosowaniem włazu 
o klasie obciążenia spełniającym wymagania dla jezdni o intensywnym natężeniu ruchu. Na 
potwierdzenie powyższego przekazuję wyjaśnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg. 
Biorąc pod uwagę dotychczasowe działania Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg 
w Tomaszowie Lubelskim w ocenie Rady Miasta zarzuty Pana Ostrowskiego przedstawione w 
skardze są niezasadne. Ponadto z analizy dotychczasowych skarg składanych do Rady Miasta 
przez Państwa Ostrowskich wynika, że narzekają oni na wszystkie aspekty związane 
z zamieszkiwaniem w mieście. Uzurpują sobie prawo do wyłącznego decydowania zarówno 
o Parku Miejskim jak i ul. Słowackiego. Pismem Nr AD.0007.23.2020 z dnia 2 grudnia 2020 
roku niniejsza uchwała wraz ze wszystkimi, wymaganymi  załącznikami została przekazana do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, o czym również poinformowany został 
skarżący. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie postanowieniem  Sygn. akt  II SA/Lu 
755/20 z dnia 31 grudnia 2020 roku odrzucił skargę. 
 
105. Uchwała Nr XXIII/266/2020 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Tomaszów Lubelski 
Nr XVIII/195/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego i lokalu 
użytkowego wraz z udziałem w gruncie. 
W uchwale Nr XVIII/195/2020 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 8 maja 2020 roku 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego wraz 
z udziałem w gruncie § 1 tiret 1 otrzymuje brzmienie: 
”Lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 01 o pow. użytkowej 26,50 m2”. 

W uchwale Nr XVIII/195/2020 z dnia 8 maja 2020 roku omyłkowo wpisano powierzchnię 
lokalu 26,20 m2  a powinno być 26,50 m2. Uchwała została zrealizowana, wyrazem czego jest 
zawarty akt notarialny Rep. A Nr 9115/2020 z 4 grudnia 2020 roku dotyczący sprzedaży lokalu 
mieszkalnego  nr 01 o pow. 26,50 m2 położonego na parterze budynku  mieszkalnego, 
dwukondygnacyjnego przy ul. Zamojskiej 19 wraz z udziałem w części wspólnej budynku 
i urządzeń oraz udziałem w gruncie  za cenę 23.130 zł. Nabywcą został P. M. Różaniecki. 
 
106. Uchwała Nr XXIII/267/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/151/2019 Rady Miasta 
Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2019 w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych 
usług opiekuńczych. 
Zmiana uchwały polegała na podwyższeniu ceny za 1 godzinę usług opiekuńczych do 22 zł. 
Uchwała stanowiąca akt prawa miejscowego została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 
rocznik 2020, poz. 6348 z dnia 9 grudnia 2020 roku  
Uchwała nie ma charakteru obowiązującego – została uchylona uchwałą Nr XXV/272/2020 z 
dnia 16 grudnia 2020 roku z uwagi na błąd formalny. 
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IX.  Uchwały podjęte na XXIV sesji Rady Miasta odbytej 4 grudnia 2020 roku . 
 
107. Uchwała Nr XXIV/268/2020 w sprawie wyboru metody, ustalenia wysokości stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 
uiszczanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta 
Tomaszów Lubelski. 
W wyniku przeprowadzonej analizy ekonomicznej dotychczasowej wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi i uzyskanymi wpływami finansowymi  
koniecznym jest dostosowanie stawki opłat pobieranych od mieszkańców do wydatków 
ponoszonych za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dotychczasowy sposób obliczania 
wysokości opłaty jest uzależniony od ilości mieszkańców i określonej stawki i nie pokrywa 
ponoszonych wydatków.  Wynika to ze spadku liczby mieszkańców objętych opłatą i 
jednoczesnym wzrostem ilości odpadów. W latach 2013-2020 ilość odpadów wzrosła o 85% 
przy jednoczesnym spadku  liczby mieszkańców o 2000 osób w analogicznym okresie. 
Dotychczasowy sposób obliczania wysokości opłaty oparty o formułę ilości mieszkańców 
z ekonomicznych aspektów okazał się  nieskuteczny i nieszczelny. Stąd zaproponowano 
zmianę sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W niniejszej 
uchwale stawka opłaty za odpady uzależnioną byłaby od ilości zużytej wody, co umożliwiłoby 
uszczelnienie systemu o liczbę dotychczas nieujawnionych  mieszkańców miasta. 
Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego rocznik 2020, poz. 6549 z dnia 11 
grudnia 2020 roku. Uchwała została uchylona – uchwałą Nr XXV/270/2020 z dnia 16 grudnia 
2020 roku. 
 
108. Uchwała Nr XXIV/269/2020 w sprawie określenia wzoru, warunków i trybu składania 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Tomaszów Lubelski. 
Uchwałą określono wzór deklaracji, termin jej wnoszenia, sposób i zasady składania deklaracji. 
Uchwała nie ma charakteru obowiązującego - została uchylona uchwałą Nr XXV/271/2020 
z dnia 16 grudnia 2020 roku. Jako akt prawa miejscowego została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. 
Lubelskiego rocznik 2020, poz. 6550 z dnia 11 grudnia 2020 roku. 
 

X. Uchwały podjęte na XXV sesji Rady Miasta odbytej 16 grudnia 2020 roku. 
 
109. Uchwała Nr XXV/270/2020 w sprawie wyboru metody, ustalenia wysokości stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 
uiszczanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta 
Tomaszów Lubelski. 
Uchwałą określono: w sprawie określenia wzoru, warunków i trybu składania deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Tomaszów Lubelski 1/opłata za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, będzie ustalana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość, 2/ stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady 
komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 27,00 zł, 3/zwolniono w części 
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z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 
komunalne w kompostowniku przydomowym – 4 zł, 4/ustalono podwyższoną stawkę opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia 
obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 54,00 zł 
miesięcznie od mieszkańca, 5/wysokość opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych, stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców i stawki określonej w pkt. 2 i 4. 
Uchwała jako akt prawa miejscowego została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego rocznik 
2020, poz. 6742 z dnia 16 grudnia 2020 roku i obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku. 
 
110. Uchwała Nr XXV/271/2020 w sprawie określenia wzoru, warunków i trybu składania 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Tomaszów Lubelski. 
Uchwałą określono wzór deklaracji, termin jej wnoszenia, sposób i zasady składania deklaracji. 
Uchwała jest aktem prawa miejscowego i została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 
rocznik 2020, poz. 6743 z dnia 16 grudnia 2020 roku i obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku. 
 
111. Uchwała Nr XXV/272/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/151/2019 Rady Miasta 
Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie usług opiekuńczych 
i specjalistycznych usług opiekuńczych. 
W uchwale Nr XIV/151/2019 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2019 roku 
w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wprowadzono 
następującą zmianę:  
„§ 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Koszt 1 godziny usługi opiekuńczej ustala się na kwotę 22,00 
zł brutto.”  
Usługi opiekuńcze na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych są finansowane z budżetu 
miasta. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi przeznaczone są dla tych mieszkańców 
Tomaszowa Lubelskiego, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają 
pomocy osób drugich, a są jej pozbawione (brak możliwości zapewnienia właściwej opieki 
przez rodzinę, samotność). Z tej formy pomocy skorzystało 51 osób w różnym wymiarze 
czasowym, tj. od 1 do 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Pełny koszt 1 godziny usług 
opiekuńczych wynosił 20,50 zł. Na ten cel w 2020 roku przeznaczono 476.304,56 zł. Usługi 
opiekuńcze realizowane są przez Punkt Usług Opiekuńczych, który jest komórką organizacyjną 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej służącą realizacji zadań Miasta Tomaszów Lubelski 
w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Nastąpił znaczny 
wzrost kosztów o kwotę 120.099,76 zł. W związku z tym na podstawie zawartych umów, usługi 
opiekuńcze świadczone były również przez Spółdzielnię Socjalną „Aktywni - Kreatywni” z 
Tomaszowa Lubelskiego. Tą formą pomocy objęto 5 samotnych i schorowanych osób w ilości 
od 1 do 4 godzin dziennie. Kwota 37.030,50 zł. Pełny koszt godziny wynosił 19,50 zł.  Uchwała 
jako akt prawa miejscowego została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego rocznik 2020, 
poz. 6744 z dnia 16 grudnia 2020 roku i obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku. 
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XI.  Uchwały podjęte na XXVI sesji Rady Miasta odbytej w dniu 18 grudnia 2020 roku. 
 
112. Uchwała Nr XXVI/273/2020 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.  
Wieloletnia prognoza finansowa została uchwalona na lata 2021-2029. Jej projekt został 
przyjęty zarządzeniem Nr 115/2020 Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 listopada 
2018 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej oraz projektu wieloletniej 
prognozy finansowej miasta  Tomaszów Lubelski na 2021 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-0037/5/2020 
Składu Orzekającego  z dnia 3 grudnia 2020 roku. Skład Orzekający RIO pozytywnie ocenił 
kompletność przedłożonych dokumentów a także ich zgodność z obowiązującymi przepisami 
prawa.  Uchwalone prognozą przedsięwzięcia realizowane będą w 2021 roku oraz latach 
następnych. 
 
113. Uchwała Nr XXVI/274/2020 w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok. 
Podjęcie uchwały przez Państwa Radnych poprzedzone było przyjęciem projektu budżetu 
miasta na 2021 rok  zarządzeniem Nr 115/2020 Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 
13 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej oraz projektu 
wieloletniej prognozy finansowej miasta  Tomaszów Lubelski na 2021 rok i przekazaniem tych 
dokumentów do Regionalnej Izby Obrachunkowej  i do Rady Miasta. Skład Orzekający RIO w 
Lublinie uchwałą Nr RIO-Z -I-0032/5/2020 z dnia 3 grudnia 2020 roku pozytywnie 
zaopiniował projekt uchwały budżetowej na 2021 rok stwierdzając, iż projekt zawiera 
wszystkie niezbędne do oceny informacje i szczegółowość wymaganą przez ustawę o finansach 
publicznych.  Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub. rocznik 2021, poz. 68 z dnia 5 
stycznia 2021 roku i jest realizowana w 2021 roku.  
 
114. Uchwała Nr XXVI/275/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok. 
Uchwała została opisana w pkt. 1 niniejszego sprawozdania. Uchwałę ogłoszono w Dz. Urz. 
Woj. Lubelskiego, rocznik  2020, poz. 6935 z dnia 28 grudnia 2020 roku. 
 
115. Uchwała Nr XXVI/276/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
Uchwała została opisana w pkt. 2 niniejszego sprawozdania.  
 
116. Uchwała Nr XXVI/277/2020 w sprawie przekazania środka trwałego w postaci 
dokumentacji technicznej i zespołu redukcyjno - pomiarowego wraz z wszystkimi 
urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania. 
Rada Miasta wyraziła zgodę na odpłatne przekazanie Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. 
z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie, ul. Diamentowa 15, 20 - 471 
Lublin, środka trwałego w postaci dokumentacji technicznej przyłączenia oraz zespołu 
redukcyjno - pomiarowego  wraz z wszystkimi urządzeniami niezbędnymi do jego 
funkcjonowania, wykonanego przy realizacji budowy krytej pływalni w Tomaszowie 
Lubelskim. 



 127

Wartość środka trwałego określono na kwotę 107 979,24 zł. Miasto Tomaszów Lubelski w 
latach 2018-2020 było inwestorem budowy krytej pływalni, w ramach której przebudowana 
została infrastruktura gazowa stanowiąca własność Polskiej Spółki Gazownictwa. Przekazanie 
środka trwałego nastąpiło na podstawie umowy zawartej 21 grudnia 2020 roku. Przedmiotowy 
środek trwały został przekazany protokołem zdawczo-odbiorczym 21 grudnia 2021 roku.  
Zadaniem Spółki jest utrzymanie sprawności technicznej, eksploatacja i konserwacja zespołu 
sieci gazowej. 
 
117. Uchwała Nr XXVI/278/2020 w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działania 
Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim. 
Rada Miasta uznała za bezzasadną ponowną skargę Pana Konrada Ostrowskiego na działania 
Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, która była przedmiotem 
rozstrzygnięcia wyrażonym w uchwale Nr XXII/252/2020 z dnia 9 października 2020 roku z 
powodu niezałatwienia sprawy w terminie przewidzianym przez Kodeks postępowania 
administracyjnego. Przedmiotowa, ponowna skarga była również przedmiotem posiedzenia 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 14 grudnia 2020 roku. Komisja dokładnie 
przeanalizowała przedmiotową z dnia 9 listopada 2020 roku skargę wraz z całością 
przedłożonej dokumentacji w tym wyjaśnieniami Burmistrza Miasta zawartymi w piśmie Nr 
GK.7021.2.20.2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku i uznała iż skarżący ponowił skargę, bez 
podania dodatkowych, nowych okoliczności. Komisja uznała skargę przedmiotową za 
nieuzasadnioną, co wyrażone zostało opinią AD.0014.3.21.2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku. 
Rada Miasta podzieliła pogląd Komisji w tej sprawie wyrazem czego jest przedmiotowa 
uchwała. Uchwała stanowiąca odpowiedź na skargę, została przekazana skarżącemu pismem 
Nr AD. 0007.26.2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku. 
 
118. Uchwała Nr XXVI/279/2020 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Lublinie  skargi z dnia 04 listopada 2020 roku Pana Piotra Korpysza 
na uchwałę Rady Miasta Tomaszów Lubelski nr XXII/251/2020 z dnia 9 października 2020 
roku. 
Rada Miasta postanowiła przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie 
skargę z dnia 04 listopada 2020 roku Pana Piotra Korpysza na uchwałę Rady Miasta Tomaszów 
Lubelski nr XXII/251/2020 z dnia 9 października 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana 
Piotra Korpysza na bezczynność Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie sporu 
pomiędzy współwłaścicielami działki położonej w Tomaszowie Lubelskim wnosząc 
o 1/umorzenie postępowania w sprawie przedmiotowej skargi, 2/prowadzenie rozprawy 
również pod nieobecność przedstawiciela Rady Miasta Tomaszów Lubelski.  Na sesji w dniu 9 
października 2020 roku Rada Miasta Tomaszów Lubelski podjęła uchwałę nr XXII/251/2020 
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Piotra Korpysza na bezczynność Burmistrza Miasta 
Tomaszów Lubelski w sprawie sporu pomiędzy współwłaścicielami działki położonej 
w Tomaszowie Lubelskim. W dniu 04 listopada  2020 roku Pan Piotr Korpysz złożył skargę na 
uchwałę Rady Miasta Tomaszów Lubelski nr XXII/251/2020 z dnia 9 października 2020 roku 
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Piotra Korpysza na bezczynność Burmistrza Miasta 
Tomaszów Lubelski w sprawie sporu pomiędzy współwłaścicielami działki położonej 
w Tomaszowie Lubelskim z wnioskiem o unieważnienie uchwały, zarzucając 
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nieuwzględnienie podniesionych zarzutów w skardze którą złożył oraz powielenie treści 
zawartej w piśmie wyjaśniającym Burmistrza. Rada Miasta wyjaśniła, że przedmiotowa skarga 
dotyczy szeroko rozumianych praw współwłaścicielskich do określonej nieruchomości. Mając 
na uwadze że nieruchomość oznaczona nr 237 ark. 11 położona przy ul. Starozamojskiej 
w Tomaszowie Lubelskim zabudowana garażami, stanowi współwłasność w częściach 
niewydzielonych 40 osób, które są właścicielami posadowionych na niej garaży, każdemu 
przysługuje prawo dochodzenia swoich praw z tytułu współwłasności. Zatem skarżącemu 
przysługują takie same uprawnienia jak każdemu ze współwłaścicieli nieruchomości. Posiada 
czynną legitymację aby wystąpić ze stosownym powództwem, a nie domagać się podjęcia 
takiej inicjatywy przez Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski. Pismem Nr AD.0007.26.2020 
z dnia 22 grudnia 2020 roku uchwała wraz z całokształtem dokumentów została przekazana do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, o czym również poinformowany został 
skarżący. Wojewódzki Sąd Administracyjny postanowieniem Sygn. akt II SA/LU 111/21 z dnia 
22 lutego 2021 roku skargę odrzucił.  
 
119. Uchwała Nr XXVI/280/2020 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Lublinie skargi z dnia 19 listopada 2020 roku Pana Konrada 
Ostrowskiego dotyczącej zaskarżenia w całości uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski 
nr XXII/253/2020 z dnia 9 października 2020 roku . 
Rada Miasta postanowiła przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie 
skargę z dnia 19 listopada 2020 roku Pana Konrada Ostrowskiego dotyczącą zaskarżenia 
w całości uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski nr XXII/253/2020 z dnia 9 października 
2020 roku i wnosiła o 1/umorzenie postępowania w sprawie przedmiotowej skargi, 
2/prowadzenie rozprawy również pod nieobecność przedstawiciela Rady Miasta Tomaszów 
Lubelski.  Na sesji w dniu 9 października 2020 r. Rada Miasta Tomaszów Lubelski podjęła 
uchwałę nr XXII/253/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Konrada Ostrowskiego z dnia 
22 września 2020 roku na działania Burmistrza Miasta w sprawie nie udzielenia odpowiedzi na 
pismo z dnia 11 sierpnia 2020 roku oraz skargi na zarządcę drogi gminnej ul. Słowackiego w 
Tomaszowie Lubelskim z powodu bezczynności w sprawie skutecznego ograniczenia 
prędkości pojazdów poruszających się na ulicy Słowackiego w Tomaszowie Lubelskim. 
Pan Konrad Ostrowski pismem z dnia 19 listopada 2020 r. (data usunięcia braków formalnych 
4 grudnia 2020 r.) zaskarżył przedmiotową uchwałę w całości i wniósł o stwierdzenie jej 
nieważności zarzucając, że uchwałę wydano w sposób nieuczciwy, nieobiektywny 
i bezpodstawny. W ocenie organu skarga nie zasługuje na uwzględnienie. Skarżący był 
niejednokrotnie informowany o zasadach składania pism do Urzędu Miasta w toku 
prowadzonej korespondencji z Urzędem Miasta. Ponadto skarżący ma możliwość złożenia 
pisma w Urzędzie Miasta z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego. Przed 
głównym wejściem do budynku Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 57 (przed drzwiami) 
znajduje się skrzynka, do której mieszkańcy mogą wrzucać korespondencję. Możliwe jest także 
otrzymanie na kopii pisma potwierdzenia jego złożenia. Korespondencja każdego dnia 
przekazywana jest do sekretariatu Urzędu Miasta. Korespondencję można dostarczać w 
godzinach pracy Urzędu Miasta  (w dniach poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach 
7.30 – 15.30, we wtorek 8.00 – 16.00), a od dnia 2 listopada 2020 rok do dnia 4 grudnia 2020 
roku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 18.00. Ponadto, Pan Ostrowski Konrad był 
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informowany w trakcie prowadzonej korespondencji z Urzędem o zasadach dostarczania 
elektronicznych pism do Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski. Metody dostarczania 
elektronicznych pism do Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski są opisane na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Tomaszów Lubelski – o czym Pan Ostrowski został również 
poinformowany. Pan Konrad Ostrowski pismem Burmistrza Miasta nr AD.033.8.2020 z dnia 
19 listopada 2020 roku został po raz kolejny poinformowany o zasadach doręczania  
korespondencji do Urzędu Miasta w formie elektronicznej. Ponadto, jeżeli chodzi o podstawy 
prawne zabraniające urzędnikom Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski rozpatrywania pism 
podpisanych odręcznie i przesyłanych mailowo – powyższą kwestie regulują przepisy Kodeksu 
postępowania administracyjnego (art. 63) o czym skarżący był informowany. 
Odnosząc się do skargi na zarządcę drogi gminnej ul. Słowackiego w Tomaszowie Lubelskim 
z powodu bezczynności w sprawie skutecznego ograniczenia prędkości pojazdów 
poruszających się na wspomnianej ulicy poprzez montaż progów zwalniających na odcinku 
Lwowska – Jana Pawła II wyjaśniono, że Burmistrz Miasta oraz Dyrektor Miejskiego Zarządu 
Dróg w Tomaszowie Lubelskim w oparciu o opinię Starosty Tomaszowskiego nie widzą 
zasadności montażu progów zwalniających na przedmiotowej ulicy ze względu na krótkie 
odległości między skrzyżowaniami ulicy Słowackiego z ulicami: Lwowska, Wyspiańskiego, 
Papieża Jana Pawła II, Leśna i Siwa Dolina. Ponadto, warunki techniczne i hydrologiczne nie 
pozwalają na montaż progów zwalniających stanowiących fizyczne wymuszenie ograniczenia 
prędkości. Na przedmiotowej ulicy kumulują się wody opadowe z ulicy Lwowskiej, 
Mickiewicza, Wyspiańskiego, Leśnej, Siwej Doliny, Żwirki i Wigury oraz Papieża Jana Pawła 
II. Wody te, poprzez liczne kraty są ujmowane i odprowadzane do kolektorów deszczowych w 
Parku Miejskim. Jakakolwiek zmiana rzędnych nawierzchni jezdni zaburzy cały system 
odprowadzania wód deszczowych i spowoduje zalewanie przyległych posesji. Wspomniane 
przez Pana Ostrowskiego progi zwalniające wymuszą ograniczenie prędkości pojazdów ale 
przyniosą szereg skutków ubocznych takich jak: zalewanie posesji, wzrost hałasu, wzrost drgań 
i emisji spalin oraz pyłów z klocków hamulcowych i opon. Skutki te, będą niekorzystne dla 
mieszkańców przyległych posesji. 
W związku z powyższym Miejski Zarząd Dróg wyraził negatywną ocenę zastosowania progów 
zwalniających w ulicy Słowackiego. W ramach poprawy bezpieczeństwa w miesiącu marcu 
2018 r. wprowadzono zmianę organizacji ruchu na ulicy Słowackiego w Tomaszowie 
Lubelskim mającą na celu wprowadzenie na przedmiotowej ulicy ograniczenia prędkości do 30 
km/h.  
Według oceny Rady Miasta oznakowanie ulicy wprowadzonym znakiem B-33 tj. 30 km/h jest 
wystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego. Ponadto, 
Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski niejednokrotnie zwracał się do Komendy Policji 
w Tomaszowie Lubelskim o częstsze patrolowanie ulicy Słowackiego. W ocenie Rady Miasta 
zarzuty Pana Ostrowskiego przedstawione w skardze są niezasadne. Ponadto z analizy 
dotychczasowych skarg składanych do Rady Miasta przez Państwa Ostrowskich wynika, że 
narzekają oni na wszystkie aspekty związane z zamieszkiwaniem w mieście. Uzurpują sobie 
prawo do wyłącznego decydowania zarówno o Parku Miejskim jak i ul. Słowackiego. Pismem 
Nr AD.0007.26.2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku uchwała wraz z całokształtem dokumentów 
została przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, o czym również 
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poinformowany został skarżący. Wojewódzki Sąd Administracyjny postanowieniem Sygn. akt 
III SA/LU 1286/20 z dnia 24 lutego 2021 roku skargę odrzucił.  
 

XII.  Uchwały podjęte na XXVII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 30 grudnia 2020 roku. 
 
120. Uchwała Nr XXVII/281/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok. 
Uchwała opisana została w pkt. 1 niniejszego sprawozdania i ogłoszona w Dz. Urz. Woj. 
Lubelskiego rocznik 2020, poz. 152 z dnia 8 stycznia 2021 roku. 
 
121. Uchwała Nr XXVII/282/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
Uchwała została opisana w pkt. 2 niniejszego sprawozdania. 
 
122. Uchwała Nr XXVII/283/2020 w sprawie uchwalenia dla miasta Tomaszów Lubelski 
planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 
2018-2021. 
Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dotyczy 
okresu trzech lat to jest: 2018 – 2021. Zadania inwestycyjne ujęte w niniejszym planie wynikają 
w szczególności z: 
1) planowanego zakresu usług wodociągowo-kanalizacyjnych, 
2) przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych w poszczególnych latach, 
3) przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków, 
4) nakładów inwestycyjnych w poszczególnych latach, 
5) sposobów finansowania planowanych inwestycji. 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie 
Lubelskim prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego 
odprowadzania ścieków. Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (Dz.U. 2017 poz. 328) zobowiązane jest do zapewnienia 
ciągłości dostaw odpowiedniej jakości i ilości wody oraz niezawodnego odprowadzania 
ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań z zakresu 
ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów. Szczegółowy zakres i poziom świadczenia 
usług został określony na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
(Uchwała Nr XXXII/336/2013 Rady Miasta Tomaszów Lub. z dnia 22 marca 2013 r.), 
zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków wydanego przez Zarząd Miasta znak ABG. 703/1/02 z dnia 25.09.2002 r. oraz 
obowiązujących przepisów prawa. 
W zakresie zbiorowego  zaopatrzenia w wodę zaplanowano opracowanie dokumentacji 
projektowych na budowę sieci wodociągowych w ulicach: Zarzecze - II etap i Wiejskiej. 
Zaplanowano budowę nowych sieci wodociągowych w ulicach: Maziarnia, Andersa, Krucza, 
Robotnicza, Sikorskiego  i Zarzecze - II etap. Ponadto w planie umieszczono opracowanie 
projektu budowlany odcinków sieci w ul. Legionów Polskich i końcowy odcinek w  ul. Zacisze, 
Rolniczej oraz  projektu na awaryjne zasilanie stacji wodociągowej z agregatu prądotwórczego 
(ujęcie wody ul. Brygady), projekt i realizację modernizacji sieci na osiedlu Spółdzielni 
Mieszkaniowej przy ul. Jana Pawła II. Plan rozszerzono o  opracowanie projektu umieszczenia 
rury osłonowej w obwodnicy drogi krajowej S-17 oraz projektu budowlanego sieci 
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wodociągowej w ul. Ofiar Bełżca oraz zaprojektowanie  budowy elektrowni fotowoltaicznej 
na terenie stacji wodociągowej przy ul. Brygady (ujęcie wody). W zakresie zbiorowego 
odprowadzania ścieków zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę 
sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Wiejskiej, Zarzecze II - etap oraz przebudowę kanalizacji 
sanitarnej w ul. M. Dąbrowskiej. Zaplanowano budowę nowych sieci kanalizacji sanitarnej 
w ulicach: Rolnicza i ulice przyległe, Robotnicza, Boczna Łaszczowieckiej, Wiejska oraz 
Józefowska. Ponadto plan rozszerzono o budowę odcinków sieci w ul. Wyzwolenia, Polna-
Piłsudskiego oraz złączenie części kanalizacji sanitarnej z ul. Piłsudskiego z kolektorem 
„północ” poprzez ul. Zieloną. Dodatkowo do pierwotnych założeń, plan rozszerzono 
o opracowanie projektu i realizację  bezwykopowej renowacji kanalizacji sanitarnej w ulicach: 
Lwowska, Bracka, Królewska, Kr. Zygmunta, Żeromskiego, Słowackiego, opracowanie 
projektu budowlanego na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz realizację 
modernizacji oczyszczalni ścieków polegającej na wymianie urządzeń. Do planu dołączono 
również  opracowanie projektu budowlanego na umieszczenie rury osłonowej w obwodnicy 
drogi krajowej S-17 pod budowę kanalizacji sanitarnej. Plan uchwalony niniejszą uchwalą 
zawiera elementy aktualizacyjne i został rozszerzony o zadania inwestycyjne realizowane przez 
PGKiM Sp. z o.o. 
 
123. Uchwała Nr XXVII/284/2020 w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Tomaszów Lubelski”. 
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe to dokument, 
który na poziomie strategicznym określa i precyzuje politykę energetyczną każdej gminy. 
Zawiera on pełną charakterystykę gminy w zakresie źródeł zasilania, sieci przesyłowych 
i instalacji odbiorczych wraz z bilansem zużycia energii i paliw.  Art. 18 ust. 1 i art. 19 ust. 1 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021r. poz. 716) Burmistrz 
Miasta został zobowiązany do opracowania przedmiotowych założeń w oparciu o wytyczne 
zawarte w art.  19 ust. 3 Prawa energetycznego. Dokument uzyskał również pozytywną opinię 
Zarządu Sejmiku Województwa Lubelskiego w Lublinie wyrażoną uchwałą 
Nr CXC/3563/2020 z dnia 30 września 2020 roku. Projekt założeń został wyłożony 
do publicznego wglądu na okres 21 dni; informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu 
ukazała się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta. 
Została także zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. Do przedmiotowego projektu 
założeń nie zgłoszono żadnych uwag, zastrzeżeń ani wniosków. Projekt założeń sporządzany 
jest dla obszaru gminy na okres co najmniej 15 lat i podlega on aktualizacji co najmniej raz na 
3 lata. 
 
124. Uchwała Nr XXVII/285/2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji 
Tomaszów Lubelski.  
Uchwałą Państwo Radni wyznaczyli aglomerację Tomaszów Lubelski o równoważnej liczbie 
mieszkańców (RLM) 91 503 z oczyszczalnią ścieków przy ul. Petera 63. Obszar  i granice 
aglomeracji przedstawione zostały na mapie opracowane w skali 1:10000. Krajowy Program 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych stanowi wykaz aglomeracji, które muszą zostać 
wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków. Istniejąca aglomeracja 
została wyznaczona uchwałą Nr IV/46?2014 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 
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grudnia 2014 roku. Zgodnie z art. 565 ustawy Prawo wodne  akty prawa miejscowego z zakresu 
wyznaczania aglomeracji zachowują swoją moc do dnia 31 grudnia 2020 roku. Stąd zachodzi 
konieczność podjęcia nowej uchwały regulującej problematykę wyznaczania aglomeracji ze 
szczególnym uwzględnieniem aktualizacji RLM, wskaźnika koncentracji oraz planowanych 
inwestycji. Projekt przedmiotowej uchwały został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem 
Ochrony Środowiska w Lublinie  - wyrazem czego jest postanowienie z dnia 9 grudnia 2020 
roku. Projekt uchwały został również pozytywnie zaopiniowany przez Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej – postanowienie 
z dnia 21 grudnia 2020 roku. Na terenie aglomeracji Tomaszów Lubelski funkcjonuje jedna 
oczyszczalnia ścieków a stopień skanalizowania aglomeracji wynosi 99,25%. Uchwała jako akt 
prawa miejscowego ogłoszony został w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego rocznik 2021, poz. 86 z 
dnia 7 stycznia 2021 roku. 
 
125. Uchwała Nr XXVII/286/2020 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 
2021 rok. 
Obowiązek podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z zapisu art. 10 ust. 2 ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii oraz art. 4¹ ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, które zobowiązują rady gmin do corocznego 
opracowywania, uchwalenia i realizowania gminnego programu. 
Zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Narkomanii to: 
1) 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, 
2) promowanie zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji, w szczególności poprzez 
upowszechnianie i wspieranie adresowanych do dzieci i młodzieży alternatywnych form 
spędzania wolnego czasu. 
3) zwiększanie dostępności i jakości szkolnych programów profilaktycznych w celu 
poszerzania wiedzy dzieci i młodzieży na temat problemów związanych z używaniem środków 
psychoaktywnych. 
4) wspieranie działalności Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego 
Świetlicy Środowiskowej "Krokus". 
5) wspieranie działań służących rekreacji i zabawie młodzieży bez alkoholu. 
6) ograniczanie dostępności napojów alkoholowych poprzez kontrolę liczby i usytuowania 
punktów sprzedaży. 
7) systematyczne kontrolowanie przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących 
sprzedawców alkoholu, w szczególności dotyczących zakazu sprzedaży alkoholu osobom 
niepełnoletnim. 
8) prowadzenie sesji szkoleniowych dla właścicieli i personelu punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych. 
9) kontrolowanie zasad prowadzenia reklamy i promocji napojów alkoholowych. 
10) zwiększanie dostępności i skuteczności programów terapeutycznych dla osób 
uzależnionych/pijących szkodliwie i członków ich rodzin doznających szkód z tego powodu. 
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11) zwiększanie dostępności pomocy prawnej, pedagogicznej i psychologicznej dla rodzin 
doświadczających problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu lub narkotyków. 
12) prowadzenie wobec osób uzależnionych od alkoholu działań motywujących do leczenia 
oraz zwiększanie kompetencji członków komisji w zakresie motywowania do podjęcia leczenia 
odwykowego. 
13) wspieranie organizacji pozarządowych i środowisk młodzieżowych w organizowaniu 
różnych form pracy mającej na celu ograniczanie rozmiarów zjawiska sprzedaży alkoholu 
osobom niepełnoletnim oraz promowanie zdrowego stylu życia i abstynencji, a także 
przeciwdziałanie narkomanii i przemocy. 
Realizatorami Programu są Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Urząd Miasta, Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Narkomanii oraz organizacje i jednostki działające w ramach ustawy 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które mogą przystępować do otwartego 
konkursu ofert. Program realizowany jest w 2021 roku.  
 
126. Uchwała Nr XXVII/287/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów 
dzierżawy na okres do trzech lat 
Rada Miasta wyraziła się zgodę na wydzierżawienie niżej wymienionych nieruchomości 
na okres do trzech lat dotychczasowym dzierżawcom zawierając umowy: 
1) na część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 112/1 ark. 12 położonej przy  
ul. Armii Krajowej na okres 1.01.2021-31.12.2021 z przewoźnikami: Przewozy 
Międzynarodowe G. Woś, Przewozy Osobowe W. Mazurek, Firma Transportowa „KONBO” 
K. Hasiuk, F.H.U. „NEKOPOL” J. Neć, „AG-MAR” Olenkiewicz M., Usługi Transportowe K. 
Borek, Firmą Usługi Transportowe Skiba M., Zakładem Usługowo-Handlowym LENIBUS – 
I. Krupa, „CONVOY” Sp. z o.o.; na okres 1.02.2021-31.12.2021 z P.P.H.U. „AFAR-BUS”- Z. 
Przybysz,  
2) na część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 334/7 ark. 20 położonej przy  
ul. Piekarskiej, o powierzchni 119 m2 na okres 1.01.2021-31.12.2023 z P. M. Tetych, 
3) na teren nieruchomości oznaczonej jako działka nr 278/4 ark. 20 położona przy ul. Rejtana, 
o powierzchni 240 m2 na okres 1.01.2021-31.12.2023 z P. U. Kielnik, 
4) na teren nieruchomości oznaczonej jako działka nr 9 ark. 5 położona przy ul. Ofiar Bełżca, 
o powierzchni 5586 m2 na okres 1.12.2020-30.11.2023 z P. M. Mickiewicz, 
Rada Miasta wyraziła zgodę na zawarcie kolejnej umowy na odpłatne użytkowanie 
nieruchomości, na której wykonana jest sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Armii Krajowej 
(przedłużenie do ul. Polnej) na okres do trzech lat. - zawarto umowę z PGKiM Sp. z o.o. na 
okres 1.12.2020- 30.11.2023. 
Nie zawarto umowy na wydzierżawienie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 
224/22 ark. 19 położonej przy ul. Papieża Jana Pawła II, o powierzchni 15 m2 z uwagi na brak 
zainteresowania ze strony dotychczasowego dzierżawcy. 
 
127. Uchwała Nr XXVII/288/2020 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 
i ustalenia jej przebiegu. 
Rada Miasta zaliczyła  do kategorii dróg gminnych odcinek drogi ul. Armii Krajowej na terenie 
miasta Tomaszów Lubelski do ul. Polnej – odcinek o długości 278 m. Nadanie drodze kategorii 
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drogi publicznej zwiększa  możliwości dla właściciela drogi w procesie inwestycyjnym dając 
przy tym uprawnienia  wynikające z ustawy o drogach publicznych i ustawy Prawo o ruchu 
drogowym. Zaliczenie przedmiotowej drogi do kategorii dróg gminnych pozytywnie 
zaopiniował Zarząd Powiatu Tomaszowskiego uchwałą Nr 181/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 
roku. Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego rocznik 2021, poz. 87 z dnia 7 
stycznia 2021 roku. 

  



 135

VII. CZ ĘŚĆ ANALITYCZNA 
 

7.1 Oświata i edukacja 
 

I.  Organizacja jednostek oświatowych 
W roku szkolnym 2019/2020 Miasto Tomaszów Lubelski było organem prowadzącym 

dla 6 jednostek oświatowych funkcjonujących w mieście, tj. 3 przedszkoli i 3 szkół 
podstawowych. 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.  

Rok szkolny 2019/2020 był rokiem szczególnym, ze względu na wprowadzony stan 
pandemii w kraju, szkoły i przedszkola od 14 marca 2020 r. do końca roku szkolnego 
2019/2020 pracowały w trybie zdalnym. W nowym roku szkolnym nauka stacjonarna odbywała 
się od 01.09.2020 r. do 23.10.2020 r., od 26 października uczniowie uczą się zdalnie. 

Szkoła Podstawowa Nr 1  
Do szkoły uczęszczało 313 uczniów w 14 oddziałach szkolnych. W wyniku klasyfikacji 

promocję do następnej klasy otrzymało 313 uczniów. Średnia ocen w szkole wyniosła 4,27, 
średnia frekwencja w szkole – 94,01%. W szkole funkcjonowały 3 oddziały klas sportowych 
(piłka nożna/piłka siatkowa, lekkoatletyka z elementami narciarstwa biegowego i jazdy 
szybkiej na wrotkach). W szkole funkcjonowały dwa oddziały klas I - 28 uczniów. 

Szkoła Podstawowa Nr 2 
Do szkoły uczęszczało 787 uczniów w 32 oddziałach szkolnych. W klasach I uczyło się 

112 uczniów, w tym 1 sześciolatek. W wyniku klasyfikacji 698 uczniów promowano do 
następnej klasy, 88 uczniów ukończyło szkołę, promocji do następnej klasy nie otrzymał jeden 
uczeń. Średnia ocen w szkole wyniosła 4,40, średnia frekwencja w szkole – 92,14%. W szkole 
funkcjonuje 10 oddziałów klas sportowych. Z zajęć wychowania fizycznego zwolnionych było 
6 uczniów. 

Szkoła Podstawowa Nr 3 
Do szkoły uczęszczało 584 uczniów w 27 oddziałach. W klasach I uczyło się 90 

uczniów. W wyniku klasyfikacji końcowo rocznej wszyscy uczniowie uzyskali promocję 
do następnej klasy, a uczniowie klasy VIII ukończyli szkołę. Średnia ocen w szkole wyniosła 
4,4, średnia frekwencja wyniosła 94%. W szkole funkcjonowało pięć klas sportowych (klasy 
V, VI o profilu piłki siatkowej dziewcząt; klasy V, VI o profilu piłki nożnej chłopców; klasy 
V, VI i VIII o profilu narciarstwa oraz lekkiej atletyki dziewcząt i chłopców). W klasach 
sportowych uczyło się 126 uczniów. Z zajęć wychowania fizycznego, z powodów zdrowotnych 
zwolnionych było 3 uczniów. W szkole prowadzone są klasy integracyjne. 

Organizacja placówek niepublicznych 
Od roku 2009 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 szkolnym 2019/2020 z budżetu miasta Tomaszów Lubelski dotowano: 
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1. Niepubliczne Przedszkole „Król Maciuś Pierwszy” prowadzone przez „educom” Natalia 
Kolasińska w Tomaszowie Lubelskim 

2. Niepubliczną Szkołę Podstawową „Little Oxford” prowadzone przez „edustart” Paweł 
Kolasiński w Tomaszowie Lubelskim 

3. Niepubliczne Przedszkole „Baśniowa Kraina” prowadzone przez Integracyjne Centrum 
Oświatowe sp. z o.o. sp. kom. w Wołominie 

4. Prywatną Szkołę Podstawową ICO prowadzone przez Integracyjne Centrum Oświatowe 
sp. z o.o. sp. kom. w Wołominie 

5. Przedszkole Językowo-Integracyjne „Qubuś Puchatek” prowadzone przez Fundację 
„Wiedza, Edukacja, Rozwój” z siedzibą w Jezierni 

6. Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobry Start” prowadzone przez Polskie 
Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Tomaszowie 
Lubelskim 

 Ponadto na terenie Tomaszowa Lubelskiego działa Klub Malucha „Gucio i Maja” 
prowadzony przez osobę fizyczną oraz Żłobek „Qubuś 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 2019/2020 uczęszczało 295 
dzieci (w tym 31 dzieci w grupie żłobkowej) w 13 oddziałach. 
Do Przedszkola Samorządowego Nr 2 uczęszczało 200 dzieci, w 8 oddziałach. 
Do Przedszkola Samorządowego Nr 5 w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało 125 dzieci w 5 
oddziałach. 

III.  Kadra i system doskonalenia zawodowego 
W roku szkolnym 2019/2020 w miejskich szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 

Miasto pracowało 261 nauczycieli oraz 107 pracowników administracji i obsługi. Stan 
zatrudnienia obrazuje poniższa tabela. 
  



 137

Wyszczególnienie 
Zatrudnienie 

w tym:  

nauczyciele pozostali 

osoby osoby osoby 

1. Przedszkole Nr 1 68 33 35 

2. Przedszkole Nr 2 38 20 18 

3. Przedszkole Nr 5 29 15 14 

Razem 135 68 67 

4. Szkoła Podst. Nr 1 57 46 11 

5. Szkoła Podst. Nr 2 96 79 17 

6. Szkoła Podst. Nr 3 80 68 12 

Razem 222 193 40 

Ogółem 368 261 107 

Tabela Nr 1. Zatrudnienie w szkołach w roku szkolnym 2019/2020 
 

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 2019/2020 do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 
przystąpiło 3 nauczycieli, wszyscy pomyślnie przeszli procedurę egzaminacyjną. Koszty 
obsługi komisji egzaminacyjnych wyniosły 900,00 zł.  

Natomiast 7 nauczycieli otrzymało awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. 

V. Dodatki uzupełniające 
Zgodnie z art. 30a ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela 

i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu 
opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki 
samorządu terytorialnego Miasto Tomaszów Lubelski ma obowiązek sporządzenia 
sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Tomaszów Lubelski oraz 
wypłaty nauczycielom dodatków uzupełniających wynikających z w/w sprawozdania. 

Przywołane wyżej akty prawne nałożyły na organ prowadzący, w terminie do 20 stycznia 
każdego roku obowiązek przeprowadzenia analizy wydatków poniesionych na wynagrodzenia 
nauczycieli w roku 2020 w odniesieniu do średnich wynagrodzeń określonych w art. 30 ust. 3 
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Karty Nauczyciela oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego. 

W związku z nieosiągnięciem przez nauczycieli, zatrudnionych w jednostkach 
oświatowych prowadzonych przez Miasto Tomaszów Lubelski, średnich wynagrodzeń 
odpowiadającym średnim wynagrodzeniom określonym w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, 
zostały ustalone kwoty różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia 
a wydatkami należnymi w poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Kwoty różnicy 
zgodnie z rozporządzeniem zostały podzielone między nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach i wypłacone w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego w terminie do 
dnia 31.01.2021 r.  

Kwoty niedopłaty na poszczególnych stopniach awansu zawodowego przedstawiały się 
następująco: 
- nauczyciele stażyści: 0,00 zł 
- nauczyciele kontraktowi: 0,00 zł 
- nauczyciele mianowani: 0,00 zł 
- nauczyciele dyplomowani: 137.799,32 0,00 zł. 

VI.  Nagrody ze specjalnego funduszu nagród 
 W budżetach szkół corocznie tworzy się odpis w wysokości nie mniej niż 1% 
planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli z przeznaczeniem na nagrody dla 
nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. W oparciu o obowiązujący 
regulamin za rok szkolny 2019/2020 z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznano 21 nagród 
Burmistrza Miasta w wysokości po 2.900,00 zł dla nauczycieli tomaszowskich szkół 
i przedszkoli za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, w tym za realizację 
zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych 
przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły.  

Nagrody Burmistrza Miasta otrzymali: 
Przedszkole Samorządowe Nr 1: Maria Piasecka, Małgorzata Sidorowicz 
Przedszkole Samorządowe Nr 2: Teresa Koszel 
Przedszkole Samorządowe Nr 5: Maria Majak-Rebizant 
Szkoła Podstawowa Nr 1: Witold Pitura, Jolanta Jakubus, Joanna Wilczyńska, Beata 
Nadwodnik 
Szkoła Podstawowa Nr 2: Marek Andrzej Dudziński, Magdalena Maria Marszalec–Kiełbasa, 
Donata Ewa Żmuda, Małgorzata Owsicka, Anna Woś, Agnieszka Harbuz, Piotr Szumilak 
Szkoła Podstawowa Nr 3: Leszek Kodymowski, Małgorzata Nowosielecka, Grażyna 
Mroczkowska, Tomasz Adam Kłos, Marek Klimaszewski, Joanna Maria Jadczyszyn 

Ponadto, n/w nauczyciele zostali uhonorowani medalami, odznaczeniami państwowymi 
i nagrodą Lubelskiego Kuratora Oświaty: 

Medal Komisji Edukacji Narodowej 
Renata Maria Bartoszyk – Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Jana Brzechwy 
Jolanta Kowalska – Szkoła Podstawowa nr 3 im. dr Janusza Petera 
Marta Danuta Prus – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marszałka  Józefa Piłsudskiego 
Jolanta Skoczylas – Przedszkole Samorządowe Nr 2 Sportowo-Artystyczna Akademia 
Uśmiechu 
Elżbieta Uchman – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marszałka  Józefa Piłsudskiego 
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Beata Zieziulewicz – Szkoła Podstawowa nr 3 im. dr Janusza Petera 
Wykaz osób odznaczonych Medalem Komisji Edukacji Narodowej na wniosek 

Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” przy Zarządzie Regionu 
Środkowo-Wschodniego 
Agnieszka Klimecka-Krawczyk - Szkoła Podstawowa nr 1 w Tomaszowie Lubelskim 

Medal Złoty Za Długoletnią Służbę 
Bożena Bryk – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marszałka  Józefa Piłsudskiego 
Andrzej Brzozowski – Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Jana Brzechwy 
Monika Maria Franke – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marszałka  Józefa Piłsudskiego 
Teresa Ewa Iwanicka – Przedszkole Samorządowe Nr 5 im. Krasnala Hałabały 
Urszula Halina Kędra - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marszałka  Józefa Piłsudskiego 

Medal Srebrny Za Długoletnią Służbę 
Waldemar Kulik – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marszałka  Józefa Piłsudskiego 

Medalem Brązowym Za Długoletnią Służbę 
Halina Maria Ferens - Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Jana Brzechwy 

Nagroda Lubelskiego Kuratora Oświaty  
Renata Śrutwa-Krupa – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marszałka  Józefa Piłsudskiego 
Grażyna Patro – Przedszkole Samorządowe Nr 5 im. Krasnala Hałabały 
 

VII.  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.  

W roku szkolnym 2019/2020 ze względu na pandemię egzamin ósmoklasisty został 
przeprowadzony w terminie późniejszym niż ustalony przez CKE. Egzamin odbył się w dniach 
16-18 czerwca 2020 r. Do egzaminu podeszło 194 uczniów klas ósmych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Miasto Tomaszów Lubelski. Wyniki egzaminu przedstawia tabela 
poniżej. 

 

Przedmiot 
rok szkolny 2019/2020 

Szk. Podst. Nr 1 Szk. Podst. Nr 2 Szk. Podst. Nr 3 

język polski 59% 63% 69% 

matematyka 45% 44% 68% 

język angielski 59% 53% 59% 

język niemiecki - 100% - 

Tabela Nr 2. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 
 

VIII.  Stypendia za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne 
W szkołach prowadzonych przez Miasto Tomaszów Lubelski w/w stypendia 

przyznawane są dla uczniów dwa razy w roku pod koniec pierwszego semestru oraz 
na zakończenie roku szkolnego.  
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W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie szkół podstawowych za swoją pracę otrzymali 
stypendia naukowe lub sportowe. Stypendia za wyniki w nauce otrzymali uczniowie, którzy 
uzyskali wysoką średnią ocen i co najmniej dobrą ocenę zachowania. Wśród stypendystów 
znaleźli się, m.in. laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych organizowanych przez 
Lubelskiego Kuratora Oświaty. Stypendia za wyniki sportowe otrzymali uczniowie, którzy 
uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, co najmniej na szczeblu 
międzyszkolnym. W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie otrzymali stypendium szkolne 
w wysokości 150 zł, poniżej zestawienie według szkół. 
Szkoła Podstawowa Nr 1 
Stypendia naukowe: 50 osób 
Stypendia sportowe: 5 osób 

Szkoła Podstawowa Nr 2 
Stypendia naukowe: 49 osób 
Stypendia sportowe: 37 osób 

Szkoła Podstawowa Nr 3 
Stypendia naukowe: 44 osób 
Stypendia sportowe: 23 osoby 

Po raz pierwszy przyznano również stypendia artystyczne. Rada Miasta uchwałą 
Nr XII/126/2019 z dnia 25 października 2019 r. przyjęła lokalny program wspierania edukacji 
uzdolnionych uczniów, pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie Miasta 
Tomaszów Lubelski. Uchwała zakłada promowanie i wspierania młodych uzdolnionych 
artystycznie uczniów, ma również charakter motywujący. Wspieranie edukacji uczniów 
uzdolnionych artystycznie jest jednym z priorytetów samorządu, a chęć stworzenia 
optymalnych możliwości dla ich rozwoju stanowi najlepszą inwestycję w przyszłość. 

Stypendium artystyczne za rok szkolny 2019/2020 w wysokości 150,00 zł otrzymały: 
Aleksandra Wójtowicz – Szkoła Podstawowa Nr 1 oraz Aleksandra Skrzypczuk – Szkoła 
Podstawowa Nr 2 oraz Aleks Grabek – Szkoła Podstawowa Nr 3. 

IX.  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 2020 r. dotację w wysokości 
899.482,00 zł. 

Realizując obowiązki określone w art. 17 ustawy o systemie oświaty refundowano 
rodzicom wydatki związane z dowożeniem do szkół uczniów niepełnosprawnych 
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i zamieszkałych w znacznym oddaleniu od szkół.  
 

Wyszczególnienie 
2019 2020 

Uczniowie: 

Liczba niepełnosprawnych uczniów 2 1 

Nakłady 10.722,58 zł 3.423,75 zł 

Tabela Nr 3. Dowożenie uczniów do szkół. 
 

X. Kontrola realizacji obowiązku nauki 
Ważnym zadaniem realizowanym w roku szkolnym 2019/2020 była kontrola realizacji 

obowiązku nauki. Obowiązkowi szkolnemu podlegają uczniowie w wieku od 7 lat do 
ukończenia szkoły podstawowej,  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. W roku 
szkolnym 2019/2020 wszyscy uczniowie zamieszkali na terenie miasta Tomaszów Lubelski 
realizowali obowiązek nauki. 

XI.  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 2020 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.  

 

Liczba 
pracodawców, 

którzy otrzymali 
dofinansowanie 

Liczba młodocianych, którzy 
ukończyli: 

Kwota, jaką 
wypłacono pracodawcom 

Naukę 
zawodu 

Przyuczenie do 
wykonywania 

określonej pracy 
 

3 2 0 15.668,03 zł 

Tabela Nr 4. Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników w 2020 r. 
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7.2 Kultura. 
 

Głównymi instytucjami kultury w Tomaszowie Lubelskim, które w 2020 roku 
realizowały zadania gminy w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego były: Tomaszowski 
Dom Kultury i  Miejska Biblioteka Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego. Zadania te 
koordynował Wydział Oświaty, Kultury Sportu i Spraw Społecznych UM współpracując z 
organizacjami pozarządowymi, instytucjami i środowiskami twórczymi. Ze względu na 
pandemię działalność  
 Tomaszowski Dom Kultury funkcjonuje jako samorządowa instytucja 
upowszechniania kultury, działająca na podstawie Zarządzenia nr 6/83 Naczelnika Miasta 
Tomaszów Lubelski z dnia 30 marca 1983 roku, na podstawie Ustawy o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku (Dz. U. 1991 Nr 114 
poz. 493 z późniejszymi zmianami), statutu Tomaszowskiego Domu Kultury nadanego przez 
Radę Miejską uchwałą nr XXXII/334/2013 z dnia 22 marca 2013 roku. Podstawowym celem 
Domu Kultury jest organizowanie działalności kulturalnej na terenie Miasta Tomaszowa 
Lubelskiego oraz upowszechnianie   i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą. 
Tomaszowski Dom Kultury swoje zadania realizuje m.in. poprzez:   
1. Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę oraz 

prowadzenie działalności animacyjnej. 
2. Stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, 

sekcji, zespołów i in. 
3. Organizacja spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, projekcji filmów, imprez 

artystycznych, rozrywkowych i turystycznych i innych form upowszechniania kultury 
i edukacji kulturalnej. 

4. Promocja kultury Miasta Tomaszowa Lubelskiego i lokalnych twórców kultury. 
5. Działalność instruktażowo - metodyczna. 
6. Prowadzenie biblioteki instruktażowo - metodycznej. 
7. Prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej. 
8. Prowadzenie kursów języków obcych. 
9. Koordynacja działalności na terenie miasta w zakresie organizacji imprez kulturalnych. 
10. Inspirowanie i wspieranie grup nieformalnych, ruchów społecznych, organizacji 

pozarządowych, a także instytucji działających w sferze kultury i sztuki. 
W roku 2020 w Tomaszowskim Domu Kultury funkcjonowały: 

• Warsztaty wokalne 
• Amatorski Zespół Teatralny 
• Koło Żywego Słowa 
• Zespół Tańca Nowoczesnego New Wave Two 
• Zespół „Tamburino” 
• Zespół Seniora „Harmonia” 
• Chór „Tomaszowiacy” 
• Chór UTW „Camerata” 
• Zespół Folklorystyczny „Roztocze” 
• Tomaszowska Kapela Podwórkowa 
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• Koło plastyczne 
• Aerobik. 
Tomaszowski Dom Kultury w 2020 roku realizował zarówno zadania własne, jak i zadania 

zlecone przez organ prowadzący. Zrealizowane zadania własne to m.in.: Noworoczny turniej 
par brydżowych, Koncert z okazji 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Bal 
karnawałowy dla dzieci, Koncert z okazji Dnia Kobiet. 

Zadania zlecone przez organ prowadzący oraz we współpracy z innymi jednostkami 
i organizacjami to m.in.: Biegi przełajowe w Arboretum, oficjalne otwarcie krytej pływalni,  
Rekonstrukcja Bitew pod Tomaszowem Lubelskim w ramach obchodów 81. rocznicy Bitew 
pod Tomaszowem Lubelskim, Koncert Artystycznego Zespołu Reprezentacyjnego Wojska 
Polskiego, wydawanie potraw wigilijnych podczas Wigilii Miejskiej. 

Pandemia utrudniła działalność Tomaszowskiego Domu Kultury w roku 2020, dlatego 
część działań została przeniesiona do trybu on-line: Konkurs plastyczny „e-Zakątki Tomaszowa 
Lubelskiego”, „Do Ciebie wołam człowieku” - program poetycko – muzyczny on-line z okazji 
obchodów roku Św. Jana Pawła II, Miejski Konkurs Literacki „Życie, twórczość i działalność 
Świętego Jana Pawła II”, Powiatowy Multimedialny Konkurs Recytatorski „Jesienne 
impresje”, Miejski konkurs plastyczny „Boże Narodzenie w plastyce”, Koncert Kolęd Zespołu 
Folklorystycznego „Roztocze”. 

TDK aktywnie włączał się do współorganizacji imprez z instytucjami, jednostkami, 
stowarzyszeniami i grupami działającymi w sferze kultury. Współpracowaliśmy m.in. ze 
szkołami, przedszkolami, Miejską Biblioteką Publiczną, parafiami, Starostwem Powiatowym 
w Tomaszowie Lubelskim współorganizując:  Powiatowy Dzień Kobiet, Powiatowe Obchody 
100 – lecia Bitwy Warszawskiej, Piknik Kawaleryjski, Charytatywny Piknik Rodzinny 
z Tomaszowską Akademią Sztuk walki, Narodowe Czytanie, Karnawałowy koncert Studia 
Wokalnego „Tryton”, Koncert charytatywny zorganizowany przez Młodzieżową Radę Miasta, 
Koncert charytatywny dla Marcelka Hałasy, Konferencję „SOS – pszczołom na ratunek”, 
Konkurs poezji śpiewanej „Stachuriada”. Kilkanaście razu udostępnialiśmy też teren TDK oraz 
energię elektryczną dla Mammobusu. 

W roku 2020 występowały u nas zespoły zawodowe, z takich instytucji jak: Narodowy Teatr 
Edukacji z Wrocławia, Katolicki Teatr Edukacyjny z Krakowa, Teatr Forte z Wrocławia, Teatr 
Muzyczny w Poznaniu. 

Uczestnicy zespołów działających w TDK aktywnie reprezentowali naszą instytucję w 2020 
roku w uroczystościach na terenie miasta, powiatu, kraju oraz za granicą, zdobywając wiele 
nagród i wyróżnień, były to m.in.: udział reprezentantów Warsztatów Wokalnych 
w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie – Maja Rębisz III miejsce, 
udział Chóru UTW „Camerata” w koncercie kolęd w Kościele św. Józefa, wyjazd grupy I 
Zespołu Folklorystycznego „Roztocze” do Wasilkowa na Ukrainie w ramach wymiany 
międzynarodowej, udział Tomaszowskiej Kapeli Podwórkowej w Powiatowych Obchodach 
Dnia Kobiet organizowanych w Komendzie Powiatowej PSP. 

Zdobyte nagrody i wyróżnienia to m.in.: 
Grand Prix dla Maji Rębisz na XI Festiwalu Kolęd i Piosenek Świątecznych „Gaudium” 
w Biłgoraju”, oraz nagroda dla najlepszego Zespołu – Arpeggio (w składzie Aleksandra 
Halusiak, Aleksandra Skrzypczuk, Maja Rębisz, Natalia Maliborska, wyróżnienie dla Emilia 
Tabały, nagroda Najlepszego Instruktora dla Małgorzaty Giski. 
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Podczas XX Spotkania z Kolędą i Pastorałką w Szczebrzeszynie w kategorii pierwszej: 
wyróżnienie dla Rozalii Tabały oraz Agaty Latosa. W kategorii drugiej: I miejsce dla Emilii 
Tabały. W kategorii trzeciej: II miejsce Maja Rębisz, wyróżnienie Aleksandra Skrzypczuk, 
Szymon Hałasa, Aleksandra Mazur, Natalia Maliborska, w kategorii zespoły: I Miejsce zespół 
„Arpeggio” (w składzie: Maja Rębisz, Aleksandra Skrzypczuk, Aleksandra Mazur, Natalia 
Maliborska). 
Podczas Festiwalu Tańca „Taneczne inspiracje – solo w sieci” Biłgoraj 2020: Sara Grzesik III 
miejsce w kategorii do lat 9, wyróżnienie w kategorii do lat 9 Amelia Grabek i Amelia 
Majdanik; Amelia Ożga II miejsce w kategorii 10-14 lat, III miejsce Sandra Kamińska w 
kategorii 10-14 lat. 
Hu Hu Ha Międzynarodowy Festiwal Piosenki Świątecznej i Zimowej 3 miejsce Lena 
Jakubus, wyróżnienie Emilia Tabała. 

Ponadto TDK w roku sprawozdawczym organizował też wystawy m.in. wystawa koła 
plastycznego TDK „Anioły”, wystawa prac wychowanków Przedszkola Król Maciuś Pierwszy, 
wystawa prac konkursowych „e-Zakątki Tomaszowa Lubelskiego”, wystawa prac 
konkursowych „Człowiek wolny od nałogów”, wystawa „Niemiecki obóz zagłady w Bełżcu – 
historia i relikty”. 

Dużą popularnością cieszyło się również prowadzone przez dom kultury kino „Kadr”, które 
poza stałymi seansami premierowych filmów polskich i zagranicznych, realizowało akcję Kino 
Ferie cieszącą się dużą popularnością wśród najmłodszych widzów. 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim 
jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru Instytucji Kultury dnia 21 maja 
2012 r., prowadzonego przez Organizatora. 

Miejska Biblioteka Publiczna prowadzi na terenie miasta jedną fili ę biblioteczną. Pracę 
biblioteki i filii w 2020 r. wspomagało 11 punktów bibliotecznych, w tym 5 prowadzonych 
w przedszkolach przez pracowników Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. 6 punktów, na mocy porozumień pomiędzy biblioteką i szkołami, działało przy 
bibliotekach szkolnych (Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła 
Podstawowa nr 1, I Liceum Ogólnokształcące, II Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół 
Techniczno - Motoryzacyjnych, Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych) i prowadzone były 
przez nauczycieli bibliotekarzy.  

Zbiory biblioteki  
W 2020 r. do biblioteki i jej filii kupiono ogółem 2549 książek na kwotę 57750,00 zł. 
W tym: 
- literatura piękna dla dzieci i młodzieży –996 wol.  
- literatura piękna dla dorosłych –1262 wol.  
- literatura popularnonaukowa – 291 wol.  
Jednocześnie w tym samym czasie wycofano ze zbiorów 1291 książek zdezaktualizowanych 
i zniszczonych. Zakupy w roku 2020 były dokonywane w sposób celowy, zgodny 
z zapotrzebowaniem czytelników. 

Stan zbiorów na koniec 2020 r. ogółem –55605 wol., w tym:  
- literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 15543 wol. 
- literatura piękna dla dorosłych –23181 wol.  
- literatura popularnonaukowa –16881 wol.  
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Zbiory biblioteki uzupełniają od wielu lat czasopisma i prasa codzienna. W okresie 
sprawozdawczym czytelnia prenumerowała 43 tytuły czasopism, 5 tytułów otrzymywała 
nieodpłatnie.  

Lista tytułów czasopism do prenumeraty jest zawsze ustalana na podstawie 
zapotrzebowań czytelników. Czasopisma, które nie są poczytne są wycofywane z prenumerat 
a na ich miejsce pojawiają się nowe. W czytelni w roku 2020 archiwizowano tytuły prasy 
lokalnej i regionalnej (Tygodnik Zamojski, Rewizje Tomaszowskie) oraz przechowywane są 
przez pewien okres pozostałe tytuły prasowe. Publikowane w nich artykuły oraz dodatki 
tematyczne, posiadające dużą wartość poznawczą dla uczniów i studentów, sukcesywnie są 
archiwizowane. Czynności te powodowane są przede wszystkim koniecznością szybkiego 
dostępu do tekstu danego źródła informacji, szczególnie przez uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych oraz studentów przy ograniczonych możliwościach finansowo-
technicznych. 
Czytelnictwo – liczba zarejestrowanych czytelników 
W 2020 r. w bibliotece i filii zarejestrowano łącznie5086 czytelników(26,8 czytelników na 100 
mieszkańców) , tj. o 1149 mniej niż 2019 r.,  
Na duży spadek zarejestrowanych czytelników i wypożyczeń w 2020 r. miała wpływ pandemia 
Covid-19 . Biblioteka musiała ograniczyć wypożyczenia w bibliotekach , zawiesić swoją 
działalność w punktach bibliotecznych oraz ograniczyć organizację przedsięwzięć 
promujących książkę, czytelnictwo i bibliotekę. 

Wypożyczenia książek 
W okresie sprawozdawczym w bibliotece i filii bibliotecznej wypożyczono na zewnątrz ogółem 
71490 książek, tj. o 15971 wol. mniej niż w 2019 r. w tym: 

• w wypożyczalni dla dorosłych – 41963 wol. (o 6486 mniej) 

• w oddziale dla dzieci – 14707 wol. (o 9460 mniej) 

• w filii bibliotecznej – 14825 wol. (o 25 wol. mniej) 
Z ogólnej liczby  
71490 książek wypożyczono na zewnątrz, 3846 wypożyczono w punktach bibliotecznych. 
W 2020 r. odnotowano 22677 odwiedzin w wypożyczalniach i 3763 w czytelniach. 
W okresie sprawozdawczym udostępniono na zewnątrz 2137 egzemplarzy czasopism. Oprócz 
wypożyczeń na zewnątrz, biblioteka prowadziła także udostępniania w czytelniach. Ogółem 
w okresie sprawozdawczym udostępniono na miejscu 3589 książek oraz 3931 czasopism. 
W okresie sprawozdawczym z 13 stanowisk komputerowych skorzystało 1482 osób. 
Aktywność czytelnicza (liczba wypożyczeń książek na zewnątrz przypadająca na 1 czytelnika) 
wynosi 14 wol. 
 W bibliotece dostępne są także zbiory książek w formie elektronicznej. Jest to efekt 
kontynuacji współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „LARIX”, 
które przekazało bibliotece „czytaki” dla osób niewidomych lub słabowidzących. Biblioteka 
dysponuje 1912 tytułami książki mówionej. 

Stan zatrudnienia na koniec 2020 r. 
Stan zatrudnienia na koniec roku wyniósł 15 osób: 
2 – administracja, 
10 – pracownicy merytoryczni, 
3 – pracownicy obsługi. 
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Komputeryzacja biblioteki i automatyzacja procesów bibliotecznych 
Biblioteka wraz z filią pracuje w systemie bibliotecznym MAK +. System pozwala na objęcie 
komputeryzacją wszystkich procesów bibliotecznych: gromadzenia i opracowania wszystkich 
typów dokumentów, prowadzenia kontroli zbiorów, udostępniania, a także zamawianie książek 
w sieci. Dostęp do bazy dla użytkowników możliwy jest w systemie on-line z dowolnego 
komputera podłączonego do sieci Internet.  

Udział Biblioteki w projektach i grantach 
25.07.2020 r. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tomasza Zamoyskiego podpisał 
umowę z Biblioteką Narodową na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek 
publicznych w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" 
Priorytet 1 - "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”. Biblioteka otrzymała 
dofinansowanie w kwocie 20150,00 zł. 

Promocja Czytelnictwa w 2020 r. 
Biblioteka prowadzi działalność kulturalno-oświatową skierowaną do różnych grup 

wiekowych we współpracy z instytucjami kultury, szkołami, przedszkolami i organizacjami 
pozarządowymi. W 2020 roku, w związku z panującą pandemią Covid-19, biblioteka musiała 
ograniczyć swoją działalność w organizacji imprez , a część działań odbywała się on-line. 
Biblioteka Miejska i filia, w 2020 roku, zorganizowała 22 przedsięwzięcia, w których 
uczestniczyło 1490 os. Były to m. in.: wernisaże, konkursy, wystawy, konferencje, spotkania 
w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, lekcje biblioteczne, których tematem przewodnim 
była książka. Bibliotekarze byli zapraszani do jury konkursów literackich. By podnosić swoje 
umiejętności brali udział w szkoleniach, które odbywały się on-line.  
Biblioteka promuje czytelnictwo na różne sposoby, w zależności od wieku i charakteru 
odbiorców. Na ten cel pozyskuje granty i realizuje projekty. W 2020 r. wdrażała projekty 
finansowane przez: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Starostwo Powiatowe, 
Instytut Książki, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Larix i Bibliotekę Narodową. 
Promocja czytelnictwa, biblioteki i oferowanych usług odbywa się na kilku poziomach 
równolegle. Materiały informacyjne jak plakaty, ulotki, afisze, zaproszenia to tradycyjna 
i skuteczna forma informowania o prowadzonych działaniach, kierowana do rzeczywistych 
i potencjalnych użytkowników. Promocja dokonywała się poprzez wycieczki i lekcje 
biblioteczne dla uczniów szkół z terenu miasta. Doskonałym sposobem na popularyzację 
czytelnictwa były dyskusje nad książką i publikacje artykułów poświęconych wydawnictwom 
i samej bibliotece. Przeprowadzane były konkursy. Promocja poszczególnych działań i 
zasobów odbywała się także za pomocą systematycznie aktualizowanej strony internetowej 
wraz z galerią zdjęć, na portalu Facebook, w mediach i lokalnej prasie. 
Przykłady popularyzacji czytelnictwa w Miejskiej Bibliotece Publicznej: 
1. Książka na telefon - to usługa skierowana do osób chorych, starszych i niepełnosprawnych, 
które z różnych powodów nie mogły dotrzeć do biblioteki. W dziale dla dorosłych mogły 
wypożyczyć książki, dzwoniąc pod numer biblioteki, a pracownicy biblioteki zajęli się ich 
dostarczeniem. 
2. Ferie w Bibliotece – to zajęcia skierowane dla dzieci miasta i powiatu w wieku 6 – 9 lat, 
które odbywały się w pierwszym tygodniu ferii od 13.01.2020 r. do 17.01.2020 r. w godzinach 
10:00 – 13:00. Oferta zawierała liczne zajęcia literackie, edukacyjne, warsztatowe. Zajęcia 
odbywały się w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży i uczestniczyła w nich grupa 44 osób.  
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3. Powiatowy Konkurs Plastyczny „Najpiękniejsze Szopki i Stroiki Bożonarodzeniowe”. W 
2020 r. na konkurs wpłynęło 147 prac dzieci i młodzieży z Tomaszowa Lubelskiego i powiatu 
tomaszowskiego. Komisja powołana przez organizatora, nagrodziła 34 prace. 
4.Obchody II Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Lubelszczyźnie 
Biblioteka jako współorganizator zaprosiła na część naukową. Pani Ewa Koper z Muzeum 
Pamięci w Bełżcu wygłosiła referat „Wybuch II wojny światowej w pamięci Żydów 
tomaszowskich, a pan Kajetan Hamerlak z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” Rola 
germanizacyjnej polityki Odilo Globocnika w eksterminacji żydowskich mieszkańców 
Lubelszczyzny. W konferencji uczestniczyło 61 osób. 
4. Spotkanie członków Dyskusyjnego Klubu Książki przy MBP poświęcone książce Macieja 
Pieprzycy "Ikar. Legenda Mietka Kosza." Oprócz klubowiczów pojawili się znajomi i rodzina 
tego genialnego pianisty jazzowego z Antoniówki: bratanice -P. Irena Kielar i Teresa Jasińska 
oraz przyjaciel z lat dziecinnych Marian Gumiela. Książka Pieprzycy to intymna opowieść 
prowadzona w pierwszej osobie, ukazująca Kosza jako człowieka samotnego 
i nieszczęśliwego, obdarzonego talentem, przerastającym mu współczesnych. Marian Gumiela 
tak go wspominał: "Gdyby Miecio żył, z pewnością byłby jednym z największych jazzowych 
pianistów świata. Ale odszedł za młodu. Zostawił po sobie legendę skrzywdzonego przez ludzi 
i los geniusza". 
5. Wykład Jarosława Jońca „Doktor Janusz Peter- kronikarz czasów nieludzkich". Wśród 
publiczności dominowali uczniowie SP nr 3, członkowie Tomaszowskiego Towarzystwa 
Regionalnego oraz Dyskusyjnego Klubu Książki. 
6. Wernisaż Pani Iwony Jędruszko "Uroda świata". Artystka, tomaszowianka od urodzenia, 
zaprezentowała swoje akwarele - urzekające nostalgią kwiaty. Wśród publiczności przeważali 
przyjaciele i uczniowie SP nr 3, gdzie Pani Iwona uczy plastyki.  
7. Konkursu Recytatorskiego on-line „W Krainie Wierszy” Komisja powołana przez 
organizatora wysłuchała 119 filmików recytacji wierszy dzieci w wieku 3-10 lat. Nagrodzono 
i wyróżniono 52 młodych recytatorów. Filmiki z recytacjami były zamieszczone na Facebooku 
biblioteki. 
8. Powiatowy Konkurs Multimedialny „Bliżej Zwierząt - Bliżej Natury”. Na konkurs wpłynęło 
36 prezentacji. Komisja nagrodziła 9 najciekawszych prac. 
9. Narodowe Czytanie - 5 września, z inicjatywy z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tomasza 
Zamoyskiego, we współpracy partnerskiej z Urzędem Miasta i Tomaszowskim Domem 
Kultury, z zachowaniem procedur sanitarnych obowiązujących w pandemii, z pełnym 
powodzeniem zostały przypomniane i przybliżone treści jednego z klasycznych arcydzieł 
literatury polskiej. „Balladyny” Juliusza Słowackiego. Po okolicznościowym wystąpieniu w 
imieniu organizatorów dyr. MBP Jacka Pawłuckiego, który wprowadził publiczność w 
tematykę i klimat dzieła oraz podkreślił jego wartości jako dramatu romantycznego, na 
estradzie amfiteatru Grupa z Fantazją, działająca przy TDK, przedstawiła awangardowy 
uwspółcześniony pastisz pt. „Alina czy Balladyna”. Satyryczna z gruntu wersja, jak i całość 
opracowania łącznie z tekstem, została przygotowana przez kierownika zespołu Marię Jadwigę 
Krawczyk, spotykając się z gorącymi brawami publiczności. Z kolei przedstawiciele władz 
samorządowych miasta i powiatu, radni, pracownicy instytucji miejskich i powiatowych, 
zaprezentowali I akt „Balladyny” we własnej interpretacji, ze starannie przygotowaną dykcją, 
z modulacją głosu włącznie. Natomiast kilkuosobowa grupa lektorów, także spośród 
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pracowników Urzędu Miasta i instytucji miejskich, przeczytała akt II dzieła Słowackiego. 
W finale tomaszowskiej akcji Narodowego Czytania wystąpiła grupa uczniów Zespołu Szkół 
Techniczno-Zawodowych im. Macieja Rataja i uczniowie SP Nr 3 im. dra J. Petera, którzy 
także czytali fragmenty „Balladyny”, a w tym głównie sceny aktu ostatniego. Imprezie 
towarzyszyła działalność stoiska Koła Gospodyń Miejskich „Lejdis”. 
10.Powiatowy Konkurs Recytatorski on-line – to konkurs skierowany do uczniów szkół 
podstawowych kl. IV-VIII, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Tomaszowa 
Lubelskiego i powiatu tomaszowskiego. Cel konkursu to upamiętnienie X rocznicy nadania 
Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Tomasza Zamoyskiego, pielęgnowanie dziedzictwa 
kulturowego regionu, propagowanie twórczości poetów regionalnych, kształtowanie kultury 
żywego słowa oraz doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich. Uczestnicy 
zobowiązani byli do nagrania filmiku z prezentacją 1 utworu poetyckiego lub fragmentu prozy 
autorstwa poety lub pisarza związanego biografią lub działalnością twórczą z Zamojszczyzną i 
Ziemią Tomaszowską. Można było zaprezentować utwór własnego autorstwa. Utwory powinny 
odpowiadać wiekowi wykonawcy. Czas prezentacji nie mógł przekroczyć 5 minut. 
Uczestników oceniało jury powołane przez organizatora biorąc pod uwagę kategorie: a) 
dostosowanie tekstów do możliwości interpretacyjnych recytatora, b) interpretacja utworu, c) 
ogólny wyraz artystyczny. Recytatorzy byli oceniani w trzech kategoriach wiekowych: I –
uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VI; II – uczniowie kl. VII,VIII i gimnazjum; III – 
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Komisja przesłuchała 67 uczestników i nagrodziła oraz 
wyróżniła 30 osób.  
Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Lubelskim na rzecz bibliotek 
samorządowych powiatu tomaszowskiego w 2020 r. 
Współpraca Miejskiej Biblioteki Publicznej z bibliotekami w powiecie polegała na udzielaniu 
pomocy bibliotekom w zakresie rozwiązywania problemów merytorycznych, organizacyjnych, 
wskazywaniu odpowiednich form i metod pracy, pomocy przy organizacji imprez 
bibliotecznych, przy skontrach, selekcji, automatyzacji i komputeryzacji bibliotek. Wspólnie z 
bibliotekami powiatu współorganizowano konkursy powiatowe. 
Ogółem w 2020 r. zrealizowano 6 wyjazdów do bibliotek samorządowych powiatu 
tomaszowskiego, w tym do filii bibliotecznych. Tematyka wyjazdów dotyczyła: 
– analiza działalności bibliotek 
– komputeryzacja 
– prace w komisji konkursowej 
– instruktaż wprowadzania MAK+ 
Ponadto w ramach współpracy prowadzono indywidualne konsultacje dla pracowników 
bibliotek dotyczące sprawozdawczości GUS, rozliczenia projektów z dotacji. Prowadzono 
także na bieżąco konsultacje z bibliotekami w oparciu o telefon, e-mail. 
W okresie sprawozdawczym zorganizowano 2 szkolenia on-line dla bibliotekarzy całej sieci, 
oraz 1 wyjazd szkoleniowo-studyjny. Dwudniowy wyjazd studyjno-szkoleniowy odbył się 24-
25 września, w którym wzięło udział 19 bibliotekarzy z naszego powiatu. W ramach wyjazdu 
odwiedziliśmy biblioteki województwa podkarpackiego takie jak: Przemyska Biblioteka 
Publiczna i Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku.. Ponadto nasi bibliotekarze brali udział 
w szkoleniach on-line organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Lublinie. 
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Samorząd Tomaszowa Lubelskiego dba bardzo o pamięć o wydarzeniach związanych z 
historią miasta, regionu i Polski. Pomimo epidemii w 2020 roku przestrzegając obostrzeń 
sanitarnych następujące imprezy o charakterze historyczno – patriotyczno – religijnym: 
- 167. rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego i Krwawego Dnia w Tomaszowie 
Ordynackim, 
- Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 
- Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”, 
- obchody 80. rocznicy zbrodni katyńskiej i 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej, 
- akcja „Mały Patriota” skierowano do dzieci z tomaszowskich przedszkoli,  
- Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, 
- Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 
- „Zachować pamięć” – wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych w rocznicę wybuchu 
Powstania Warszawskiego, 
- Dzień Służb Mundurowych, 
- 81. rocznica wybuchu II wojny światowej, 
- 81. rocznica Bitew pod Tomaszowem Lubelskim połączona z Rekonstrukcją Historyczną, 
- 399. rocznica nadania prawa miejskiego dla Tomaszowa, 
- Narodowe Święto Niepodległości, 
- 39. rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego, 

 

7.3 Sport i rekreacja. 
 

 Ośrodek Sportu i Rekreacji „Tomasovia” w okresie 2020 roku realizował zadania 
z zakresu kultury fizycznej, utrzymania obiektów sportowych służących mieszkańcom miasta 
i okolic, administrował targowiska miejskie, prowadził działalność gospodarczą w zakresie 
usług noclegowych, transportowych i gastronomicznych oraz od 17 lipca 2020 roku zajmował 
się prowadzeniem nowo otwartej Krytej Pływalni w Tomaszowie Lubelskim. 

Od dnia 14 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan 
zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2co miało 
wpływ na ograniczanie działalności OSiR „Tomasovia” w zakresie popularyzacji sportu na 
terenie miasta. 
 W 2020 roku działalność szkoleniowa prowadzona była w trzech sekcjach sportowych: 
− piłka nożna – 10 grup, tj. Juniorzy Starsi i Młodsi, Trampkarze Starsi i Młodsi, Młodzicy 

Starsi i Młodsi, Orlicy Starsi i Młodsi, Żacy Starsi i Młodsi, 
− piłka siatkowa - 3 grupy, tj. Juniorki, Kadetki, Młodziczki, 
− lekkoatletyka – 2 grupy. 

Łącznie w zajęciach treningowych brało udział około 350 osób. Zajęcia treningowe 
odbywały się średnio 4 razy w tygodniu.  

W 2020 roku drużyny piłki nożnej brały udział w turniejach halowych jak również 
rozgrywały mecze sparingowe - kontrolne.  
Turnieje halowe to m.in.: 
- Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza miasta –  Orlik Starszy  – rocznik 2009 

– Krasnystaw – 26.01.2020 r., 
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 Wśród 8 drużyn biorących udział w turnieju znalazły się dwa nasze zespoły Orlików. 

Nasi podopieczni zajęli odpowiedni drugie miejsce pierwsza drużyna oraz siódme druga.  

- Halowy Wojewódzki Turniej Finałowy o Puchar Prezesa PZPN w kategorii wiekowej U-12 
(rocznik 2008 i młodsi) – Lublin – 27.01.2020 r., 

- Halowy Turniej Piłki Nożnej  - Żak Starszy – rocznik 2010 – Piaski – 01.02.2020 r., 
- Halowy Turniej Piłki Nożnej  o Puchar Dyrektora OSiR Biłgoraj – Orlik Starszy – rocznik 

2009 – Biłgoraj – 09.02.2020 r. 
 W turnieju wzięło udział 9 drużyn. Nasi zawodnicy okazali się najlepsi w całych 
zawodach wygrywając wszystkie spotkania. 

- Halowy Turniej Piłki nożnej - Młodzik Młodszy - rocznik 2008 r  - Zamość – 09.02.2020 r.  
Wśród 6 drużyn biorących udział w turnieju  nie zabrakło naszych zawodników.  

Na 5 rozegranych spotkań wygrali 3, co w końcowym rozrachunku dało im trzecie miejsce 

w klasyfikacji końcowej.  

- Halowy Turniej Piłki Nożnej  o Puchar Dyrektora OSiR Biłgoraj – Żak Młodszy – rocznik 
2011 – Biłgoraj – 16.02.2020 r. 
 Nasi zawodnicy w końcowej klasyfikacji zajęli 5 miejsce. 

- 20 czerwca 2020 r. w Zamościu został rozegrany piłkarski turniej dla piłkarzy z rocznika 
2005, których trenerem był Zenon Maksymiak.  
Po dwóch zwycięstwach i jednym remisie nasi zawodnicy okazali się najlepszym zespołem.  

W 2020 roku trwały rozgrywki ligowe we wszystkich grupach młodzieżowych, tj.: 
Juniorzy Starsi i Młodsi, Trampkarze Starsi i Młodsi oraz Młodzicy Starsi i Młodsi rozgrywali 
mecze  zarówno na miejscu jak i na wyjeździe. 
Mecze wyjazdowe rozgrywane były m.in w Łęcznej, Łukowie, Lubartowie, Biłgoraju, 
Zamościu, Lublinie, Świdniku, Fajsławicach, Radzyniu Podlaskim, Międzyrzeczu Podlaskim, 
Suścu, Werbkowicach, Lubaczowie. 
Weryfikacja pracy szkoleniowej i treningowej dokonywana była poprzez rozgrywanie przez 
nasze drużyny młodzieżowe meczy kontrolnych, sparingowych zarówno na miejscu jak i na 
wyjeździe. Szkolenie tak młodych zawodników miało na celu doskonalenie elementów 
technicznych, rozwój sprawności specjalnej, wyrobienie nawyków współpracy w grupie oraz 
wszechstronny rozwój fizyczny dzieci i młodzieży. 

W dniu 12 marcu 2020 roku na podstawie decyzji Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej, Lubelski Związek Piłki Nożnej zawiesił rozgrywki piłkarskie. Zalecił również 
odwołanie wszelkich meczów sparingowych i turniejów. W związku z zamknięciem szkół w 
marcu 2020 roku ustała również działalność szkoleniowa we wszystkich kategoriach 
wiekowych. Od 18 maja 202 roku częściowo zaczęto znosić ograniczenia związane ze sportem 
i można było rozpocząć treningi. Niestety ze względu na panującą pandemię Sars-CoV 2 nasi 
sportowcy nie brali udziału w obozach wyjazdowych jak do tej pory. 

Runda jesienna sezonu 2020/2021 w rozgrywkach ligowych w grupach młodzieżowych 
rozpoczęła się w sierpniu 2020 roku. 
- W dniu 8  sierpnia 2020 roku – na  własnym boisku grupa Juniorów Starszych zainaugurowała 
rozgrywki ligowe. Mecz odbył się z Motorem Lublin, niestety zakończył się porażką naszego 
zespołu 1:4. 
- 15 sierpnia 2020 roku ligę rozpoczęli Juniorzy Młodsi, których trenerem jest Mariusz 
Skawiński. Mecz rozegrał się na własnym boisku z Widokiem Lublin i zakończył się  dużym 
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zwycięstwem naszych zawodników 11:1.   
- Trampkarze Starsi i Młodsi rundę jesienną sezonu 2020/2021 rozpoczęli na własnym boisku 
16 sierpnia 2020 roku. Zarówno grupa starsza trenowana przez Zenona Maksymiuka, jak i 
młodsza trenowana przez Mariusza Skawińskiego o ligowe punkty rywalizowali z AMSPN 
Hetman Zamość. Początek sezonu okazał się nieudany dla drużyny Trampkarzy Starszych 
ponieważ przegrali 0:2. Grupa młodsza zaprezentowała się lepiej ponieważ pokonała 
Zamościan 5:0. 
- W niedzielą 23 sierpnia 2020 roku rozgrywki ligowe zainaugurowali Młodzicy Starsi 
„Tomasovii”, podopieczni trenera Zenona Maksymiuka. W ramach I kolejki podejmowali na 
własnym boisku MOSiR Lubartów. Inauguracja nowego sezonu dla naszych zawodników 
wypadła znakomicie, ponieważ Tomaszowianie ograli swoich rywali 6:0. 
- Młodzicy młodsi swoje mecze ligowe zainaugurowali 29 sierpnia 2020 roku na meczu 
wyjazdowym w Lublinie, zmierzyli się z zespołem BKS. Podopieczni trenera Ireneusza Barana 
okazali się lepsi od swoich rywali wygrywając 6:2.  
- Meczem z Football Academy w Biłgoraju rozgrywki ligowe zainaugurowali w sobotę 12 
września piłkarze „Tomasovii” z rocznika 2010, którzy w obecnym sezonie występowali w 
okręgowej lidze młodzików młodszych. Mecz zakończył się porażką dla naszego zespołu 8:3. 

Efekty pracy szkoleniowej oraz ponoszonych nakładów finansowych znalazły swoje 
odzwierciedlenie w uzyskanych wynikach, które na zakończenie I rundy sezonu 2020/2021 
przestawiały się następująco: 

L.p. Sekcja Rocznik Liga 
Miejsce w tabeli 
sezon 2020/2021 

1 Juniorzy Starsi 2002-2003 wojewódzka 4 

2 Juniorzy Młodsi 2004-2005 wojewódzka 5 

3 Trampkarze Starsi 2006 wojewódzka 5 

4 Trampkarze Młodsi 2007 wojewódzka 3 

5 Młodzicy Starsi 2008 wojewódzka 1 

6 Młodzicy Młodsi 2009 wojewódzka 2 

 
We wrześniu 2020 roku rozpoczęto kolejny nabór piłkarzy, którzy urodzili się w 2013 

roku. Pierwszy trening wspomnianej grupy odbył się w październiku 2020 roku. 
W październiku 2020 roku rozpoczęto nabór do Piłkarskiego Przedszkola „Tomasovii” - 
treningi dla dzieci w wieku przedszkolnym. 
 Początek roku kalendarzowego 2020 był kontynuacją  rozgrywek siatkarskich sezonu 
2019/2020.  Nasz Klub rywalizował  w różnych kategoriach wiekowych: 
juniorki – Wojewódzka Liga juniorek 
kadetki – Wojewódzka liga kadetek 
młodziczki – Wojewódzka Liga młodziczek. 
Drużyna juniorek tomaszowskiego klubu w sezonie 2019/2020 uplasowała się na 4 miejscu 
w Wojewódzkiej  Lidze.  W obecnym sezonie  2020/2021 siatkarki „Tomasovii”  w ramach 
Wojewódzkiej Ligi awansowały do grupy finałowej i będą walczyć o miejsce premiowane 
awansem do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski. Dziewczęta z tego zespołu stanowią 
bezpośrednie zaplecze zespołu seniorek i niektóre z nich już są w kadrze zespołu 
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drugoligowego  (Zofia Mickiewicz, Patrycja Polak oraz Wiktoria Mandro). 
Trenerami zespołu juniorek są: Stanisław Kaniewski oraz Krzysztof Wróbel. 
Drużyna kadetek  tomaszowskiego Klubu w sezonie 2019/2020 uplasowała się podobnie jak 
juniorki na 4 miejscu  w Wojewódzkiej  Lidze.  W obecnym sezonie  2020/2021 siatkarki 
„Tomasovii”  w ramach Wojewódzkiej Ligi zajmują 3 miejsce, które premiuje zespół  do 
ćwierćfinału Mistrzostw Polski w tej kategorii wiekowej. Dwie zawodniczki z tej drużyny 
powołane były, do w Kadry Wojewódzkiej (Maja Dąbrowska oraz Aleksandra Oleś) 
i reprezentowały województwo lubelskie na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w piłce 
siatkowej. Trenerami  tego zespołu są: Krzysztof  Wróbel  oraz Stanisław Kaniewski 
Drużyna młodziczek tomaszowskiego Klubu w sezonie 2019/2020 uplasowała się  na 4 miejscu  
w Wojewódzkiej  Lidze i niewiele brakowało jej do awansu  do ćwierćfinałów Mistrzostw 
Polski. W obecnym sezonie po jednym turnieju, młode siatkarki z Tomaszowa Lubelskiego 
zajmują VI miejsce w Wojewódzkiej  Lidze z szansami awansu do rozgrywek centralnych.  Trzy 
zawodniczki z tego zespołu zostały powołane do Kadry Wojewódzkiej w roczniku 2006 (Maja 
Dąbrowska) oraz w roczniku 2007 (Ewa Jarczak , Ula Hacia).  Warto nadmienić, że I trenerem  
Kadry Wojewódzkiej w roczniku 2007, jest tomaszowski szkoleniowiec, Krzysztof  Wróbel . 

Rozgrywki ligowe w poszczególnych rocznikach sezonu 2019/2020 zostały zakończone  
w I kwartale 2020 roku. Po rozgrywkach ligowych w okresie II kwartału 2020 roku 
szkoleniowcy skoncentrowali się na zajęciach treningowych, których głównym celem było 
przygotowanie siatkarek do nowego sezonu 2020/2021.  W lipcu zajęcia odbywały się na 
zasadzie indywidualnej pracy z zawodniczkami. Ich celem było wyeliminowanie błędów 
technicznych oraz podwyższenie nabytych umiejętności techniczno-taktycznych. 
Na początku sierpniu 2020 roku zajęcia treningowe zostały wznowione we wszystkich grupach 
wiekowych. W sierpniu kadetki i juniorki trenowały codziennie (oprócz niedziel) po 2 treningi 
dziennie, zaś młodziczki trenowały raz dziennie przez 5 dni w tygodniu.   

Praca treningowa polegała głownie na eliminowaniu błędów technicznych 
u poszczególnych zawodniczek oraz doskonaleniu poznanych umiejętności technicznych 
i taktycznych zarówno w aspekcie indywidualnym jak i zespołowym. Ponadto oprócz ćwiczeń 
specjalistycznych na treningach dużo czasu poświęcano na zajęcia ogólnorozwojowe 
zawodniczek. Weryfikacja pracy treningowej dokonywana była poprzez uczestnictwo drużyn 
siatkarek w wielu turniejach i sparingach, których celem było budowanie zarówno formy 
zawodniczek jak również taktyki zespołu na nowy sezon.  

Od soboty 17 października 2020 roku w całym kraju zaczęły obowiązywać nowe zasady 
bezpieczeństwa. W związku z tym, zarówno mecze piłkarzy jak i siatkarek odbywały się bez 
udziału publiczności  

W Ośrodku funkcjonuje również sekcja lekkiej atletyki, która składa się z 30 
zawodniczek i zawodników. Zawodnicy trenują konkurencje sprinterskie, skoki, rzuty oraz 
biegi średnie i długie. Szkoleniowcami są Mirosław Fus trener II klasy z lekkiej atletyki oraz 
Tomasz Wawrzusiszyn trener II klasy z lekkiej atletyki. Trenerów w klubie wspomagają Pani 
Małgorzata Gdańska oraz Pani  Ewa  Bukała – Wolanin w ramach programu „Lekkoatletyka 
dla Każdego”. Zajęcia odbywają się na obiektach OSiR „TOMASOVIA”, SP1 i SP2,  Zespołu 
Szkół Techniczno - Motoryzacyjnych – bieżnia lekkoatletyczna , zimą biegają w Parku 
Miejskim, oraz na trasach Nadleśnictwa Tomaszów. Okres styczeń – luty to czas ogólnego 
przygotowania, gdzie głównie pracuje się nad wytrzymałością. Marzec to okres startowy w 
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biegach przełajowych. Podczas ferii zimowych zawodnicy przebywali na obozie 
przygotowawczym w Krasnobrodzie.  

7 marca 2020r. w Tomaszowie odbyły się Mistrzostwa Województwa w Biegach 
Przełajowych. W zawodach startowali zawodnicy TKS „TOMASOVIA”, którzy zdobyli 
medale - złoty medal zdobył Wiatrzyk Robert, srebrne medale zdobyli: Jarczak Ewa, Krawczyk 
Antoni, natomiast brązowe medale wywalczyli – Witkowska Paula, Kuć Karolina, Rachańska 
Wiktoria, Krzyżanowski Mateusz. W punktacji  klubowej TKS TOMASOVIA zajął 2 miejsce. 
Pomimo pandemii zawodnicy sekcji lekkiej atletyki w okresie marzec – maj trenowali 
indywidualnie z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych.  

W czerwcu rozpoczęły się mitingi kwalifikacyjne, w których nasi zawodnicy Ewa 
Wiatrzyk i Mateusz Krzyżnowski uzyskali minima na Mistrzostwa Polski U18 a Robert 
Wiatrzyk zakwalifikował się na Mistrzostwa Polski U23. Podczas Mistrzostw Polski U 23, 
które odbyły się w Białej Podlaskiej Robert Wiatrzyk zajął 9 miejsce w biegu na 800 m. 
Mistrzostwa Polski U 18 odbyły się w Radomiu, gdzie Mateusz Krzyżanowski był 8, a Ewa 
Wiatrzyk zajęła 17 miejsce oboje biegali na dystansie 3000m. 

W okresie wakacyjnym sekcja lekkoatletyczna przebywała na dwóch zgrupowaniach 
sportowych w Przemyślu i Poznaniu. 

Z bardzo dobrej strony zaprezentowali się zawodnicy TKS TOMASOVIA podczas 
Mistrzostw Polski LZS w Lekkiej Atletyce Robert Wiatrzyk został podwójnym wicemistrzem 
Polski na dystansie 800m i 1500m natomiast Mateusz Krzyżnowski zajął 4 miejsce w biegu na 
1500m.  

We wrześniowych Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Lekkiej atletyce 
bardzo dobrze zaprezentowali się nasi zawodnicy: Magda Kata wygrała współzawodnictwo w 
rzucie oszczepem oraz zajęła 4 miejsce w skoku wzwyż, Joanna Fus wywalczyła srebrny medal 
w skoku w dal,  Maciej Bartecki zajął 5 miejsce w biegu na 1000m. 

Nasz klub był również organizatorem Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików 
w Biegach Przełajowych – 14.11.2020r 

28 listopada w Kwidzyniu odbyły się Mistrzostwa Polski w Biegach Przełajowych, 
w których Ewa Wiatrzyk w kategorii junior młodszy zajęła 27 miejsce, a Mateusz 
Krzyżanowski 16 miejsce w tej samej kategorii. 

W piątek 17 lipca 2020 roku nastąpiło długo oczekiwane otwarcie Krytej Pływalni 
w Tomaszowie Lubelskim. We wspomnianej uroczystości uczestniczyli m.in. Burmistrz 
Miasta Wojciech Żukowski, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, 
posłowie, samorządowcy z terenu miasta i okolicznych gmin oraz wielu innych gości. W dniu 
otwarcia odbyły się także I Indywidualne Mistrzostwa w Pływaniu Miasta Tomaszów Lubelski 
i Powiatu Tomaszowskiego o Puchar Prezesa Rady Ministrów.  
Kompleks basenowy składa się z: 
- głównego basenu o wymiarach 25x12 m z sześcioma torami o głębokości od 1,2 m do 2 m, 
- małego basenu rekreacyjnego o wymiarach 9 x 18m o głębokości  od 0,9 m do 1,2 m. 
- brodzika dla dzieci 
- zjeżdżalni  
- 2 jacuzzi,  
- sauny suchej 
- dzikiej rzeki z gejzerami. 
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Ponadto kompleks sportowy oferuje także siłownię, restaurację z barem, parking dla 75 
samochodów. Do czasu wprowadzenia obostrzeń związanych z wirusem SASR-COV 2, tj. 
zamknięcia basenów, Kryta Pływalnia w Tomaszowie Lubelskim cieszyła się dużą 
popularnością. W kasie jest możliwość zakupienia czepków i okularów.  

W ramach prowadzonej działalności szkoleniowej na obiektach sportowych w okresie 
ferii zimowych, tj. w dniach 13 – 16.01.2020 roku zorganizowany został obóz dochodzeniowy 
dla naszej grupy szkoleniowej. Z tej formy wypoczynku a zarazem szkolenia skorzystali 
Trampkarze Młodsi. W obozach dochodzeniowych uczestniczyło także 12 osób z grupy 
Młodzik Starszy w dniach od 20 do 25 lipca 2020 roku oraz od 3 do 12 sierpnia. Trampkarz 
Starszy swój obóz dochodzeniowy miał od 13 do 18 lipca 2020 roku a Trampkarz Młodszy 
w dniach 10-19 sierpnia 2020 roku. Z kolei zespół Młodzików Młodszych przebywał na obozie 
sportowym w Lubyczy Królewskiej. Na obozie zorganizowanym w dniach 15 – 19.01.2020 
roku przebywało 9 zawodników. 

Również w ramach działalności szkoleniowej w okresie styczeń- grudzień 2020 roku 
zorganizowane były m.in. następujące turnieje i imprezy sportowe: 
− XX Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Tomaszowskiego – 25.01.2020 roku, 

który był zarazem turniejem eliminacyjnym do turnieju okręgowego. Turniej 
zorganizowano w hali sportowej Zespołu Szkół  nr 2 w Tomaszowie Lubelskim.  

− V Halowy Turniej Piłki Nożnej Samorządowców o Puchar Wojewody Lubelskiego  
– 08.02.2020 r. (hala sportowa Zespołu Szkół  nr 2 w Tomaszowie Lubelskim), 
-XIX Halowy Turniej Piłki Nożnej drużyn podwórkowych o Puchar Burmistrza Miasta 
Tomaszów Lubelski – 17.01.2020 r. (hala sportowa I Liceum Ogólnokształcącego w 
Tomaszowie Lubelskim). 
- W dniu 2 lipca 2020 r. w siedzibie ZOZPN zostało przeprowadzone losowanie par 
Pucharu Starostów edycja 2020 r. na szczeblu powiatu będącego jednocześnie 
eliminacjami do Pucharu Polski.  
- W dniu 21 grudnia 2020  roku  odbył się coroczny Turniej Mikołajkowy mini piłki 
siatkowej, niestety ze względu na koronawirusa odbył się jedynie turniej wewnętrzny, 
w którym brały udział m.in. siatkarki „Tomasovii” tj. Kadetki i Juniorki oraz uczennice 
Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2. 

Działalność sportowo-rekreacyjna to organizowanie turniejów, gier i zabaw dla 
mieszkańców miasta i okolicy. Wiele imprez organizowanych przez Ośrodek ma już wieloletnią 
tradycję. 

W okresie I kwartału 2020 roku  z uwagi na łagodną zimę i brak opadów śniegu mimo 
rozpoczęcia w lutym 2020 roku prac przy zaśnieżaniu tras narciarskich w zdecydowanej 
większości czas było one niedostępne dla miłośników narciarstwa biegowego i innych sportów 
zimowych. W grudniu pracownicy Ośrodka rozpoczęli naśnieżnie tras narciarskich .  

Na początku grudnia 2020 r. na parkingu przy Tomaszowskim Domu Kultury 
zamontowane zostało lodowisko, jednakże w związku z sytuacją panującą w całym kraju 
obiekt zostanie otwarty po zdjęciu obostrzeń związanych z pandemią koronowirusa. 

W dniu 01 marca 2020 roku odbyła się VII edycja ogólnopolskiego projektu „Bieg 
Tropem Wilczym”, Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych w ramach Narodowego Dnia Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych”. Imprezę zorganizował wspólnie Urząd Miasta Tomaszów Lubelski, 
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Tomasovia”, Narodowy Tomaszów Lubelski i Jednostka 
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Strzelecka. 
 W analizowanym okresie Ośrodek kontynuował  wieloletnią współpracę z wieloma 
organizacjami, stowarzyszeniami i klubami sportowymi przy organizacji imprez sportowych 
i rekreacyjnych.  
Ze względu na łagodną zimę  wiele imprez sportowych nie odbyło się, m. in. XXXII Bieg 
Hetmański zaplanowany na dzień 16.02.2020 roku  został odwołany. 

 W analizowanym okresie Ośrodek współpracował z następującymi organizacjami, 
stowarzyszeniami i klubami sportowymi przy organizacji imprez sportowych   
i rekreacyjnych: 

1. Lubelskim Okręgowym Związkiem Narciarskim, 
2. Lubelskim Okręgowym Związkiem Lekkiej Atletyki, 
3. Lubelskim Związkiem Piłki Nożnej, 
4. Lubelską Unią Sportu, 
5. Radą Wojewódzką LZS, 
6. Radą Powiatową LZS, 
7. Szkolnym Związkiem Sportowym – wojewódzkim i powiatowym, 
8. Wojewódzkim Związkiem Piłki Siatkowej, 
9. Zamojskim Okręgowym Związkiem Piłki Nożnej, 
10. Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Lubelskim, 
11. Ochotniczym Hufcem Pracy, 
12. MULKS Tomaszów Lubelski, 
13. UKS „Maratończyk” przy SOSW w Tomaszowie Lubelskim, 
14. UKS „Dwójka” przy Szkole Podstawowej nr 2  w Tomaszowie Lubelskim, 
15. TUKS RST ROZTOCZE Tomaszów Lubelski, 
16. Tomaszowskie Stowarzyszenie Sportowe „KUDŁATY”. 

W ramach tej współpracy ponosił m.in. koszty: 
− przygotowania i udostępniania obiektów sportowych w tym przygotowanie tras 

narciarskich, tras biegowych, 
− zabezpieczenia imprezy w sprzęt techniczny obejmujący: nagłośnienie, sprzęt pomiarowy, 

fotokomórkę, radiotelefon, kosze z flagami, kosze na śmieci, stoliki, ławki, krzesełka, 
podium, numery startowe, 

− pomoc w obsłudze technicznej i pełnienia służby porządkowej podczas imprezy, 
− posprzątania obiektów po zakończeniu imprezy.  

W omawianym okresie Ośrodek zapewnił pomoc techniczną i zabezpieczył w sprzęt 
techniczny imprezy: 
1. W czwartek 25 czerwca 2020 roku na torze wrotkarskim RSS Arena Roztocze odbyła się 
inauguracja sezonu w jeździe szybkiej na wrotkach w Tomaszowie Lubelskim: Otwarte 
Mistrzostwa Miasta Tomaszów Lubelski. 
2. 30 sierpnia 2020 w Tomaszowie Lubelskim na zakończenie wakacji rozegrano najliczniejsze 
zawody w jeździe szybkiej w 2020 roku w Polsce. Na starcie zawodów „dzieciaki na medal” 
stanęło 182 uczestników. Zawody odbyły się na 200 metrowym torze wrotkarskim RSS Arena 
Roztocze o nawierzchni Vesmaco.  
3. W ramach upamiętnienia 81 rocznicy bitew pod Tomaszowem Lubelskim odbył się IX 
Tomaszowski Półmaraton pamięci Żołnierzy Września 1939 roku – 19.09.2020r. Na starcie 
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stawiło się 128 zawodników co jest bardzo dobrym wynikiem z uwagi na panująca sytuację 
epidemiczną w kraju. Na najniższym stopniu podium, czyli na miejscu trzecim uplasował się 
zawodnik „Tomasovii” Robert Wiatrzyk.  
4. W dniu 4 października 2020 roku odbył się XII Puchar Lubelszczyzny w biegach na 
nartorolkach. Zawody w  Tomaszowie Lubelskim  zakończyły  cykl  imprez MARWE CUP w 
ramach Pucharu Polski 2020 PZN. 
5. 10 października 2020 roku odbyły się Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubelskiego- 
Ogólnopolskie Zawody dla Dzieci we wrotkarstwie szybkim. W zawodach wystartowało 79 
zawodników. 
6. Dnia 13 października 2020 roku odbyły się Mistrzostwa Rejonu w sztafetowych biegach 
przełajowych niestety panująca pandemia znacznie ograniczyła liczbę startujących drużyn. 
7. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Biegach Przełajowych  odbyły się 14 
listopada 2020 roku. 

W związku z panująca sytuacją epidemiologiczną wiele imprez się nie odbyło np. XXI 
Miejskie Święto Roweru, biegi przełajowe, spartakiada, XXI edycja Turnieju Piłki Nożnej „ Z 
podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”. 
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VIII. WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI  
 

Miasto Tomaszów Lubelski, mając na uwadze stworzenie optymalnych warunków rozwoju 
dla lokalnej społeczności, rozwija współpracę z różnorodnymi podmiotami funkcjonującymi 
w środowisku gospodarczym, w zakresie prowadzonych działań inwestycyjnych, a także 
działań pozainwestycyjnych. Współpraca ta oparta jest w głównej mierze o zawarte 
porozumienia czy listy intencyjne, a jej efekty pomagają realizować politykę rozwoju Miasta 
prowadzoną przez lokalne władze. Wśród przyjętych do realizacji projektów w zakresie 
współpracy z podmiotami i instytucjami, znalazły się następujące przedsięwzięcia:  
Projekt „Pilota ż Centrum Wsparcia Doradczego” poprzez bezpośrednie doradztwo 
Związku Miast Polskich, który ma na celu popularyzowanie idei partnerstwa 
międzysamorządowego, wzmocnienie wolności gmin i powiatów do podejmowania 
przemyślanej i celowej współpracy oraz planowania kompleksowych przedsięwzięć 
aktywizujących potencjał obszaru partnerstwa i budujących jego rozwój. Dzięki współpracy 
Związku Miast Polskich, samorządów lokalnych i regionalnych oraz Ministerstwa Funduszy 
i Polityki Regionalnej, dla ponad 370 partnerskich gmin i powiatów z obszarów borykających 
się z problemami rozwojowymi przygotowywane są diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczo-
przestrzennej, a następnie strategie terytorialne oraz pakiety przedsięwzięć podnoszące jakość 
życia mieszkańców. Projekt „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego” realizowany jest w 
okresie od września 2020 do marca 2022 roku w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna 2014-2020. Skład Partnerstwa: Bełżec (gmina wiejska), Krynice (gmina wiejska), 
Lubycza Królewska (gmina miejsko-wiejska), Narol (gmina miejsko-wiejska), Susiec (gmina 
wiejska), Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze, Tarnawatka (gmina wiejska), 
Tomaszów Lubelski (gmina miejska), Tomaszów Lubelski (gmina wiejska). Skład Rady 
Partnerstwa: Wojciech Żukowski – Burmistrz miasta Tomaszów Lubelski i Prezes 
Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Roztocze, Przewodniczący Rady Partnerstwa, 
Andrzej Adamek – Wójt Gminy Bełżec, Marzena Czubaj-Gancarz – Wójt Gminy Tomaszów 
Lubelski, Grzegorz Dominik – Burmistrz Miasta i Gminy Narol, Marek Łuszczyński – 
Burmistrz Miasta i Gminy Lubycza Królewska, Zbigniew Naklicki – Wójt Gminy Susiec, Piotr 
Pasieczny – Wójt Gminy Tarnawatka, Jacek Wiśniewski – Wójt Gminy Krynice. Skład Grupy 
Roboczej Agnieszka Pasieczna – Stowarzyszenie Samorządów „Euroregion Roztocze”, 
Koordynatorka Grupy Roboczej, Grażyna Dmitroca – miasto Tomaszów Lubelski, Grzegorz 
Gałan – gmina Tomaszów Lubelski, Edyta Komadowska – gmina Krynice, Alicja Kopczan – 
gmina Bełżec, Arkadiusz Mroczek – gmina Narol, Justyna Mroczkowska – gmina Susiec, 
Monika Nocek – miasto Tomaszów Lubelski, Katarzyna Piechnik – gmina Lubycza Królewska, 
Marek Tyrka – gmina Tarnawatka, Tomasz Żukowski – Stowarzyszenie Samorządów 
„Euroregion Roztocze”. 

Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze 
Z inicjatywy Wojciecha Żukowskiego Burmistrza Tomaszowa Lubelskiego, w dniu 20 maja 
2020 r. w Tomaszowie Lubelskim odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia 
Samorządów Euroregion Roztocze. Wśród założycieli Stowarzyszenia znalazło się 32 
przedstawicieli samorządów z Lubelszczyzny i Podkarpacia. Jego podstawowym celem jest 
wspieranie idei samorządności i reprezentowanie interesów stowarzyszonych jednostek oraz 
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podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju regionu Roztocza. Euroregion stanowi 
narzędzie, które daje możliwość dofinansowania różnego rodzaju przedsięwzięć podnoszących 
atrakcyjność obszaru Roztocza: infrastruktury turystycznej, przedsiębiorczości, rolnictwa, 
infrastruktury drogowej, ochrony środowiska. Powołanie Stowarzyszenia Samorządów 
Euroregion Roztocze na terenie Polski jest pierwszym krokiem do wydobycia potencjału 
terenów pogranicza. Obecnie trwają prace nad powołaniem takiego stowarzyszenia po stronie 
ukraińskiej. Po uzyskaniu akceptacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz opinii 
wojewodów: lubelskiego i podkarpackiego, zostanie utworzony związek transgraniczny 
o jeszcze szerszym spektrum działania. Podczas zebrania założycielskiego w wyniku 
głosowania wyłoniono zarząd stowarzyszenia, którego prezesem został burmistrz Tomaszowa 
Lubelskiego. 
Założycielami Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Roztocze były  następujące 
samorządy: 

1. Gmina Bełżec 
2. Gmina Dzwola 
3. Gmina Frampol 
4. Gmina Janów Lubelski 
5. Gmina Jarczów 
6. Gmina Krynice 
7. Gmina Lubaczów 
8. Gmina Lubycza Królewska 
9. Gmina Łaszczów 
10. Gmina Narol 
11. Gmina Rachanie 
12. Gmina Sitno 
13. Gmina Susiec 
14. Gmina Szczebrzeszyn 
15. Gmina Tarnawatka 
16. Gmina Tarnogród 
17. Gmina Telatyn 
18. Gmina Tomaszów Lubelski 
19. Gmina Tyszowce 
20. Gmina Zwierzyniec 
21. Krasnobród 
22. Miasto Biłgoraj 
23. Miasto Kraśnik 
24. Miasto Modliborzyce 
25. Miasto Tomaszów Lubelski 
26. Powiat Biłgoraj 
27. Powiat Hrubieszów 
28. Powiat Kraśnicki 
29. Powiat Lubaczów 
30. Powiat Tomaszowski 
31. Powiat Zamość 
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32. Województwo Lubelskie 
 

Współpraca z samorządem powiatowym  
Gmina Miejska Tomaszów Lubelski współpracuje z samorządem Powiatu Tomaszowskiego 
przy realizacji wspólnych inwestycji, leżących w interesie społecznym i gospodarczym miasta.  

W nawiązaniu do kilkuletniej współpracy z Powiatem Tomaszowskim w zakresie 
współfinansowania zadań publicznych budowy i przebudowy ciągów pieszych na terenie 
naszego miasta, w roku 2020 zdecydowano o realizacji przebudowy chodnika przy ul. Leśnej, 
ul. Siwa Dolina oraz ciągu pieszego przy ul. Wyzwolenia - od ul. Jachymka na zachód do nr 
bud. 112 – zadanie z 2019 roku. W ramach przedsięwzięcia Miasto Tomaszów Lubelski przez 
Miejski Zarząd Dróg zabezpieczyło materiały budowlane sypkie oraz robociznę na łączną 
kwotę 28 416,00 zł. Zarząd Dróg Powiatowych na ten cel przekazuje kostkę brukową grubości 
6 cm w ilości 477 m2 o wartości 13 171,64 zł. Zarządca dróg powiatowych zapewnił także 
nadzór nad realizacją przedsięwzięcia. Po podjęciu uchwały w dniu 3 września 2020 roku 
została podpisana umowa, w której treści zostały wskazane obowiązki i zakres prac dla każdego 
z partnerów. Przedmiotowe zadanie pozytywnie wpłynęło na bezpieczeństwo w ruchu pieszym 
w obrębie przedmiotowych ciągów komunikacyjnych. 

W ramach walki z koronawirusem Covid-19 za pośrednictwem Powiatu 
Tomaszowskiego, Miasto Tomaszów Lubelski  zakupiło dla Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim respirator o wartości 72.600,00 zł.  

Współpraca z samorządami gminnymi i związkami międzygminnymi  
Gmina Miejska Tomaszów Lubelski w 2020 roku współpracowała z Miastem Zamość 
na podstawie zawartych umów przy realizacji następujących projektów: 
- Współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt 
w kwocie 1.800 zł, 
- Realizacja zadań w zakresie programu przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez 
dofinansowanie Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Zamościu w kwocie 24.750 zł. 

Miasto Tomaszów Lubelski współpracuje także z gminami i miastami powiatu 
tomaszowskiego w ramach Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Tomaszowskiego i Lokalnej 
Organizacji Turystycznej „Roztocze”.   


