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I. WSTĘP 

 

Po raz czwarty, stosownie do art.28aa ustawy o samorządzie gminnym, organ wykonawczy 

opracował i przedkłada mieszkańcom i Radzie Miasta Tomaszów Lubelski Raport o stanie Miasta 

Tomaszów Lubelski za rok 2021. Rok bardzo ważny dla naszego miasta, rok jubileuszu czterechsetlecia 

nadania 25 maja 1621 roku przez II ordynata Tomasza Zamoyskiego prawa miejskiego dla Tomaszowa 

i jego zatwierdzenia przez króla Zygmunta III Wazę w dniu 7 października 1621 roku. Drugi rok 

zmierzaliśmy się z pandemią, która powodowała ograniczenia w życiu publicznym i prywatnym. 

Pomimo ograniczeń Miasto Tomaszów Lubelski starannie przygotowało się do jubileuszu, czego 

dowodem było kilkadziesiąt imprez przygotowanych i zorganizowanych przez Urząd Miasta i jednostki 

organizacyjne.  

Ale nie tylko świętowaliśmy, pracowaliśmy zgodnie z założonymi planami i realizowaliśmy 

zaplanowane inwestycje. Raport o stanie Miasta Tomaszów Lubelski za rok 2021 jest kompendium 

wiedzy o funkcjonowaniu Miasta w 2021 roku. Zawiera informacje o sytuacji finansowej miasta, 

realizacji polityk, programów i strategii i uchwał Rady Miasta. W dokumencie przedstawiono zmiany 

jakie zachodzą w różnych dziedzinach życia Tomaszowa Lubelskiego. Przemyślane działania 

tomaszowskich samorządowców, zaprocentowały w 2021 roku inwestycjami, które ułatwiają życie 

mieszkańcom. Podstawą działań samorządu jest trwały, zrównoważony rozwój Tomaszowa 

Lubelskiego. Wypracowane w konsultacjach społecznych koncepcje, stanowią o kierunkach działania 

jakie obieramy. W tych działaniach samorząd wspierali mieszkańcy miasta, dużą aktywność i 

zaangażowanie wykazywały stowarzyszenia i organizacje społeczne, którym bardzo dziękuję za 

zaangażowanie w rozwój Tomaszowa. Wspólne działania samorządu i mieszkańców na pewno 

zaowocują następnymi dobrymi i korzystnymi dla tomaszowian projektami i inwestycjami.  

  Zapraszam do zapoznania się z Raportem o stanie Miasta Tomaszów Lubelski za rok 2021.  

 

 Burmistrz Miasta 

 Wojciech Żukowski 
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II. INFORMACJE OGÓLNE 

 

 Tomaszów Lubelski jest 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. 

 Na pobyt stały w Tomaszowie Lubelskim na dzień 31 grudnia 2021 roku zameldowanych było 

18.298 (a na dzień 31.12.2020 roku – 18.730 mieszkańców). Od dłuższego czasu możemy 

zaobserwować tendencję spadkową jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego.  

 W roku 2021: urodziło się 125 dzieci (w roku 2020 – 135 dzieci), a zmarło 2021 zmarło 258 

osób (w roku 2020 – 231). 

 W roku 2021 dokonano 927 czynności związanych z zameldowaniem i wymeldowaniem (pobyt 

stały i czasowy), wydano 13 decyzji w sprawach meldunkowych, 402 zaświadczeń zawierających pełny 

wykaz danych osoby, której wniosek dotyczył. Ponadto 112 osobom dokonano nadania lub zmiany 

numeru PESEL. 

W zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o dowodach osobistych, w roku 2021 wydano 

1184 dowodów osobistych. Od dnia 8 listopada 2021 osobom, które ukończyły 12 lat wydane są e-

dowody z odciskami palców i podpisami. Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych Urzędu Miasta 

obsługuje osoby z terenu powiatu tomaszowskiego, które ze względów zdrowotnych (np. problemy z 
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poruszaniem się) nie mogą osobiście zgłosić się do najbliższego urzędu gminy w celu złożenia wniosku 

o wydanie dowodu osobistego. Wniosek o wydanie dowodu osobistego przyjmowany jest w miejscu 

zamieszkania (przebywania) osoby i wydawany w tym samym miejscu. W 2021 roku poza Urzędem 

Miasta przyjęto i wydano 3 dowody osobiste. W roku 2021 przyjęto 180 zgłoszeń o utracie i uszkodzeniu 

dowodu osobistego. Ponadto w Rejestrze Dowodów Osobistych unieważniono 118 dowody (z uwagi na 

zmianę danych, reklamację, przekazanie przez osoby trzecie tj. znalezienie dowodu).  

W Urzędzie Stanu Cywilnego sporządzono 442 aktów urodzeń, 214 aktów małżeństw i 950 

aktów zgonu. 

W 2021 roku w Tomaszowie Lubelskim złożono 138 wniosków o wpisanie do Centralnej 

Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej, 155 wniosków o zawieszenie działalności, 86 

wniosków o wznowienie działalności, 90 wniosków o wykreślenie z CEIDG oraz 379 wniosków o 

zmianę wpisu. Wydano 186 zezwoleń uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych oraz 41 

licencji uprawniająca do wykonywania transportu drogowego taksówką. W 2021 roku zgłoszono 3 

obiekty w których prowadzone są usługi hotelarskie.  
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III. INFORMACJE FINANSOWE 

 

3.1 Wykonanie budżetu Miasta Tomaszów Lubelski. 
 

Podstawą gospodarki finansowej Miasta Tomaszów Lubelski w 2021 roku była uchwała podjęta 

przez Radę Miasta Tomaszów Lubelski w dniu 18 grudnia 2020 roku Uchwała Nr XXVI/274/2020 w 

sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok według, której ustalono dochody w wysokości 119. 842. 

559,22 zł  z (w tym dochody majątkowe kwota 32.021.177,00 zł), wydatki w wysokości 122.852.880,22 

zł (w tym wydatki majątkowe kwota 35.032.838,00 zł). 

Zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 3.010.321,00  zł. 

Uchwala budżetowa na 2021 rok przewidywała rozchody budżetowe w wysokości 2.863.200,00 zł, 

przypadające do spłaty raty pożyczek długoterminowych i wykup obligacji komunalnych Uchwala 

budżetowa na 2021 rok przewidywała również przychody budżetowe w wysokości 5.873.521,00 zł, na 

które składały się: 

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na 

rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 

w wysokości 1.882.744,00 zł, 

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych 

w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 

z udziałem tych środków w wysokości 44.297,00 zł, 

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 2.500.000,00, 

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1.446.480,00 zł 

 W trakcie roku budżetowego 2021 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: 107.760.115,44 107.511.103,95 99,8 

dochody bieżące 96.362.556,44 97.726.475,66 101,4 

dochody majątkowe 11.397.559,00 9.784.628,29 85,8 

Wydatki: 111.144.116,00 103.125.838,86 92,8 

wydatki bieżące 94.575.211,00 90.584.144,47 95,8 

wydatki majątkowe 16.568.905,00 12.541.694,39 75,7 

Deficyt/Nadwyżka - 3.384.000,56 4.385.265,09 - 

Przychody 6.247.200,56 9.531.801,97 152,6 

Rozchody 2.863.200,00 2.863.200,00 100,0 
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Poniżej na wykresie przedstawiono strukturę dochodów budżetu Miasta Tomaszów Lubelski 

w 2021 roku 

 
 

 

Największą pozycję dochodów budżetu stanowiły dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i 

własne w kwocie 31.832.530,05 zł tj. 29,6% dochodów ogółem. Następne pozycje dochodów w 

kolejności stanowią dochody własne w kwocie 24.850.948,51 zł (23,1%), udziały w podatku PIT i 

CIT w kwocie 20.744.858,10 zł (19,3%), subwencje w kwocie 20.298.139,00 zł (18,9%),. Ostatnia 

grupa dochodów to dochody majątkowe, w tym 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 9.784.628,29 zł (9,1%). 

 

Poniżej na wykresie przedstawiono strukturę wydatków budżetu Miasta Tomaszów Lubelski 

w 2021 roku według głównych działów klasyfikacji budżetowej 
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Największą pozycję wydatków miasta stanowią wydatki na oświatę 35.156.928,76 zł tj. 34,1% ogółu 

wydatków oraz wydatki przeznaczone na pomoc społeczną i rodzinę 29.222.991,34 zł tj. 28,3 % ogółu 

wydatków. Trzecia co do wielkości pozycja wydatków dotyczy gospodarki komunalnej i jest to kwota 

15.067.086,05 zł tj. 14,6 % ogółu wydatków. Kolejne pozycje dotyczą administracji publicznej kwota 

6.451.574,36 zł tj. 6,3 % ogółu wydatków, transportu i łączności kwota 6.290.108,70 zł tj. 6,1% ogółu 

wydatków, kultury fizycznej kwota 5.889.428,56 zł tj. 5,7% ogółu wydatków oraz   kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego kwota 3.000.756,38 zł tj. 2,9% ogółu wydatków .  

 

Planowany deficyt budżetu za 2021 roku miał wynosić 3.010.321,00 zł natomiast faktycznie na dzień 

31.12.2021 rok osiągnięto nadwyżkę w kwocie 4.385.265,09 zł. 

Planowane na 2021 rok przychody wykonano w kwocie 9.531.801,97 zł i obejmowały one: 

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na 

rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 

w kwocie 1.694.543,85 zł, 

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych 

w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 

z udziałem tych środków w kwocie 106.350,75 zł, 

- wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 4.555.496,37 zł, 

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.175.411,00 zł. 

 

Planowane na 2021 rok rozchody budżetu w kwocie 2.863.200,00 zł wykonano w kwocie 

2.863.200,00 zł, tj. 100% i obejmowały one spłatę zaciągniętych wcześniej pożyczek i wykup obligacji 

komunalnych. 

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa – pożyczka 563.200,00 

 

PKO BP w Warszawie– wykup obligacji komunalnych 2.300.000,00 

 

R a z e m 2.863.200,00 

 

 

Zadłużenie Gminy Miejskiej w Tomaszowie Lub. tytułem zaciągniętych pożyczek i emisji 

obligacji komunalnych na dzień 31.12.2021 roku przedstawia poniższa tabela. 

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa – 

pożyczka 

• termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

418.265,00 

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa – 

pożyczka 

-Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska 

3.175.411,00 

PKO BP w Warszawie 

- emisja obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu 

miasta i spłatę w 2012 roku wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 

1.400.000,00 
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PKO BP w Warszawie 

- emisja obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu 

miasta i spłatę w 2013 roku wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 

500.000,00 

 

 

PKO BP w Warszawie 

- emisja obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu 

miasta i spłatę w 2018 roku wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 

7.500.000,00 

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 22.993.676,00 

 

Łączna kwota długu Gminy Miejskiej na koniec 2021 roku /z zobowiązaniami wymagalnymi – 

2.392,08 zł / wynosi 22.996.068,38 zł. 

Szczególną zasadą towarzyszącą wykonaniu budżetu za 2021 rok jest osiągnięcie zysku 

operacyjnego w kwocie 7.142.331,19 zł. Stanowi on różnicę między dochodami bieżącymi 

/97.726.475,66 zł/, a wydatkami bieżącymi /90.584.144,47 zł/ i wskazuje, że Miasto Tomaszów 

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

przeznaczyć na spłatę długoterminowych zobowiązań finansowych i na poczet zadań inwestycyjnych. 

 Szczegółowo budżet roku 2021 został opisany w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu 

miasta Tomaszów Lubelski za 2021 rok, które przyjętego zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 35/2022 

z dnia 28 kwietnia 2022 roku. 

 

WPF – Wieloletnia Prognoza Finansowa 

 

Dane przedstawione w WPF obejmują lata 2019 – 2021 jako okresy wykonane oraz lata 2022 – 

2029 jako okresy planowane.  

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

4%, 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.  

Poniżej w tabeli przedstawiono planowane spłaty w latach 2021-2029 oraz planowana kwotę 

długu w latach 2021 – 2029 

rok 

planowane spłaty 

kredytów i wykup 

emisji 

planowana kwota 

długu na koniec 

roku 

Prognoza 2021 2 863 200,00 22 993 676,00 

Prognoza 2022 1 319 370,00 21 674 306,00 

Prognoza 2023 3 534 806,00 18 139 500,00 

Prognoza 2024 3 534 806,00 14 604 694,00 

Prognoza 2025 3 034 806,00 11 569 888,00 

Prognoza 2026 3 034 806,00 8 535 082,00 

Prognoza 2027 3 534 806,00 5 000 276,00 

Prognoza 2028 3 100 276,00 1 900 000,00 

Prognoza 2029 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 ok. 3.500.000,- 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. 
 

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 

60016 Drogi publiczne gminne 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

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

i Szylinga 

- Plan      605 000,00 zł. 

- Wykonanie     604 999,71 zł.  100,0% 

Koszt inwestycji obejmował prace budowlane przy przebudowie ciągów komunikacyjnych na terenie 

wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 2. W roku 2018 dokonano przebudowy oświetlenia 

terenu oraz sporządzono dokumentację techniczną przebudowy parkingów. Uzyskano na ten cel pomoc 

rzeczową Powiatu Tomaszowskiego w postaci kostki brukowej w ilości 1000 m2 oraz zaangażowano 

środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 186 375,78 zł. Na dzień sporządzenia 

sprawozdania prace zostały zakończone i rozliczone.  

Budowa drogi gminnej Nr 111793L ulicy Armii Krajowej od km 0+000 do km 0+278 

w Tomaszowie Lubelskim 

 - Plan      764 300,00 zł. 

 - Wykonanie     764 299,58 zł.  100,0% 

Poniesiony wydatek jest wynikiem realizacji inwestycji drogowej budowy drogi gminnej ul. Armii 

Krajowej o długości 278 m.b., do włączenia do ul. Polnej. Przedsięwzięcie to było współfinansowane z 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych), przy udziale środków 

budżetu państwa na poziomie 80% kosztów kwalifikowanych w kwocie 566 458,40 zł. Zakres robót 

obejmował oprócz budowy drogi także przebudowę sieci gazowej i energetycznej oraz budowę kanału 

technologicznego na potrzeby sieci telekomunikacyjnych. Inwestycja została zakończona i odebrana 

oraz przekazana w zarządzanie do Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim. 

Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza 

- Plan      18 000,00 zł. 

- Wykonanie     18 000,00 zł.  100,0% 

W roku 2021 opracowano dokumentację techniczną zniszczonego odcinka drogi gminnej od ul. 

Wyspiańskiego do Leśnej z uwzględnieniem ciągów pieszych. Został sporządzony wniosek 

o dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na 

dzień sporządzenia sprawozdania nie ma rozstrzygnięcia naboru. Realizacja robót planowana w roku 

2022 po podpisaniu umowy o dofinansowanie. 

Budowa drogi gminnej ul. Wiejskiej 

 - Plan      25 100,00 zł. 

 - Wykonanie     25 100,00 zł.  100,0% 

Poniesione wydatki są wynikiem kosztów pełnienia nadzorów inwestorskich przy realizacji w/w zadania 

drogowego. Zakończenie robót nastąpiło na przełomie 2020 i 2021 roku, jednakże koszty pełnienia 

nadzorów inwestorskich zostały poniesione na początku 2021 roku. 

 

60095 Pozostała działalność 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

 Budżet Obywatelski - Zmieniaj swoje osiedle, zmieniaj swoją okolicę - Przebudowa drogi 

wewnętrznej oraz budowa parkingu na osiedlu przy ul. M.C. Skłodowskiej 

- Plan      50 000,00 zł. 

- Wykonanie     49 997,00 zł.  100,0% 

Wydatkowane środki finansowe na realizację zamierzenia w zakresie infrastruktury publicznej na 

terenie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. M. C. Skłodowskiej w Tomaszowie Lubelskim. Zakres robót 

obejmował przebudowę ciągów komunikacyjnych oraz pieszych w obrębie wspólnoty na działkach 

stanowiących mienie Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski. Przeprowadzone prace przyczyniły się 
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znacząco do poprawy bezpieczeństwo użytkowników tej infrastruktury jak i wizualnej tego osiedla 

w pespektywie sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej. Zadanie to jest wynikiem rozstrzygnięcia 

konkursu w ramach  Budżetu Obywatelskiego w edycji 2021 roku. 

 

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

70095 Pozostała działalność 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

Budynek wielorodzinny Nr 1 przy ul. Rybickiego 

 - Plan      812 959,00 zł. 

 - Wykonanie     805 495,79 zł.  99,1% 

Zaplanowane wydatki na rok 2021 obejmowały dokończenie realizacji budowy ostatniego budynku 

socjalnego na terenie naszego miasta przy udziale 40% środków z Funduszu Dopłat Banku 

Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Budynek przy ul. Rybickiego 33 mieści 18 lokali socjalnych 

oraz dwa lokale usługowe dla potrzeb aktywizacji seniorów. Całe przedsięwzięcie budowy tego obiektu 

na kwotę 3 198 665 zł. uzyskało dofinasowanie w kwocie 1 131 958 zł. z BGK oraz 1 791 377,32 zł. z 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (z czego 508 168,07 zł. w roku 2021) Inwestycja została 

zakończona i rozliczona z wykonawcą oraz instytucjami zarządzającymi.  

Budynek wielorodzinny Nr 2 przy ul. Rybickiego 

 - Plan      11 761,00 zł. 

 - Wykonanie     11 756,34 zł.  100,0% 

Wydatkowane w roku 2021 środki na wykonanie dodatkowych balustrad w mieszkaniach na parterze 

budynku socjalnego. Prace zostały zakończone i rozliczone. 

Budynek wielorodzinny Nr 2 przy ul. Moniuszki 

 - Plan      29 970,00 zł. 

 - Wykonanie     29 696,74 zł.  99,1% 

Prace dodatkowe przy tym budynku socjalnym obejmowały wykonanie dodatkowych balustrad na 

parterze budynku, a także przebudowa placu pod kontenery sanitarne i wykonanie wiaty na rowery 

mieszkańców obiektu. 

Rewitalizacja osiedla „Koszary” 

 - Plan      100 000,00 zł. 

 - Wykonanie     100 000,00 zł.  100,0% 

Wydatek obejmował koszty rozbiórek budynków socjalnych na potrzeby rewitalizacji obszarów na 

terenie naszego miasta. W ramach tego zakresu rozbiórce poddano dwa budynki przy ul. Aleja Sportowa. 

Roboty zakończono i doprowadzono teren do porządku. 

 

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

75023 Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu) 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

  Rewitalizacja budynku przy ul. Lwowskiej 53 

  - Plan      94 000,00 zł. 

  - Wykonanie     89 531,43 zł.  95,2% 

Prace przewidziane i wykonane na tym obiekcie obejmowały wykonanie klimatyzacji, przebudowę 

łazienek w pierwszej kondygnacji budynku oraz opracowanie dokumentu na potrzeby realizacji tych 

prac. Roboty zakończono i rozliczono z końcem roku. 

Budynek Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 57 

 - Plan      30 000,00 zł. 

 - Wykonanie     30 000,00 zł.  100,0% 

Planowane środki przeznaczono na wykonanie prac przy pokryciu dachu budynku Urzędu Miasta przy 

ul. Lwowskiej 57. Prace polegały na przebudowie elementów pokrycia dachowego co zabezpieczyło 

przed dalszym przemakaniem stropodachu. W ramach tego przedsięwzięcia poprawiono elementy 

wewnętrzne dwóch pomieszczeń obsługi interesanta. Roboty ukończono i rozliczono. 
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754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

75495 Pozostała działalność 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

Monitoring miasta  

  - Plan      10 455,00 zł. 

  - Wykonanie     10 455,00 zł.  100,0% 

Poniesione wydatki na zakup i montaż dodatkowych urządzeń rozwijających system monitoringu 

miejskiego. W ramach tego zakresu prac rozbudowano system o dodatkowe kamery na skrzyżowaniu 

ulic Lwowska – Matejki i Króla Zygmunta III Wazy. Prace montażowe zakończono i rozliczono. 

 

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 

80101 Szkoły podstawowe 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

 Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 

  - Plan      103 495,00 zł. 

  - Wykonanie     103 494,06 zł.  100,0% 

Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 

 - Plan      103 068,00 zł. 

 - Wykonanie     103 067,96 zł.  100,0% 

Wydatki na przebudowę nawierzchni placów zabaw przy dwóch placówkach oświatowych. 

Zastosowano bezpieczną kostkę gumową typu BEHATON o grubości 4 cm, którą wbudowano w okresie 

wolnym od zajęć szkolnych. Inwestycja zrealizowana przy udziale środków budżetowych naszego 

miasta.  

 Przebudowa schodów zewnętrznych przy Szkole Podstawowej Nr 3 

 - Plan      9 100,00 zł. 

 - Wykonanie     9 100,00 zł.  100,0% 

Wydatkowana kwota została przeznaczona na wykonanie schodów zewnętrznych przy przedmiotowej 

placówce oświatowej. Obecny element był mocno uszkodzony i jego użytkowanie wpływało 

negatywnie na bezpieczeństwo użytkowników. Prace wykonano w czasie przerwy funkcjonowania 

placówki. 

 Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 

 - Plan      93 565,00 zł. 

 - Wykonanie     93 564,40 zł.  100,0% 

Poniesione w roku 2021 roku koszty dotyczą rozpoczęcia prac przy budowie placu zabaw na terenie 

Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Kopernika 4. W ramach tych środków dokonano zakupu wraz 

z montażem urządzeń rekreacyjnych oraz zakupiono gumową kostkę BEHATON na potrzeby 

wykonania nawierzchni tego placu zabaw. Dokończenie realizacji nastąpi po wprowadzeniu wolnych 

środków budżetowych na to zadanie. 

 

80104 Przedszkola 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

Przebudowa kuchni w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 

 - Plan      79 856,00 zł. 

 - Wykonanie     79 855,30 zł.  100,0% 

Zakres robót objętych tym zadaniem obejmował przebudowę pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu 

Nr 1 w budynku przy ul. Chocimskiej 17 wraz z instalacjami elektrycznymi, sanitarnymi oraz 

wentylacją. Roboty te były konieczne z uwagi na bezpieczeństwo oraz komfort użytkowników. Prace 

zostały zakończone i rozliczone. 
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900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

Zagospodarowanie wód opadowych w północno – wschodniej części miasta 

 - Plan      55 901,00 zł. 

 - Wykonanie     55 900,05 zł.  100,0% 

Wydatek roku 2021 w tym rozdziale obejmował rozpoczęcie prac realizacyjnych przy budowie 

zbiornika retencyjnego przy ul. Wiejskiej w Tomaszowie Lubelskim. W ramach poniesionych środków 

wykonano program funkcjonalno – użytkowy oraz uzyskano pozwolenia wodno -prawne realizacji tego 

zamierzenia. Prace zasadnicze rozpoczną się po uzyskaniu środków zewnętrznych na to przedsięwzięcie. 

 

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Mieście Tomaszów Lubelski 

 - Plan      1 309 480,00 zł. 

 - Wykonanie        632 913,16 zł. 48,3% 

Zadanie inwestycyjne w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznych na 12 budynkach użyteczności 

publicznej stanowiących mienie Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski. Dla tego przedsięwzięcia 

uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 mln złotych. 

W ramach kolejnej umowy wykonano trzynastą instalację fotowoltaiczną na budynku Szkoły 

podstawowej Nr 3 przy ul. Matejki. Prace zostały ukończone z końcem roku 2021 z 30-dniowym 

rozliczeniem faktury końcowej tego przedsięwzięcia. W 2021 roku wydatki w ramach RFIL 

sfinansowano w kwocie 503 345,52 zł. Obecnie trwają prace nad zmianami umów z zarządcą sieci 

energetycznej. 

 

6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 

i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 

  - Plan      375 000,00 zł. 

  - Wykonanie     375 000,00 zł.  100,0% 

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 następuje 

sukcesywnie na podstawie złożonych wniosków. W roku 2021 dofinansowano 43 wymiany kotłów 

(kopciuchów) oraz 34 kotły na pellet realizowanych przy udziale środków unijnych w ramach umowy z 

Regionalnym Programem Województwa Lubelskiego. Zakres roku 2021 został zakończony i rozliczony. 

 

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

 Przebudowa oświetlenia drogowego ul.29 Listopada i Grota Roweckiego 

- Plan      125 550,00 zł. 

- Wykonanie     125 542,97 zł.  100,0% 

Wydatkowana kwota została przeznaczona na przebudowę oświetlenie ulicznego przy drodze 

powiatowej ul. 29-go Listopada. Realizacja nastąpiła wspólnie z Rejonem Energetycznym 

w Tomaszowie Lubelskim, który swoim zakresem objął przebudowę sieci energetycznej abonenckiej. 

Roboty w zakresie oświetlenia ulicznego zostały zakończone i rozliczone. 

Przebudowa oświetlenia drogowego przy ul. Plater, Wallenroda, Karpińskiego 

- Plan      182 460,00 zł. 

- Wykonanie     182 460,00 zł.  100,0% 

Inwestycja już zrealizowana i rozliczona. Zakres robót obejmował demontaż istniejących betonowych 

słupów energetycznych oraz montaż stalowych wraz ze źródłem światła. Inwestycja ta jest 



– 13 

 

zakończeniem procesu modernizacji oświetlenia ulicznego na odcinkach ujętych w projekcie 

budowlanym etapowanym w latach ubiegłych. 

 Budowa oświetlenia ul. Folwarcznej i ul. Zamojskiej 

  - Plan      14 500,00 zł. 

  - Wykonanie     14 500,00 zł.  100,0% 

Wydatkowane środki były przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy 

i budowy oświetlenia ulicznego w drodze gminnej ul. Folwarcznej oraz przy drodze krajowej 

ul. Zamojskiej na wysokości cmentarza komunalnego do granicy administracyjnej miasta. Realizacja 

robót budowlanych w latach kolejnych.  

Budowa oświetlenia ulicy bocznej Starozamojskiej 

 - Plan      3 500,00 zł. 

 - Wykonanie     3 500,00 zł.  100,0% 

Środki w budżecie miasta były zabezpieczone na opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia 

ulicznego drogi wewnętrznej przy cmentarzu żydowskim. Teren przyległy do drogi jest 

zagospodarowany budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Realizacja robót budowlanych w obrębie 

tej drogi możliwe po uzyskaniu środków zewnętrznych w latach przyszłych. 

 

90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

 Rozbudowa odwodnienia przy ul. Roztocze - III etap 

- Plan      9 960,00 zł. 

- Wykonanie     9 960,00 zł.  100,0% 

Rozbudowa odwodnienia przy ul. Roztocze - IV etap 

 - Plan      70 000,00 zł. 

 - Wykonanie     70 000,00 zł.  100,0% 

Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Tomaszów Lubelski 

 - Plan      50 000,00 zł. 

 - Wykonanie     50 000,00 zł.  100,0% 

Wydatkowane kwoty na realizacje robót ujętych w umowie pożyczki nr 611/2021/Wn03/NZ-ur-lz/P dla 

zadania pn. Adaptacja do zmian klimatu poprzez budowę modernizację infrastruktury wodnej na terenie 

Miasta Tomaszów Lubelski. Zrealizowanie pełnego zakresu robót pozwoli na uzyskanie pełnej kwoty 

pożyczki z jej możliwością umorzenia w wielkości 30%. W ramach tego przedsięwzięcia wykonano 

przyłączenie kanalizacji deszczowej z placu zabaw przy ul. Aleja Południowa – Roztocze do kanału 

zbiorczego w ul. Dolnej, a także wykonano dwa systemy otwarte odprowadzenia wód opadowych celem 

odwodnienia terenów i dalszego ich zagospodarowania. Roboty zostały zakończone i rozliczone. 

 

90095 Pozostała działalność 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

 Budżet Obywatelski - Zagospodarowanie terenu placu zabaw na os. Południe; ul. Aleja 

Południowa i terenu przy ul. Dolnej 

- Plan      50 000,00 zł. 

- Wykonanie     50 000,00 zł.  100,0% 

W roku 2021 sfinansowano kolejne zadanie wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego w tej edycji. 

W ramach środków finansowych zostały dołożone elementy rekreacyjne w obrębie tego placu zabaw, 

co w znaczący sposób uatrakcyjniło ten obszar jako miejsce zabaw i wypoczynku. Prace zostały 

zakończone i rozliczone. 
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926 KULTURA FIZYCZNA 

92601 Obiekty sportowe 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

 Przebudowa obiektów sportów nartorolkowych i wrotkarskich wraz z niezbędną infrastrukturą 

na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Tomasovia” w Tomaszowie Lubelskim 

 - Plan      1 182 776,00 zł. 

 - Wykonanie     1 182 775,09 zł. 100,0% 

Wydatkowane środki finansowe na realizację zadania w zakresie poprawy infrastruktury sportowej, 

w skład której wchodzi: 

- przebudowa toru nartorolkowego asfaltowego z rozbudową oświetlenia obiektu i zbiorników 

retencyjnych dla potrzeb naśnieżania tras narciarskich, 

- przebudowa toru wrotkarskiego w zakresie poprawy estetyki i funkcjonalności obiektu, 

- przebudowa ogrodzenia obiektów OSiR. 

Dla tego przedsięwzięcia uzyskano dotację Ministerstwa Sportu w kwocie 578 300 zł. Na dzień złożenia 

sprawozdania została zakończona część przedsięwzięcia dotycząca wykonania nawierzchni asfaltowej 

w kolorze bordo wraz z rozbudową zbiorników na wody deszczowe z przeznaczeniem zasilenia armatek 

śniegowych. W roku 2021 wpłynęła dotacja w kwocie 450 000,00 zł. Etap realizacji wnętrza toru 

wrotkarskiego do jazdy szybkiej został przesunięty za zgodą instytucji zarządzającej środkami 

zewnętrznymi i zostanie ukończony w połowie roku 2022. 

Budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów OSiR „Tomasovia” w Tomaszowie Lubelskim 

 - Plan      12 000,00 zł. 

 - Wykonanie     12 000,00 zł.  100,0% 

W ramach poniesionych środków wykonano dokumentację zamienną dla budowy Akademii 

Aktywności. Cały zakres tej inwestycji obejmuje budowę bieżni lekkoatletycznej i nawodnienia głównej 

płyty boiska na terenie OSiR, budowę Akademii Aktywności jako uzupełnienie bazy sportowej i 

rekreacyjnej, a także prace modernizacji zabruków. Na ten cel uzyskano dofinansowanie Ministra Sportu 

w kwocie 4 265 100,00 zł. oraz wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych w kwocie 6 700 000,00 zł.. Na dzień sporządzenia sprawozdania jest 

prowadzone postępowanie przetargowe podzielone na dwie części przedsięwzięcia. Ostateczna wartość 

zadania zostanie określona po podpisaniu umów z wykonawcą/wykonawcami. Zgodnie z umową 

z Ministrem Sportu czas realizacji tego zadania jest określony na lata 2022 – 2023. 

 

I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE – MAJĄTKOWE (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      2 719 428,00 zł. 

 - Wykonanie     2 719 214,40 zł. 100,0% 

Poniesiony wydatek stanowi dotację 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. Na dzień sporządzenia sprawozdania został złożony do instytucji 

zarządzającej wniosek końcowy o płatność. Rozliczenie dofinansowania nastąpi w I kwartale roku 2022. 

Roboty zostały zakończone i rozliczone. 
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6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

Odnawialne źródła energii w Mieście Tomaszów Lubelski 

 - Plan      2 206 726,00 zł. 

 - Wykonanie     2 206 614,12 zł. 100,0% 

Zakres wydatku obejmuje wpłaty mieszkańców jako beneficjentów końcowych do projektu 

realizowanego przy udziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 4.1.  

 

II. WYDATKI NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI 

SAMORZĄDU TERUTORIALNEGO  
 

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 

 

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

 Przebudowa drogi wojewódzkiej ul. Łaszczowieckiej 

- Plan      89 790,00 zł. 

- Wykonanie     89 790,00 zł.  100,0% 

Plan wydatków na 2021 rok obejmował przygotowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi 

wojewódzkiej ul. Łaszczowieckiej na odcinku od skrzyżowania z obecną drogą krajową Nr 17 – ul. 

Zamojska do włączenia węzła Tomaszów – Północ. Wykonana w roku 2015 dokumentacja techniczna 

utraciła ważność pozwolenia na budowę. Dokumentacja po uzyskaniu zgody na realizację zostanie 

przekazana zarządcy drogi wojewódzkiej. Na dzień sporządzenia sprawozdania zostają wydawane 

zgody na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane. Zakres opracowania dokumentacji został 

zakończony i rozliczony. 

 

60014 Drogi publiczne powiatowe 

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

 Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 3566L i 3560L z drogami miejskimi nr 

111792L, 111854L w Tomaszowie Lubelskim wraz z połączeniem z drogą powiatową nr 8546L 

- Plan      495 055,00 zł. 

- Wykonanie     495 054,92 zł.  100,0% 

Wydatek stanowi wkład naszej gminy dla zadania realizowanego przez Powiat Tomaszowski 

przebudowy skrzyżowania przy Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim. Rozwiązanie 

komunikacyjne zastosowane wcześniej na tym skrzyżowaniu było bardzo niebezpieczne dla 

użytkowników, dlatego wprowadzono skrzyżowanie o ruchu okrężnym z konieczną przebudową części 

ciągów komunikacyjnych. Na dzień złożenia sprawozdania prace ukończono i rozliczono. Dotacja 

została przekazana za pismem z dnia 22.12.2021 roku.  
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3.3 Realizacja Budżetu Obywatelskiego. 
 

Na realizację Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku, Miasto Tomaszów Lubelski przeznaczyło kwotę 

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

głosowania. Maksymalna wnioskowana kwota na jeden projekt wyniosła 50 000,00 zł. Mieszkańcy 

Miasta zgłosili 7 projektów. Po przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej wniosków 

ostatecznie pod głosowanie poddano 5 projektów na łączną kwotę 246 174,00 zł. Na zgłoszone projekty, 

ogółem głosowało 1503 osoby.  

Projekty wybrane przez mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego i zrealizowane w ramach 

Budżetu Obywatelskiego w 2021 r.: 4 projekty na łączną kwotę 199 674,00 zł. 

 

L.p. Wnioskodawca Tytuł zadania Lokalizacja 
Szacunkowy 

koszt 

Liczba 

uzyskanych 

głosów 

1. 
Józef Mazur 

 

Zagospodarowanie terenu 

placu zabaw na os. 

Południe ul. Aleja 

Południowa i terenu przy 

ul. Dolnej 

Tomaszów 

Lubelski, ul. 

Dolna 

50000,00 267 

2. 

Stanisława 

Kowalska 

 

Centrum Tradycji 

Regionalnej 

Tomaszowski 

Dom Kultury 
50000,00 91 

3. 

Waldemar 

Kołcun 

 

Wypożyczalnia 

łyżworolek dla dzieci z 

Tomaszowa Lubelskiego 

przy torze wrotkarskim 

RSS Arena Roztocze w 

ramach powszechnej 

nauki jazdy szybkiej na 

wrotkach. 

Ośrodek Sportu 

i Rekreacji w 

Tomaszowie 

Lubelskim 

49680,00 369 

4. 

Swietłana 

Karczewska – 

Lipowicz 

 

Zmieniaj swoje osiedle, 

zmieniaj swoją okolicę. 

Tomaszów 

Lubelski, ul. 

M.C. 

Skłodowskiej 

49994,00 753 
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III. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

 

a. Informacja dotycząca gruntów miasta  

 

Miasto Tomaszów Lubelski według ewidencji gruntów będących własnością Miasta posiada ogółem 

226,5 ha w tym : 

- grunty rolne : 61,5 ha,  

- działki budowlane : 3,7 ha, 

- tereny rekreacyjne : 6,6 ha, 

- pozostałe 154,7 ha 

Ponadto w posiadaniu Miasta są : 

- lasy 18 ha, 

- parki 4,4 ha 

oraz 34,5 ha gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste. 

W roku 2021 Miasto sprzedało : 

 5 działek o łącznej powierzchni 0,3855 ha na kwotę 388 990,62 zł 

 1 lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 16,20 m2  położony w budynku Przychodni 

Zdrowia przy ul. Petera za kwotę 41 146,25 zł  

 8 lokali mieszkalnych o łącznej wartości wg. wyceny 1 193 745,00 zł udzielono nabywcom 

bonifikaty na kwotę 1 026 510,20 zł. Dochody z tytułu zbycia lokali wyniosły 167 234,80 zł 

W roku 2021 Miasto nabyło : 

 nieodpłatnie od KOWR Oddział Lublin -1 działkę pod drogę przy ul. Łaszczowieckiej 

o powierzchni 0,0250 ha. Wartość nabytej działki – 25000,00zł. 

Gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie miasto posiada 34,5 ha.  

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości – 611 067,98 zł . 

Gminnym zasobem nieruchomościami zarządza Miasto bezpośrednio Wydział Gospodarki Komunalnej. 

Miasto posiada 49,9 km dróg utwardzonych. Drogami miejskimi i wewnętrznymi zarządza Miejski 

Zarząd Dróg. 

 

b. 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 2021 powierzchnia gruntów, które znajdowały się w dzierżawie wynosiła: 

 na cele ogrodnicze i rolnicze 2,92 ha; 

 na cele przemysłowo-usługowo-handlowe 9,03 ha; 

 pod garaże i na cele dojazdowe 1,85 m2; 

 na cele budowy Akademii Sztuk Walki TKKT 2094 m2; 

 pod farmy fotowoltaiczne 6,49 ha. 

2. W roku 2021 powierzchnia wynajmowanych lokali wynosiła 314,54 m2. 

3. W roku 2021 powierzchnia gruntów będących użyczeniu wynosiła 15,88 ha. 

4. Dochody otrzymane w 2021 roku z tytułu dzierżawy i najmu wyniosły 410 873,35 zł. 

  

https://sip.lex.pl/#/document/16798871?unitId=art(25)ust(2)&cm=DOCUMENT
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c. 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 241 lokali mieszkalnych i 

socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 9.700,27 m². 

Znajdujące się w zasobie mieszkaniowym lokale mieszkalne podzielone są na kategorie 

czynszowe oraz na lokale socjalne tj. : 

 Kategoria mieszkania z pełnym wyposażeniem ze stawką czynszu 4,55 zł. za 1 m² - 

50 mieszkań o łącznej powierzchni 2.171,67 m², 

 Kategoria mieszkania z pełnym wyposażeniem bez centralnego ogrzewania ze stawką 4,20 zł. za 1 

m² - 8 mieszkań o łącznej powierzchni 271,01 m², 

 Kategoria mieszkania z łazienką i WC bez centralnego ogrzewania i gazu ze stawką  

3,85 zł. za 1 m²- 28 mieszkań o łącznej powierzchni 1.302,68 m², 

 Kategoria mieszkania tylko z wod.-kan. ze stawką 2,45 zł za 1 m²  - 32 mieszkań o łącznej 

powierzchni 1.573,87 m², 

 Lokale socjalne ze stawką 1,22 zł. za 1 m² – 115 lokali o łącznej powierzchni 4.025,97 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. J. Rybickiego 19/5 42,40 2 

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

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

6. J. Rybickiego 19/24 73,30 3 

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

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

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

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

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

12. Brygady 3/3 39,30 2 

13. Brygady 3/12 12,00 1 

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

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

80. J. Rybickiego 33/1-18 770,86 57 

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

115 Wyzwolenia 138 /1-15 646,61 48 

Razem 4025,97 284 
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 Lokale będące własnością Miasta Tomaszów Lubelski 

 położone w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych  

Lp. Adres Ilość lokali m2  

1. Króla Zygmunta 5 2 97,18 

2. Króla Zygmunta 7 4 167,16 

3. M.C. Skłodowskiej 48A 7 300,43 

4. M.C. Skłodowskiej 48B 7 366,90 

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.. Andersa 8 2 107,90 

10. Andersa 10 1 45,91 

11. Andersa 12 3 105,79 

12. Rogózieńska 7 3 145,84 

13. Rogózieńska 11 3 94,17 

14. Al. Sportowa 1 1 57,60 

15. Rejtana 3 1 34,05 

16. Rejtana 5 3 147,40 

17. Rejtana 7 2 57,60 

18. Rejtana 9 5 171,88 

19. Rejtana 11 2 59,09 

20. Rejtana 13 1 40,04 

21. Ligowskiego 30 1 67,30 

22. Rolnicza 28 1 31,20 

Ogółem 58 2442,68 

 

2. Koszty i wpływy oraz zaległości czynszowe 

Koszty w 2021 r. 

1. Fundusz remontowy od lokali Gminy Miejskiej w budynkach Wspólnot  

Mieszkaniowych         -    80.526,06 zł. 

2. Koszty remontów budynków i lokali     -    38.187,52 zł.  

3. Koszty eksploatacji budynków i lokali będących własnością Gminy  

Miejskiej i zaliczki na poczet Wspólnot Mieszkaniowych za lokale  

Gminy Miejskiej         -   292.052,87 zł. 

4. Koszty wynagrodzenia z tytułu administrowania i zarzadzania lokalami,  

budynkami Miasta        -   260.583,73 zł. 

5. Koszty związane z refundacją za nieściągalne czynsze   -     11.967,19 zł. 

6. Koszty wypłaty odszkodowań dla Spółdzielni Mieszkaniowej  

z tytułu niedostarczenia przez Miasto lokali socjalnych lub  

pomieszczeń tymczasowych osobom wskazanych przez Sąd   -     7.043,39 zł. 

Łączne koszty za 2021 r.       -   690.360,76 zł. 

Wpływy w 2021 r. 

Wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych za 2021 r.  -   855.330,46 zł. 
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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 2021 r. zaległości czynszowe wynoszą 257.764,56 zł., z czego: 

 do 30 dni zaległości wynoszą      2.613,01zł.  

 do 90 dni zaległości wynoszą      4.416,78 zł.  

 do 180 dni zaległości wynoszą      5.497,31 zł. 

 do 360 dni zaległości wynoszą    11.806,60 zł. 

 powyższej 360 dni zaległości wynoszą        233.430,86 zł. 

Zarządca do wszystkich najemców, którzy posiadają zaległości wysyła upomnienia, monity 

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

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

wyczerpaniu wszelkich procedur podejmowane są czynności prawne. Do tych osób kierowane są pisma 

wzywające do uregulowania posiadanych zaległości w terminie miesięcznym (ustawowym), a po tym 

terminie w przypadku nieuregulowania zaległości sprawy zostają kierowane na drogę postępowania 

sądowego.  

3. Potrzeby remontowe w 2022 roku  

Potrzeby remontowe w budynkach komunalnych 

Większość budynków będących własnością Gminy Miejskiej są budynkami, które zostały 

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

Staffa 3 i Al. Sportowa 5 zostały już rozebrany a kolejne dwa  Al. Sportowa 3 i 7 po przekwaterowaniu 

mieszkańców zostaną rozebrane w 2022 r. Dodatkowo budynek przy ul. Kościuszki 16 w oparciu 

o wykonana ekspertyzę techniczną został wyłączony z użytku, a mieszkańcy z 4 lokali zostali 

wykwaterowani do budynku socjalnego przy ul. J. Rybickiego 33. 

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 2021 r. wydatkowano kwotę 38.187,52 zł. na remonty, bieżące utrzymanie i konserwacje lokali 

i budynków komunalnych  

4. Zaspokojone potrzeby mieszkaniowe mieszkańców Miasta Tomaszów Lubelski  

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

 3 umowy najmu lokalu mieszkalnego, 

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

 1 umowa najmu zawarta w wyniku wstąpienia w stosunek najmu.  

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

 3 umowy najmu lokalu mieszkalnego, 
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 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 umów 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.  

W 2021 r. zawarto 64 umów najmu, w tym: 

 3 umów najmu lokalu mieszkalnego, 

 58 umów na lokal socjalny, 

 3 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 

Lp. Wielkość 

rodziny 

Liczba 

rodzin 

Wielkość mieszkania 

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

1. 3-osobowa 6 0 3 3 0 

2. 2-osobowa 5 0 5 0 0 

3. 1-osobowa 4 4 0 0 0 

Razem: 15 4 8 3 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. 7- osobowa 1 0 0 1 

2. 5- osobowa 3 0 0 3 

3. 4- osobowa 4 0 0 4 

4. 3-osobowa  4 0 4 0 

5. 2-osobowa 10 0 10 0 

6. 1-osobowa 16 16 0 0 

Razem: 38 16 14 8 

 

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 2022 r. 

w oparciu o złożone wnioski w 2021 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 2022 r. poz.172 ze zm.) 
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obowiązek zabezpieczenia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce 

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

Aktualnie pozostała jeszcze jedna rodzina oczekująca 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. 320,00 zł. 

W 2021 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 wybudowanych przed 1945 r. 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. 

Aktualna 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 zostały już podjęte budynki przy ul. Al. Sportowa 5 i Staffa 3 zostały 

rozebrane a lokatorzy z budynków zostali przekwaterowani głównie do budynków socjalnych przy ulicy 

J. Rybickiego 35 i 33. Dodatkowo budynek przy ul. Kościuszki 16 został wykwaterowany z uwagi na 

ekspertyzę techniczną, a ze względu na bardzo wysoki koszt remontu zostanie przeznaczony łącznie z 

działką do sprzedaży w drodze przetargu. Do rozbiórki pozostaną jeszcze dwa budynki przy Al. 

Sportowa 3 i 7. 

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 11, Starocerkiewna 2. Należałoby 

przyjąć zasadę wykonywania remontu generalnego 1-2 budynków  mieszkalnych komunalnych rocznie.  

 

7. Zmniejszenie zasobu mieszkaniowego  

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 
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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 

 

W 2021 r. sprzedano 8 lokali, w tym: 

Lp. Adres Ilość sprzedanych 

1. J. Piłsudskiego 3 1 

2. Kościelna 1 2 

3. Ligowskiego 30 1 

4. Kr. Zygmunta 5 2 

5. M.C. Skłodowskiej 48B 2 

Razem 8 

 

8. Zamierzenia budownictwa komunalnego 

W zakresie budownictwa komunalnego w latach 2020-2021 oddano do użytku trzy budynku z 53 

lokalami socjalnymi. Do tych lokali trafiły głównie mieszkańcy budynków położonych przy ulicy Al. 

Sportowa 3, 5, 7 i Kościuszki 16.  

Kolejny budynek przy ulicy Wyzwolenia, dla którego Miasto posiada opracowany projekt 

budowlany w chwili obecnej nie będzie realizowany z uwagi na duże obciążenie finansowe budową 

trzech budynków socjalnych.  
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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 przyczyniają 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. 

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. 



– 25 

 

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. 

Obszar rewitalizacji 

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 został przekazany mieszkańcom w połowie 2021 roku. 

Rok 2020 jest także okresem oddania do użytkowania krytej pływalni wykonanej w ramach projektu pn. 
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Modernizacja kompleksu sportowego OSiR „Tomasovia” obejmująca modernizację zdegradowanych 

budynków OSiR „Tomasovia” oraz remontu budynku hali sportowej OSiR z zapleczem 

administracyjno-socjalnym. Ten etap zakończył prace przy termomodernizacji istniejących obiektów 

OSiR, 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 inwestycyjne ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Tomaszów 

Lubelski na lata 2017-2022 będą realizowane w latach 2022 – 2023. Budowa Akademii Aktywności jest 

częścią projektu, zakładającego dalszy rozwój infrastruktury sportowej na terenie Ośrodka Sportu i 

Rekreacji „Tomasovia” w Tomaszowie Lubelskim. Na ten cel w połączeniu z przebudową stadionu na 

potrzeby dyscyplin lekkoatletycznych uzyskano dofinasowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład / 

Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.700.000 zł. oraz w ramach rozwoju inwestycji 

sportowych Ministra Sportu i Turystyki w kwocie 4.265.100 zł. Inne działania rewitalizacyjne opierają 

się na działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim jako instytucji 

pierwszego kontaktu ze społecznym wykluczeniem oraz marginalizacją społeczną. 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 

2021 r., poz. 485 z późn.zm.) określone zostały zasady oraz tryb przygotowania, prowadzenia i oceny 

rewitalizacji, wskazując jednocześnie, że „przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków 

rewitalizacji oraz jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy stanowią jej zadania własne”. W 

przypadku, gdy gmina planuje realizację wskazanych zadań własnych, niezbędne jest przystąpienie do 

opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026. 

Uchwałą nr XLI/444/2022 z dnia 25.02.2022 r. Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Tomaszów Lubelski na 

lata 2021-2026 rozpoczęto prace nad przedmiotowym dokumentem, który stanowić będzie podstawowe 

narzędzie do prowadzenia rewitalizacji, zapewniające koncentrację oraz kompleksowe działania w 

ścisłej współpracy ze społecznością lokalną. 

 

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 
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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 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 powstały lokale 

usługowe w postaci Dziennego Domu Seniora i Centrum Aktywności Lokalnej oraz mieszkalne w 

budynkach przy ul. Wyzwolenia i Rybickiego. Trzy budynki mieszkalne wielorodzinne zostały oddane 

do użytkowania i zasiedlone przez mieszkańców naszego miasta. Teren po byłych budynkach socjalnych 

i komunalnych przy Al. Sportowej został oczyszczony, a obiekty tam zlokalizowane zostały rozebrane. 

- 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. 

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 
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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 oraz 

dodatkowe 3 000 000 zł ze środków budżetu państwa. Wartość całego przedsięwzięcia zamknęła się 

kwotą 34 024 846,95 zł. 

Akademia Aktywności oraz stadion lekkoatletyczny jako elementy projektu pn. Budowa i 

przebudowa zewnętrznych obiektów OSiR w Tomaszowie Lubelskim, na koniec roku 2021 są na etapie 

przygotowania przetargu. Uzyskane dofinansowanie od Ministra Sportu i Turystyki w kwocie 4.265.100 

zł oraz Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach inwestycji strategicznych w kwocie 6.700.000 zł 

daje możliwości realizacji tych przedsięwzięć przy małym obciążeniu budżetu naszego miasta. 

Realizacja przewidziana w postępowaniu będzie obejmować okres 18 miesięcy od podpisania umowy. 

2. Modernizacja infrastruktury komunalnej 

- Przebudowa dróg wojewódzkich dr. nr 850 (Łaszczowiecka). 

W roku 2021 zostały zakończone zostały prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej 

wielobranżowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 850 ul. Łaszczowieckiej. Dokument ten zostanie 

w najbliższym czasie przekazany zarządcy drogi celem wspólnej realizacji robót przy tak ważnym 

ciągów komunikacyjnym dla naszego miasta. 

- Przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta.  

Rok 2021 był czasem wspólnej realizacji przebudowy drogi powiatowej ul. Ordynackiej, w której skład 

wchodziła przebudowa skrzyżowania przy Zespole Szkół Techniczno - Motoryzacyjnych (dawniej 

„Mechanik”) do włączenia drogi powiatowej Tomaszów Lubelski – Susiec. Miasto Tomaszów Lubelski 

na ten cel przekazało dotację w kwocie 495.054,92 zł. 

- Budowa i modernizacja dróg gminnych, chodników na terenie miasta. 

Realizacja przedsięwzięć w roku 2021 stanowiła kontynuację aplikowania o środki zewnętrzne 

z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg 

Samorządowych), w ramach którego dokonano budowy drogi gminnej ul. Armii Krajowej (od ul. Polnej 

do łuku na ul. Armii Krajowej przy włączeniu w ul. Piskora) wraz z oświetleniem ulicznym. 

Wybudowany ciąg komunikacyjny stanowi uzupełnienie komunikacyjne w północno – zachodniej 

części miasta. Wartość całkowita tego przedsięwzięcia wyniosła 764.299,58 zł., z czego 566 458,40 zł. 

stanowi dotacja z budżetu państwa. 

Kolejną inwestycją drogową była przebudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie ul. Piłsudskiego, 

Rogózieńskiej, Rynek i Szylinga, która poprawiła funkcjonalność i estetykę osiedla zlokalizowane w 

obrębie rynku miejskiego. Przeznaczona kwota 604.999,71 zł na realizację tego zadania została 

pomniejszona o środki Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych w kwocie 186.375,78 zł i wartości 

kostki betonowej w ilości 1000 m2 przekazanej przez Powiat Tomaszowski. 

Rok 2021 to także opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej ul. Mickiewicza, 

która po złożeniu wniosku aplikacyjnego uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju 

Dróg rzędu 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Rozpoczęcie realizacji robót  budowlanych 

w II kwartale 2022 roku.  

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. 
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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 bez wykopowej 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 była podyktowana 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 o.o. w Tomaszowie Lubelskim na 

prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków (art. 21 ust. 2 pkt 

3) w/w  ustawy. 

 

Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne urządzeń wodociągowych w roku 2021 

 

  

Rok obowiązywania taryfy 2021 

Lp. Zadanie 
 

Cel realizacji zadania 

Źródło 

finansowania 

1. 

Budowa odcinka sieci wodociągowej  

(przedłużenie) w ul. Zacisze 

b/Rolniczej 

Budowa sieci 

wodociągowej umożliwi 

dostawę wody dla potrzeb 

budownictwa 

mieszkaniowego 

jednorodzinnego lub 

wielorodzinnego oraz 

zapewni ciągłość jej 

dostawy 

Środki własne 2. 

Opracowanie projektu budowlanego 

sieci wodociągowej w ul. Ofiar 

Bełżca. 

3. 

Budowa  farmy fotowoltaicznej na 

terenie stacji pomp (ujęcie wody) ul. 

Brygady 

Planowane nakłady na rok 2021 1550 tys. 
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Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne urządzeń kanalizacyjnych w roku 2021r. 

Rok obowiązywania taryfy 2021 

Lp. Zadanie 

 

Cel realizacji zadania 

 

Źródło 

finansowania 

1.  

Renowacja kanałów sanitarnych 

metodą bezwykopową w ul. 

Lwowskiej, Królewskiej, 

Słowackiego, Kr. Zygmunta, 

Brackiej, Żeromskiego 

Budowa i renowacja  sieci 

kanalizacyjnej ma na celu 

umożliwienie przyłączenia 

istniejących i nowo 

budowanych budynków 

oraz zmniejszenie dopływu 

wód infiltracyjnych z 

nieszczelnej kanalizacji do 

oczyszczalni ścieków,  

Środki własne, 

pożyczka z 

WFOŚiGW w 

Lublinie, dotacje 

z funduszy 

unijnych 

2. 

Połączenie sieci kanalizacji sanitarnej 

z ul. Piłsudskiego do sieci w ul. 

Zielonej w kierunku kolektora 

„północ” 

3. 
 Budowa odcinka sieci kanalizacji 

sanitarnej w  ul. Wyzwolenia 

Planowane nakłady na rok 2021 4080 tys. zł 

 

Sposoby finansowania planowanych inwestycji. 

Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, 

będące przedmiotem planu, Spółka finansowała z następujących źródeł: 

- ze środków własnych Przedsiębiorstwa tj. z amortyzacji obiektów stacji wodociągowej, obiektów 

oczyszczalni ścieków, urządzeń  wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, 

- z preferencyjnych pożyczek z funduszy ochrony środowiska, w szczególności z pożyczek udzielanych 

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, jako 

współfinansowanie inwestycji lub zabezpieczenie wkładu własnego przy dotacjach z funduszy unijnych, 

- z dotacji z funduszy unijnych, pod warunkiem ogłoszenia naboru wniosków na działania z zakresu 

gospodarki wodno-ściekowej oraz spełnienia warunków stawianych beneficjentom. 

Efektem realizacja planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych jest : 

- rozszerzenie świadczonych usług – poprzez pozyskanie nowych odbiorców, 

- zapewnienie ciągłości dostawy wody i odprowadzania ścieków, 

- spełnienie wymogów wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2020 poz. 2028 tj.). 

W roku 2021 zostały wykonane przedsięwzięcia : 

Nazwa inwestycji - sieć wodociągowa Długość Kwota (zł) 

Sieć wodociągowa w ul. Sikorskiego DN 225 297,2 m.b. 129 433,80 

Przyłącze wodociągowe w ul. Legionów Polskich DN 90 66 m.b. 19 298,70 

Sieć wodociągowa w ul. Zacisze DN 63 47,2 m.b. 6 968,30 

Przebudowa magistrali wodociągowej w ul. Ordynacka - 

Al. Sportowa DN 450 

245,1 m.b. 317 916,00 

Farma fotowoltaiczna na Ujęciu wody - 202,16 kWp  808 162,43 

Agregat prądotwórczy na Ujęciu wody  132 000,00 

 suma 1 413 779,23 
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Nazwa inwestycji - sieć kanalizacyjna Długość Kwota 

Przyłącze kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej - 

Piłsudskiego DN 160 

39 m.b. 12 111,19 

Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Wyzwolenia DN 200 62 m.b. 33 057,00 

Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 

Brackiej DN 200 

156,8 m.b. 197 098,14 

Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 

Królewskiej DN 300 

161,3 m.b. 220 793,94 

Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 

Króla Zygmunta DN 300 

701,9 m.b. 986 596,97 

Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 

Słowackiego DN 250 

350,6 455 613,45 

Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 

Lwowskiej DN 250-500 

1 161,9 m.b. 1 461 497,50 

Przyłącze kanalizacji sanitarnej w ulicy Zielonej - 

Piłsudskiego DN 225 

39 m.b. 22 742,5 

 suma 3 389 510,69 

 

Na sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski w dniu 19 lutego 2021 roku uchwalono plan rozwoju 

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022 - 2023. 

- 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 2021 rozbudowano system o dodatkowe kamery na 

skrzyżowaniu ulic Lwowska – Matejki i Króla Zygmunta III Wazy. 

- Przebudowa i rozbudowa systemu odprowadzenia i zagospodarowania wód opadowych. 

Zadania inwestycyjne w zakresie budowy, modernizacji systemów zagospodarowania i odprowadzania 

wód opadowych, w 2021 dały początek rozpoczęciu prac przy budowie zbiornika retencyjnego przy 

ul. Wiejskiej w Tomaszowie Lubelskim. W ramach poniesionych środków wykonano program 

funkcjonalno – użytkowy realizacji tego zamierzenia, który będzie wyznacznikiem opracowania 

projektowego. Rozpoczęcie tych prac będzie kontynuowane poprzez aktualizację studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego w północno – wschodniej części miasta oraz 

sporządzenie szczegółowego planu zagospodarowania terenów użytkowanych obecnie rolniczo lub 

pozostawionych jako nieużytki gruntowe. 

- 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 

2021 podjęto wspólnie z Rejonem Energetycznym w Tomaszowie Lubelskim działania zmierzające do 

przebudowy sieci energetycznej abonenckiej oraz oświetlenia ulicznego w obrębie ulic : 29-go 

Listopada, Grota Roweckiego. Dodatkowo przy ulicach : E. Plater, Karpińskiego, Wyzwolenia 

dokonano montażu brakujących źródeł światła wraz ze słupami stalowymi, jako uzupełnienie prac 

rozpoczętych w latach wcześniejszych.  

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 
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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, budynek Powiatowego Sejmiku Tomaszowskiego, obiekt obecnej Szkoły 

Muzycznej i wiele innych. 

Oprócz wyżej wymienionych należy odnotować potencjał Tomaszowa Lubelskiego obejmujący 

infrastrukturę sportową. 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 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 2021 był okresem poszukiwań rozwiązań właściwego montażu finansowego realizacji inwestycji 

w zakresie rozwoju turystyki. Koncepcje realizacyjne tych przedsięwzięć zostaną inicjowane po 

końcowym 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. Wybudowanie krytej pływalni jako uzupełnienie bazy sportowej OSiR było czynnikiem 

promującym nasze miasto oraz ważnym elementem poprawy kondycji fizycznej mieszkańców miasta 

oraz całego regionu. W roku 2021 otrzymano zapewnienie współfinansowania przez Ministra Sportu 

i Turystyki oraz środki Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Inwestycji Strategicznych na zadanie 

obejmujące budowę Akademii Aktywności oraz wykonanie stadionu lekkoatletycznego przy płycie 

głównej boiska. Realizacja prac będzie rozpoczęta już w roku 2022. 

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”. 

- Rozwój lokalnych produktów turystycznych (potrawy regionalne, tradycyjne produkty 

rękodzielnicze). 
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- 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 Pamięci 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 georóżnorodności 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. 

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 
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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, 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 proekologiczny, 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 jest 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 
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analogie do prac na Green Velo, że pozyskanie terenu na potrzeby projektu odbędzie się bez kosztowo 

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.   

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 euro kostki.  

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 
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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 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. 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 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. 
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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 

Poniesione w 2018 roku wydatki w kwocie 321 357,26 zł 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 
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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. 

Zakończone prace przy przebudowie Zielonego Rynku miały 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 została 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”, a następnie zarządcą obiektu został Miejski Zarząd Dróg 

w Tomaszowie Lubelskim. 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.  

- 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. 
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- „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 

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 wykonało i planuje w przyszłości działania w kierunku realizacji 

inwestycji z zakresu montażu kolektorów słonecznych oraz pełniejszego wykorzystania Odnawialnych 

Źródeł Energii. 

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 pellety w gospodarstwach domowych. 

- Montaż pomp ciepła w gospodarstwach domowych. 

- Montaż paneli fotowoltaicznych. 

- Montaż kolektorów. 

W roku 2021 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 był także okresem realizacji instalacji OZE dla mieszkańców naszego miasta przy udziale 

środków Unii Europejskiej. Instalacje fotowoltaiczne, solarne, pompy ciepła oraz kotły na pellet 

w całkowitej ilości 447 szt. zostały w roku 2021 wbudowane w budynki osób fizycznych naszego 

miasta. Dotacja na ten cel wyniosła 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 zespół działań mających na celu 

stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska, zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju. Wyznacza on uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięć mogących 

niekorzystnie wpływać na stan środowiska z uwzględnieniem założeń dokumentów strategicznych 
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i programowych wyższego szczebla (krajowych, wojewódzkich i powiatowych) oraz dokumentów na 

poziomie gminy. 

Program 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 2021 r. poz. 845). 

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.  

Planowane w Programie przedsięwzięcia mają na celu w sposób istotny poprawę w zakresie emisji 

zanieczyszczeń do powietrza. Głównymi elementami programu, które przyczynią się do poprawy stanu 

powietrza są : 

- obniżenie emisji niskiej poprzez sukcesywne zmniejszanie ilości spalanego węgla zarówno w sferze 

działalności produkcyjnej jak i w indywidualnej zabudowie mieszkaniowej 

- rozwój alternatywnych źródeł energii tj. instalacje solarne, ogniwa fotowoltaiczne, spalanie biomasy 

- zmniejszenie emisji na terenie centrum miasta poprzez skierowanie transportu drogowego poza miasto 

(budowa obwodnicy).  

Realizacja przedsięwzięć ujętych w programie przyczyni się do poprawy stanu środowiska w zakresie 

ochrony powietrza. Znaczna część przedsięwzięć związana jest z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń 

do powietrza. Budowa obwodnicy odciążyła nieznacznie ruch w granicach miasta, zmniejszyła ilość 

spalanego paliwa poprzez uzyskanie płynności komunikacji i zmniejszenia ilości zużytego paliwa, co 

przyczyniło się do zmniejszenia emisji spalin. Realizacja programu wiąże się ze zmniejszeniem emisji 

zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza i będzie mieć znacząco pozytywny wpływu na stan 

czystości powietrza na terenie miasta. 

2. Stan zanieczyszczenia gleb. 

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

bezpośredni wpływ na utrzymywanie się procesów odnowy życia. Kontrola środowiska glebowego 

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

działalności człowieka. Realizacja programu nie jest związana z istotnym wykorzystaniem zasobów 

gruntów. Realizacja budowy obwodnicy komunikacyjnej naszego miasta pochłonęła pod infrastrukturę 

drogową znaczne powierzchnie gruntów. Trwałe antropogeniczne przekształcenie gleb w sposób 

mechaniczny nie powoduje zagrożenia dla poszczególnych elementów środowiska. W trakcie realizacji 

innych przedsięwzięć typu budowa lub modernizacja kanalizacji i wodociągów, w miejscu obiektów 
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podziemnych i naziemnych nastąpi niekorzystne zmiany struktury gleby w strefie technicznej budowy, 

po zakończeniu prac stan zostanie przywrócony do pierwotnego. Realizacja programu wiąże się 

z przekształceniem powierzchni gruntów na cele związane z infrastrukturą, poprawiającą stan 

środowiska w obszarze miasta i w kategoriach zasady zrównoważonego rozwoju nie będzie mieć 

znacząco niekorzystnego oddziaływania na środowisko. 

3. 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. 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). 

4. 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 byłą drogą krajową nr 17, a obecnie wojewódzką, będąca niegdyś drogą tranzytową dla 

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

wojewódzkie nr 853 oraz 850. 

Na tym newralgicznym odcinku drogi 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. 

Oddana w listopadzie 2021 roku do użytku obwodnica Tomaszowa Lubelskiego, na pewno  wpłynie na 

zmniejszenie oddziaływanie hałasu związanego z transportem, poprzez przeniesienie ruchu 

tranzytowego na wschodnie obrzeża miasta. Realizacja pozostałych planowanych przedsięwzięć 

związana była z emitowaniem hałasu podczas prowadzenia prac, natomiast po ich zakończeniu hałas nie 

jest znaczący. Ustalenia programu nie generują znaczących zagrożeń dla środowiska ze strony emisji 

hałasu. Realizacja programu wiąże się ze zmniejszeniem emisji hałasu do środowiska na terenach 

akustycznie chronionych i nie będzie mieć znacząco pozytywny wpływu na stan akustyczny w mieście. 

Na terenie miasta zagrożenie hałasem przemysłowym jest stosunkowo niewielkie. 

5. Gospodarowanie wodami. 

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

polegającą na zachowaniu niezbędnych zasobów wód podziemnych o dobrej jakości. W Tomaszowie 

Lubelskim znajduje się stacja krajowej sieci monitoringu wód podziemnych, oznaczona w Unii 

Europejskiej identyfikatorem PL01G109_007. Badane wody pochodzą z kredowego poziomu 

wodonośnego, którego strop znajduje się na głębokości 27,2 m p.p.t. Zaliczają się do Jednolitej Części 

Wód Podziemnych nr 121 (zgodnie z JCWPD 172). Stacja monitoringu wód podziemnych jest w 

promieniu 500 m otoczona przez lasy.  

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

obszarze dorzecza Wisły miasto zlokalizowane jest w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych 

oznaczonym kodem europejskim PLRW2000726614591, o nazwie: „Sołokija od źródeł do granic RP”. 

Zagrożeniem dla wód jest sytuacja braku kanalizacji oraz niewłaściwie wykonane i eksploatowane 

bezodpływowe zbiorniki na ścieki. Konieczne jest przestrzeganie prawidłowości rozwiązań 

indywidualnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Pozostałe czynniki zanieczyszczenia wód 

pochodzące z rolnictwa, komunikacji, infrastruktury miejskiej i przemysłowej posiadają charakter 

rozproszony i warunkach właściwego funkcjonowania tych obszarów gospodarki nie powinny mieć 

znacząco negatywnego oddziaływania na środowisko. Ponadto miasto Tomaszów Lubelski planuje 
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utworzenie 4 zbiorników retencyjnych. Ich budowę uwzględniono również w harmonogramie rzeczowo 

– finansowym niniejszego programu. Budowa zbiorników małej retencji wpisuje się w kierunek 

interwencji gospodarowania wodami dla ochrony przed: powodzią, suszą i deficytem wody oraz 

zwiększenia retencji wodnej. 

6. 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 podpiętrzone 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 Lubelski nie leży 

w obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi.  

7.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 

nasłonecznienie, 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 – obszary 

bardzo narażone. Ponadto na terenie miasta 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. 

8. 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 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 (15,187 km), która jest stale 

rozbudowywana. W 2021 r. wybudowano 55 m.b. kanalizacji deszczowej  przy ul. Dolnej. 

9. 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 
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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 2021 r. zdemontowano i unieszkodliwiono 106,12 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. 

10. 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. 

Na terenie miasta przy ul. Łaszczowieckiej zlokalizowane jest nieeksploatowane składowisko odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojętne. Porządkowanie gospodarki odpadami zawarte w programie 

dotyczące obszaru Miasta Tomaszów Lubelski, posiada charakter organizacyjny pozwalający na 

wyeliminowanie niekorzystnego oddziaływania wytwarzanych na terenie miasta odpadów. Poprzez 

rozbudowę PSZOK stworzone zostaną warunki do pełnej selektywnej zbiórki odpadów, w tym odpadów 

problematycznych. Utworzony punkt napraw oraz działania edukacyjne przyczynią się do zapobiegania 

powstawania odpadów. W związku z realizacją programu nie przewiduje się przedsięwzięć 

generujących odpady niebezpieczne poza odpadami występującymi w odpadach komunalnych. 

Kontrolowane i zorganizowane zbieranie odpadów komunalnych i innych niż komunalne ma na celu 

poprawę stanu środowiska na terenie miasta. 

11. Wykorzystywaniem naturalnych zasobów środowiska. 

Na terenie miasta występują surowce mineralne w postaci kruszywa naturalnego reprezentowanego 

przez piaski drobno i średnioziarniste tarasów akumulacyjnych doliny rzeki Sołokiji. Planowane 

w programie przedsięwzięcia nie oddziałują negatywnie na ich zasoby. Działania proekologiczne 

zawarte w planie operacyjnym i harmonogramie zadań na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 r. 

przewidują przedsięwzięcia związane z wykorzystaniem zasobów energii słonecznej w postaci ogniw 

fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych. Korzystanie z zasobów naturalnych w tym zakresie nie 

wiąże się z generowaniem niekorzystnych oddziaływań na środowisko. 

12. 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 formy ochrony przyrody występują również pomniki przyrody. Objęte tą formą 

ochrony jest pojedyncze drzewo i grupy drzew : 

- pojedyncze drzewo - Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie 396 cm i wysokości 28 m rosnący 

przy ul. 29 -go listopada 22, 

- grupa drzew - Lipa szerokolistna (Tiliaplatyphylos) – 3 szt. o obwodach : 400 cm, 490 cm, 505 cm 

i wysokości 25 m - ul. Królewska 1 - teren parafii rzymsko - katolickiej pw. Zwiastowania NMP 

w Tomaszowie Lubelskim, 
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- grupa drzew- Klon zwyczajny (Acerplatonoides) – 4 szt. o obwodach : 274 cm, 236 cm, 236 cm, 301 

cm oraz wysokości 26 m, 21m, 20 m, 

- Wiąz górski (Ulmuscabra) – 1 szt. o obwodzie 323 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 Lubelski 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 2021 r. przyjęto 23 wnioski o wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew oraz 73 

zgłoszenia od osób fizycznych dotyczących zamiaru usunięcia drzew. Rezultatem rozpatrzenia 

przedmiotowych wniosków było wydanie decyzji zezwalających łącznie na dokonanie wycinki 30 szt. 

drzew i zobowiązanie do nasadzenia 55 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 173 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, tj. drzewa obumarłe lub nie rokujące 

szans na przeżycie. Naliczono opłaty za wycinkę drzew i krzewów pod cele inwestycyjne o łącznej 

wysokości 43 895 zł i odroczono je na okres trzech lat od dnia upływu terminu wskazanego na 

wykonanie nasadzeń zastępczych. Wydano decyzje o umorzeniu opłat za usunięcie drzew na łączną 

kwotę 762 386,52 zł w związku z zachowaniem żywotności nasadzeń kompensacyjnych. 

Przyjęto 5 wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Po 

przeanalizowaniu wniosków 3 postępowania 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 2 pozostałych inwestycji stwierdzono 

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Zaopiniowano pozytywnie 

wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia 

polegającego na budowie i przebudowie dróg gminnych w miejscowosci Rogóźno, które w części 

zlokalizowane są na terenie Miasta Tomaszów Lubelski. 

Wydano 2 opinie dotyczące zbierania i przetwarzania odpadów na terenie Miasta Tomaszów 

Lubelski. 

 

5.4 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Tomaszów Lubelski.  
 

Strategicznym celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Miasta Tomaszów Lubelski jest 

wskazanie możliwości redukcji niskiej emisji 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.  
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Potrzeba opracowania PGN wynika z podjęcia działań zmierzających do ograniczenia niskiej emisji. 

Zmiana ta powinna skutkować nie tylko korzyściami środowiskowymi ale przynosić równocześnie 

korzyści ekonomiczne i społeczne. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej tematycznie zbliżony jest do 

Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, określonym  

w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.), 

a także jest ściśle powiązany z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.). Sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej nie jest 

wymagane żadnym przepisem prawa. Zachętą do realizacji celów wynikających z opracowanego PGN, 

mają być działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pełniącego rolę 

instytucji zarządzającej i wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 

2014 – 2020. Planuje się bowiem w sposób uprzywilejowany traktować gminy aplikujące o środki 

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

które będą posiadać opracowane Plany Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Głównym obszarem problemowym w Tomaszowie Lubelskim jest niska emisja wynikająca głównie ze 

spalania węgla i innych paliw kopalnych oraz środków transportu. Na podstawie informacji zawartych 

w „Raporcie o stanie środowiska woj. lubelskiego w 2014 r.” stwierdzono, że na obszarze Miasta 

Tomaszów Lubelski nie odnotowano przekroczenia norm emisji żadnych z badanych substancji.  

Dotychczasowe działania w zakresie likwidacji emisji na terenie Tomaszowa Lubelskiego w 2021 roku 

polegały na udzieleniu 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. Dofinansowano również 34 

kotły węglowe  na kotły na pellet realizowanych w ramach projektu przy udziale środków unijnych 

w ramach umowy z Regionalnym Programem Województwa Lubelskiego. 

Łącznie dotacja udzielona w roku 2021 z budżetu miasta wyniosła 375 000 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 Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta Tomaszów Lubelski 

na lata 2011-2032 
 

Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest stanowi jedno z zadań samorządu 

gminnego określonych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032, przyjętego 

uchwałą Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r., dokumentu, który zastąpił wcześniej obowiązujący 
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Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski. Główne 

cele Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta Tomaszów Lubelski to : 

1. usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, 

2. minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na 

terytorium kraju, 

3. likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.  

Usuwanie wyrobów zawierających azbest stanowi w ostatnich latach priorytet w walce 

z odpadami niebezpiecznymi ze względu na zagrożenie zdrowia ludzi i ochronę środowiska. Docelowy 

okres usunięcia wyrobów azbestowych na terytorium Polski określono do roku 2032. Niniejszy 

„Program” opracowano w zgodności z "Programem usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu 

województwa lubelskiego". Posiadanie przez gminę programu usuwania azbestu jest wypełnieniem 

jednego z podstawowych wymagań przy ubieganiu się o finansowe wsparcie wdrożenia projektów 

w zakresie unieszkodliwiania niebezpiecznych odpadów azbestowych na terenie miasta. 

 W „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest” zawarto też podstawowe informacje na 

temat azbestu, kierunków zastosowania wyrobów azbestowych oraz jego wpływu na zdrowie człowieka. 

Przedstawiono szacunkowy koszt usunięcia tych wyrobów. „Program...” ma na celu również zapoznanie 

z przepisami prawnymi dotyczącymi postępowania przy użytkowaniu i usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest oraz wynikającymi z nich procedurami aby uniknąć sytuacji np. niewłaściwego 

ich demontażu a tym samym zagrożenia zdrowia ludzkiego. W „Programie...” wskazano także 

możliwości pozyskania środków z różnych źródeł na usuwanie wyrobów azbestowych. W opracowaniu 

zawarto również harmonogram najważniejszych zadań do realizacji w rozbiciu na poszczególne lata. 

Dane dotyczące ilości i rozmieszczenia wyrobów zawierających azbest zostały opracowane na 

podstawie aktualnej weryfikacji danych zawartych w Programie usuwania wyrobów zawierających 

azbest z terenu miasta Tomaszów Lubelski, danych zawartych w Aktualizacji Programu usuwania 

wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego na lata 2016-2032, danych 

zawartych w Bazie Azbestowej, a także danych Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim.  

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 2021 r. zdemontowano i unieszkodliwiono 106,12 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. 

Założone w Programie podstawowe kierunki działań zmierzają do osiągnięcia zakresu celów jak 

i terminów ich osiągania. Wdrożenie Programu przyczyni się do poprawy stanu środowiska, 

w szczególności poprzez :  

- objęcie terenu miasta zorganizowanym usuwaniem odpadów azbestowych dąży do 

wyeliminowania niekontrolowanego usuwania odpadów do środowiska, co zmniejszenia 

zanieczyszczenia środowiska,  

- wdrożenie programu powoduje stopniowe zmniejszenie udziału odpadów azbestowych 

o cechach niebezpiecznych dla zdrowia ludzi, 

 - wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów o charakterze niebezpiecznym zmniejsza 

potencjalne zagrożenia dla środowiska. Usunięte i zebrane selektywnie odpady niebezpieczne są 

w bezpieczny sposób przetransportowane i unieszkodliwione w instalacjach posiadających stosowne 

zezwolenia. 
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- możliwość pozyskania środków na usuwanie wyrobów azbestowych za pośrednictwem miasta 

przyczyni się do przyśpieszenia realizacji programu. Wdrożenie tego dokumentu pozwoli na 

eliminowanie „dzikiego” porzucania odpadów azbestowych demontowanych dotychczas w sposób 

niezgodny z wymogami. 

 

5.6 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Tomaszów Lubelski. 
 

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., uchwałą Rady Miasta Nr VI/67/2019 

z dnia 08 marca 2019 r. oraz uchwałą Rady Miasta Nr XXXIV/345/2021 z dnia 10 września 2021 r. 

 
 

 

5.7 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 zagospodarowania 

przestrzennego oraz planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszów 

Lubelski. W roku 2022 planowane jest sporządzenie aktualnego opracowania. 
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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. Sporządzenie kolejnego opracowania planuje się w roku 

2022. W roku 2021 prowadzono 16 postępowań o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego oraz 59 postępowań o określenie warunków zabudowy. 
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5.8 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. 

 
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/ 
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5.9 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 okołounijne 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 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 
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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 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 obowiązującym Planem Rozwoju PSG Sp. z o.o. na lata 2018-2022 przewidziane są prace 

eksploatacyjne związane z zabezpieczeniem funkcjonowania i utrzymania sieci gazowych. 

 

5.10 Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Tomaszów Lubelski do roku 

2030. 
 

Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu jest dokumentem strategicznym, który uwzględnia 

specyficzne lokalne uwarunkowania geograficzne, społeczne i gospodarcze miasta oraz zawiera 

propozycję konkretnych działań chroniących przed skutkami zmian klimatu. Jego celem jest 

zwiększenie zdolności adaptacyjnych miasta wobec możliwych zagrożeń wynikających ze zmian 

klimatu. Plan pozwoli na skoordynowanie lokalnych działań i przedsięwzięć wiążących się 

z minimalizowaniem negatywnych skutków ekonomicznych, społecznych i środowiskowych 

wynikających ze zmian klimatu, a podejmowanych przez Miasto Tomaszów Lubelski i innych 

partnerów, a także uzyskanie ewentualnego dofinansowania na realizację inwestycji objętych planem. 

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (tj. Dz. U. 2021, poz. 247) uzgodniono odstąpienie od konieczności przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 

w Lublinie oraz Lubelskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Lublinie. Zgodnie 

z ww. ustawą przeprowadzono konsultacje społeczne. 

Aktualnie tempo zmian klimatu jest 10-krotnie szybsze od zmian zachodzących w ostatniej epoce 

lodowcowej. Działania antropogeniczne prowadzą przede wszystkim do zmian w sposobie użytkowania 

terenu, zmian w krajobrazie i szacie roślinnej. Wprowadzanie dużej ilości pyłów i aerozoli do atmosfery 

oraz dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych sprzyja ocieplaniu się klimatu zdecydowanie 

szybciej niż naturalne przyczyny, zaś urbanizacja wpływa na zmianę albedo powierzchni ziemi. 

Zanieczyszczenie atmosfery sprzyja powstaniu efektu szklarniowego – zatrzymywaniu promieniowania 



– 52 

 

długofalowego emitowanego przez Ziemię, które powinno przedostać się do przestrzeni kosmicznej. 

Raporty Międzyrządowej Komisji ds. Zmian Klimatu (IPCC) z coraz większym zdecydowaniem 

wskazują na przyśpieszenie ocieplania klimatu na skutek właśnie działalności człowieka. Miasta ze 

względu na kilka czynników są szczególnie zagrożone w tym obszarze. Obszary zurbanizowane, a w 

szczególności miasta, stanowią specyficzną jednostkę terytorialną charakteryzującą się dużą 

koncentracją ludności oraz zabudowy o wysokiej intensywności. Dla miast szczególne zagrożenie 

stanowią zjawiska i procesy wynikające ze zmian warunków termicznych; w obszarach 

zurbanizowanych, występowanie zjawisk ekstremalnych, w szczególności opadów (deszczy nawalnych) 

powodujących lokalne podtopienia i zaburzenia funkcjonowania infrastruktury oraz występowania 

suszy i wynikające z niej deficyty wody. Do specyficznych zagrożeń miejskich należą również 

zaburzenia cyrkulacji powietrza wzmacniane przez jego zanieczyszczenie. 

Opcje adaptacji to propozycje działań, których zrealizowanie będzie reakcją na określony 

czynnik klimatyczny oraz przyczyni się do osiągnięcia celów planów adaptacji.  

Opcje adaptacyjne mogą być działaniami o charakterze technicznym i inwestycyjnym jak budowa czy 

rekonstrukcja (np. infrastruktury). Drugą grupą działań są tzw. działania „miękkie”, czyli edukacja, 

podnoszenie świadomości, budowanie potencjału, zmiany zachowania reformy itd. 

- Działania informacyjno-edukacyjne są to działania wspierające, podnoszące świadomość społeczną, 

mające na celu propagowanie dobrych praktyk pozwalających uodpornić miasto i jego mieszkańców 

poprzez edukację i zintensyfikowane działania informacyjne. Jako kluczowe w tej kategorii 

zidentyfikowano działanie związane z kształtowaniem świadomości o zagrożeniach klimatycznych 

i edukację ekologiczną na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz działaniach z zakresu informowania 

i ostrzegania o zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu.  

- Działania organizacyjne polegające na aktualizacji dokumentów strategicznych planistycznych 

obwiązujących w mieście, wdrażaniu nowych procedur oraz nawiązywaniu współpracy pomiędzy 

podmiotami odpowiedzialnymi za adaptację do zmian klimatu, zmiany prawa miejscowego czy 

stworzenie wytycznych postępowania w sytuacjach wystąpienia zagrożeń klimatycznych. 

- Działania techniczne są to działania o charakterze inwestycyjnym obejmujące budowę nowej lub 

modernizację istniejącej infrastruktury. Do kluczowych działań technicznych, które pozwolą miastu 

uzyskać odporność miasta na zagrożenia związane ze zmianami klimatu, zaliczono przedsięwzięcia 

polegające na inwestycjach w infrastrukturę i środowisko, takich jak: sieć wodociągowa, sieć 

kanalizacyjna, wały przeciwpowodziowe, drogi, termomodernizacja budynków i obiektów, OZE, tereny 

zielone, działania związane z budową i rozwojem systemu gospodarowania wodami opadowymi oraz 

błękitnej i zielonej infrastruktury, rozwój terenów zielonych, działania rewitalizacyjne, 

W Miejskim Planie Adaptacji do zmian klimatu dla Tomaszowa Lubelskiego wybrano następujące 

przykłady grupy działań adaptacyjnych : 

- stworzenie systemu komunikacji miejskiej w celu ochrony mieszkańców miasta przed 

zanieczyszczeniem i hałasem generowanym przez indywidulane środki transportu, zmniejszenie 

zanieczyszczenia komunikacyjnego, optymalizowanie transportu drogowego, 

- wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła, stworzenie systemu ciepłowniczego bazującego na źródle 

odnawialnym (energii geotermalnej), zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii, zwiększenie 

efektywności energetycznej, ochrona obszarów generowania świeżego/chłodnego powietrza, 

- modernizacja i budowa infrastruktury uzbrojenia terenu, szczególnie kanalizacji sanitarnej oraz 

zaopatrzenia w wodę pitną, monitoring i regulacja gospodarki wodociągowej i kanalizacyjnej, 

- zwiększenie retencjonowania wód, przeciwdziałanie powodziom i podtopieniom, zagospodarowanie 

wody deszczowe, przeciwdziałanie suszy, 

- rozwój terenów zielonych oraz błękitno – zielonej infrastruktury, 

- stworzenie systemu monitoringu i ostrzegania przed zagrożeniami związanymi z ekstremalnymi 

zjawiskami oraz zmianami klimatu, wzmocnienie służb ratowniczych z uwzględnieniem zmian 

klimatycznych, budowa systemu dla zapewnienia ochrony zdrowia, 

- edukowanie, informowanie o następstwach zmian klimatu oraz promowanie dobry praktyk, działań 

i postaw, propagowanie partycypacji społecznej. 
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Plan Adaptacji dla Miasta Tomaszów Lubelski powstał z wykorzystaniem metody partycypacyjnej. 

Prace nad przygotowaniem dokumentu prowadzone były w współpracy z jednostkami miejskimi 

odpowiedzialnymi za poszczególne sektory miasta: 

- Wydział Inwestycji i Rozwoju, 

- Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, 

- Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tomaszowie Lubelskim, 

- Wydział Gospodarki Komunalnej 

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim oraz 

przedstawicielami przedsiębiorców, których działalność może zostać zakłócona przez zmiany klimatu 

oraz przedstawicielami mieszkańców. 

Wdrażanie MPA jest procesem wielostopniowym, za który odpowiadać będzie samorząd gminny we 

współpracy z interesariuszami zewnętrznymi (zinstytucjonalizowanymi i indywidualnymi). 

W Polsce adaptacja do zmian klimatu nie jest priorytetowym obszarem wsparcia finansowego, ale wiele 

działań szczególnie w zakresie ochrony środowiska i ekologii finansowanych ze środków krajowych 

jest spójna z celami adaptacyjnymi. 

Przewiduje się również możliwości finansowania działań adaptacyjnych z nowej Perspektywy 

finansowej 2021-2027. Fundusze Europejskie na lata 2021-2027 to 72,2 miliarda euro z polityki 

spójności oraz 3,8 mld euro środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Łącznie to 

około 76 miliardów euro. Środki zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w innowacje, 

przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację i sprawy 

społeczne. 

Plan adaptacji podlega monitoringowi, a w razie potrzeby aktualizacji. Przegląd stanu realizacji 

działań określonych w Miejskim Planie Adaptacji będzie stanowić źródło informacji na temat postępu 

realizacji zaplanowanych działań. Monitorowanie realizacji działań adaptacyjnych powierzono 

Wydziałowi Inwestycji i Rozwoju. Raport z wdrażania Planu Adaptacji będzie przygotowywany co dwa 

lata oparciu o informacje przekazane przez podmioty odpowiedzialne za inicjowanie i realizację działań 

adaptacyjnych. Raport ten będzie zawierać podstawowe informacje o zainicjowanych, przygotowanych, 

realizowanych działaniach adaptacyjnych prowadzonych w okresie sprawozdawczym. Po zatwierdzeniu 

raportu przez Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski będzie on udostępniony w sposób umożliwiający 

opinii publicznej zapoznanie się z jego treścią. 

Podsumowanie 

Uwzględnienie zmian klimatu na obszarze Miasta Tomaszów Lubelski jest niezbędne dla 

zapewnienia dobrego i bezpiecznego funkcjonowania oraz w celu osiągnięcia i utrzymania wysokiej 

jakości życia mieszkańców. Przyjęcie Planu Adaptacji jest odzwierciedleniem dostrzeżenia 

najważniejszych zagrożeń związanych z zachodzącymi zmianami klimatu takimi jak wzrost częstości 

gwałtownych zjawisk pogodowych, częstsze występowanie powodzi i podtopień, pogłębienie się 

problemu niedoborów wody i suszy. 

Analizy oparte na dostępnych danych wskazują, że w perspektywie roku 2030 należy się 

spodziewać pogłębienia tendencji zmian zjawisk klimatycznych zaobserwowanych w przeszłości. 

Dlatego mając to na uwadze należy zadbać, by miasto Tomaszów Lubelski stworzyło struktury 

przestrzenne, społeczne i gospodarcze przygotowane na te zjawiska.  

Cele zapisane w Planie Adaptacji dotyczą głównie tych sektorów, które zostały uznane za najbardziej 

wrażliwe na zmiany klimatu w Tomaszowie Lubelskim tj. gospodarka wodna, transport, energetyka oraz 

zdrowie publiczne. W Planie Adaptacji określone zostały działania, które będą odpowiedzią władz 

lokalnych i mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego na zagrożenia związane ze zmianami klimatu, ze 

szczególnym uwzględnieniem problemów w wymienionych obszarach funkcjonowania Miasta. 

Realizowanie wymienionych działań adaptacyjnych będzie zmierzało do wypełnienia wizji Miasta, 

w którym dostrzega się konieczność uwzględnienia nowych warunków klimatycznych w rozwoju 

Tomaszowa Lubelskiego. 
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5.11 Przystąpienie do opracowania strategii rozwoju miasta Tomaszów Lubelski na lata 

2021 – 2027 z perspektywą do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu  

i harmonogramu opracowania projektu strategii w tym trybu konsultacji. 
 

Pierwszą przesłanką związaną z opracowaniem niniejszego dokumentu jest wola samorządu 

Tomaszowa Lubelskiego do określenia przy współudziale mieszkańców i organizacji społeczno-

gospodarczych wizji miasta Tomaszów Lubelski w 2030 roku. Wolę przystąpienia do opracowania 

Strategii Rozwoju Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021 -2027 z perspektywą do roku 2030 wyraziła 

Rada Miasta Tomaszów Lubelski, uchwałą nr XXXIV/344/2021 z dnia 10 września 2021 r., uchwałą w 

sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021 -2027 

z perspektywą do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania 

projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego 20 września 2021 r., pod pozycją 3849. 

9 listopada 2021 roku również w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod 

pozycją 4595 opublikowano kolejną Uchwałę Nr XXXVI/346/2021 Rady Miasta Tomaszów Lubelski 

z dnia 29 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii 

Rozwoju Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021 - 2027 z perspektywą do roku 2030 oraz określenia 

szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Zmiana 

dotyczyła załącznika: Szczegółowy tryb opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Tomaszów 

Lubelski na lata 2021 - 2027 z perspektywą do roku 2030, w tym tryb konsultacji, o których mowa w 

art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W załączniku do 

uchwały doprecyzowano formy przeprowadzenia konsultacji stacjonarnie lub on-line (ze względu na 

zagrożenia wprowadzenia obostrzeń w okresie pandemii COVID-19) oraz form zgłaszania uwag do 

dokumentu podczas konsultacji. 

Drugą przesłanką, równie ważną w zakresie pozyskania zewnętrznych środków na realizację 

przedsięwzięć wdrażających Strategię, jest wymóg posiadania strategii rozwoju przed jednostkę 

samorządu terytorialnego, z terenu której instytucje publiczne i prawne osoby niepubliczne starają się 

pozyskać dotacje i granty na realizację projektów. 

Ostatni aspekt, równie istotny co poprzednie, dotyczy usystematyzowania prac rozwojowych 

w perspektywie roku 2030 w kontekście zdiagnozowanych szans i potencjałów, zaplanowanie 

wydatkowania środków własnych budżetu Miasta Tomaszów Lubelski oraz opracowanie 

harmonogramu zabezpieczania środków, przygotowania dokumentacji technicznej i realizacji 

inwestycji ważnych dla rozwoju miasta. 

Strategia będzie przygotowana zgodnie z zapisami Ustawy o samorządzie gminnym odnośnie 

wymogów stawianym strategiom rozwoju i zawierać będzie wszelkie niezbędne elementy wskazane w 

art. 10e Ustawy, tj. cele strategiczne rozwoju w wymiarze  społecznym,  gospodarczym i przestrzennym, 

kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych; oczekiwane rezultaty 

planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym, oraz wskaźniki ich osiągnięcia; model 

struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy; ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania 

i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie, obszary strategicznej interwencji określone w strategii 

rozwoju województwa, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 oraz z 2021 r. poz. 1038), wraz z zakresem planowanych 

działań; obszary strategicznej interwencji kluczowe dla  gminy, jeżeli takie zidentyfikowano, wraz 

z zakresem planowanych działań; system realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzania 

dokumentów wykonawczych; ramy finansowe i źródła finansowania. Strategia ma na celu zaplanowanie 

zintegrowanych działań rozwojowych na obszarze miasta Tomaszów Lubelski w powiązaniu i we 

współpracy z organizacjami pozarządowymi, sąsiednimi gminami, powiatem tomaszowskim oraz 

instytucjami sfery społeczno-gospodarczej. Dokument jest również kontynuacją opracowywanych 

dotychczas dokumentów strategicznych i zrealizowanych interwencji.  

Obszar miasta Tomaszów Lubelski zostanie poddany analizie w ujęciu dynamicznym 

i porównawczym w kluczowych dla jego rozwoju sektorach. Analiza będzie uwzględniać różnorodne 
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aspekty potencjału społeczno-gospodarczego i przestrzennego. Diagnoza zostanie opracowana 

z wykorzystaniem statystyki publicznej danych pozyskanych od przedstawicieli Miasta Tomaszów 

Lubelski oraz innych materiałów analitycznych. 

Diagnoza społeczno-gospodarczo-przestrzenna przedstawi obraz Tomaszowa Lubelskiego 

zarówno pod względem opisowym jak i przestrzennym z wykorzystaniem licznych tabel, wykresów 

i map. 

 

5.12 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Tomaszów Lubelski 

na lata 2017-2022. 
 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2017-2022 

została zaktualizowana Uchwałą Nr XLI/364/2018 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 23 marca 

2018 r. 

 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 2021 rok zostanie opracowany 

w pierwszym półroczu 2022 roku. 

W 2021 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 2022 roku.  

 

Wśród zadań zrealizowanych w 2022 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 pn. „Nowa_Szansa”, współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego 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. Uczestnicy                   

w oparciu o kontrakt socjalny realizacją indywidualne ścieżek reintegracji społecznej                          

i zawodowej. Działania mają charakter kompleksowy, umożliwiający aktywne włączenie 

społeczne, w tym powrót na rynek pracy osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym (bezrobotnym, biernym zawodowo, rolnikom, w tym: korzystającym ze 

wsparcia Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, osobom 

niepełnosprawnym), m.in. poprzez realizację treningów umiejętności społecznych  

i zawodowych, kursy zawodowe, staże zawodowe. Wartość projektu: 2.042.121,96 zł.  
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(w tym wkład własny w formie zasiłków celowych, zasiłków okresowych, wkładu 

rzeczowego 306.318, 30 zł.). 

Środki wydatkowane w 2021 r. na realizację projektu: 399.240,67 zł. 

 

- Realizacja Projektu pn. „Aktywne włączenie seniorów w proces kształtowania  

i użytkowania rewitalizowanej przestrzeni w Tomaszowie Lubelskim” 

Projekt był kontynuacją wdrażania rozwiązań wypracowanych w ramach pilotażowej edycji 

projektu Partnerska Inicjatywa Miast – Miasta uczące się w zakresie tematu rewitalizacja. 

Zgodnie z założeniami określonymi w Miejskiej Inicjatywie Działania projekt zakładał 

wsparcie 50 seniorów z terenu Miasta, w tym 25 z osiedli „Parcele” i „Koszary” poprzez 

aktywizację na rzecz kształtowania i użytkowania przestrzeni rewitalizowanej w Mieście. 

Przedmiotowy cel został osiągnięty poprzez realizację zadań spójnych z MID. 

Koordynatorem zadań był MOPS w Tomaszowie Lubelskim.  

W ramach projektu zrealizowano: 

1. Działania promocyjne. 

2. Międzypokoleniowe spotkania seniorów, dzieci i młodzieży. 

3. Działania kulturalne na rzecz integracji międzypokoleniowej z udziałem najmłodszych 

mieszkańców Miasta. 

4. Działania w ramach „Klubu Seniora”, m.in. warsztaty rękodzielnicze, plastyczne. 

5. Naukę pływania na krytej pływalni. 

6. Promocję zdrowego stylu życia: nordic walking, warsztaty kulinarne. 

7. Nawiązanie Partnerstwa Lokalnego na rzecz seniorów w oparciu o interesariuszy MID. 

Środki wydatkowane na realizację projektu: 92.781,89 zł. (w tym wkład własny 4.983,81 

zł.). 

 

- Klub Integracji Społecznej „Aktywni”. 

W 2021 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 (do 31 marca 2021 r.). 

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: 

- Kontynuowano współpracę nad partnerstwem 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).  

- W ramach powołanego Partnerstwa kontynuowano prace (Zespołu ds. Usług) nad 

opracowaniem Lokalnego Programu Rozwoju Usług Społecznych na terenie Miasta 

Tomaszów Lubelski, który zostanie przedstawiony Radzie Miasta Tomaszów Lubelski.  

W związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 oraz działaniami wojennymi na Ukrainie 

planowane jest przedstawienie Programu w II półroczu 2022 roku. 
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- 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.  

 

- 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 2022. 

- 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 

- Kontynuacja współpracy z  podmiotem ekonomii społecznej specjalizującym się  

w usługach społecznych (Spółdzielnia Socjalna „Aktywni-Kreatywni”  

w Tomaszowie lubelskim). 

B. Cel strategiczny:  

 

Skuteczne wspieranie Osób z Niepełnosprawnością na terenie Miasta. 

 

- Trwały dalsze 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 2021 roku oraz Sprawozdania  

z Programu wspierania rodziny dla Miasta Tomaszów Lubelski  w 2021 roku. 

 

D. Cel strategiczny:  
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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. 

 

- Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (finansowane 

z budżetu państwa). Specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane są do szczególnych 

potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby 

ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Tą formą pomocy w 2021 r. objęto 27 

osób na kwotę 362.552,00 zł.  

- Usługi opiekuńcze na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych (finansowane z budżetu 

gminy). Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 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 64 

osoby. Na ten cel w 2021 roku przeznaczono 636.986,66 zł. W 2021 r. nastąpił znaczny 

wzrost kosztów na ten cel w stosunku do 2020 r. o kwotę 160.682,10 zł. 

 

Miasto uczestniczyło również w Programie „Wspieraj Seniora”, dzięki któremu chętne 

osoby w wieku powyżej 70 lat uzyskały niezbędną pomoc w czasie pandemii, bez 

konieczności wychodzenia z domu.  

 

Jednoczenie uczestniczyło w programie Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” 

Edycja 2021. 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. W 2021 r. wsparciem objęto 12 osób niepełnosprawnych. 

Środki wydatkowane na realizację programu (dofinansowanie): 188.562,55 zł. 

 

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 - Głównym celem Programu jest wsparcie 

członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi  

z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności 

oraz orzeczeniami równoważnymi w czasowym odciążeniu od codziennych obowiązków 

łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację, 

wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych. 

W 2021 r. wsparciem objęto 2 opiekunów osób niepełnosprawnych. Środki wydatkowane na 

realizację programu (dofinansowanie): 19.599,98 zł. 
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5.13 Program Wspierania Rodziny dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2020-2022. 
 

1. Wstęp 

Rodzina w ujęciu społecznym jest najważniejszą i podstawową grupą społeczną, na której opiera 

się całe społeczeństwo. To właśnie rodzina jest naturalnym środowiskiem wychowawczym, 

kształtującym ludzką tożsamość, system wartości, postawy i wzorce zachowań. Rodzina funkcjonująca 

w prawidłowy sposób zaspokaja wszystkie potrzeby swoich członków począwszy od podstawowych, 

czyli fizjologicznych, poczucia bezpieczeństwa, poprzez potrzebę przynależności, uznania i szacunku, 

aż po stwarzanie odpowiednich warunków do samorealizacji i osobistego rozwoju. 

Prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny zagraża jednak szereg czynników niekorzystnych, 

których oddziaływanie czyni daną rodzinę dysfunkcyjną, czyli taką, która ma trudności, by sprostać 

podstawowym obowiązkom wobec dzieci i nie jest w stanie samodzielnie skutecznie sprostać sytuacji 

kryzysowej. Rozpad rodziny, niewydolność wychowawcza, brak poczucia bezpieczeństwa, rozluźnienie 

więzi rodzinnych, wyuczona bezradność, bezrobocie, ubóstwo, wszelkiego rodzaju uzależnienia, 

przestępczość, konflikty rodzinne, eskalujące aż do występowania przemocy to tylko niektóre elementy 

wpływające na atmosferę wychowawczą i zaburzające prawidłowe funkcjonowanie rodziny, generujące 

Program „Opieka 75+” - Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, 

w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są 

osobami samotnymi lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają 

w rodzinie.  

Środki wydatkowane na realizację programu (dofinansowanie): 33.491,86 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 stacjonarnym  

i niestacjonarnym. 

W 2021 roku udzielono wsparcia w postaci umieszczenia w domach pomocy społecznej  

dla 9 osób oraz w zakładach opiekuńczo - leczniczych. Wydatkowano kwotę 278.760,68 zł. 

 

 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 uczestniczyło w opisanym już wyżej Projekcie pn. „Aktywne włączenie seniorów 

w proces kształtowania i użytkowania rewitalizowanej przestrzeni w Tomaszowie 

Lubelskim” 

 

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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szkody, obejmujące swym zasięgiem wszystkich członków rodziny. Skutkują pogorszeniem sytuacji 

materialno-bytowej rodziny, zaniedbań na płaszczyźnie życia społecznego, jak również w obszarze 

działań opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi. 

Program Wspierania Rodziny dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2020 - 2022 został 

opracowany na podstawie art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z poźn. zm.) i ma na celu wsparcie rodzin, które 

przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych. Prezentowany program jest 

kontynuacją Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2017 - 2019 i zakłada 

prowadzenie działań profilaktycznych, interwencyjnych oraz reintegracyjnych na rzecz rodziny poprzez 

doskonalenie metod pracy z rodziną, wprowadzanie nowych form pomocy rodzinie oraz ich 

zintensyfikowanie, jak również skoordynowanie działań pomocowych oferowanych przez służby 

działające w obszarze wspierania rodziny. Doświadczenie wynikające z realizacji poprzedniej edycji 

programu utwierdza w przekonaniu, że podstawowe jego założenia są wciąż aktualne i zasadne. Dlatego 

też głównym celem programu pozostaje wspieranie rodzin w wypełnianiu i przywracaniu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych. 

2. Podstawa prawna programu 

Program Wspierania Rodziny dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2020 - 2022 został 

opracowany w oparciu o aktualnie obowiązujące akty prawne i jest spójny z ustawodawstwem krajowym 

oraz strategicznymi dokumentami obowiązującymi na terenie Miasta Tomaszów Lubelski. Wśród 

głównych aktów prawnych, których zapisy służą bezpośrednio lub pośrednio wspieraniu rodziny 

w różnych aspektach jej funkcjonowania, wskazać można następujące dokumenty: 

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1111, ze zm.), 

2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, ze zm.), 

3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 218), 

4. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, ze zm.), 

5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 852, 

ze zm.), 

6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 

2019 r. poz. 2407, ze zm.), 

7.  7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" (t. j. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 473, ze zm.), 

8. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1390, ze 

zm.), 

9. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111, 

ze zm.). 

10. Wojewódzki program wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej w Województwie 

Lubelskim na lata 2014 - 2020. 

11. Aktualizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tomaszów Lubelski na 

lata 2017 - 2022. 

3. Zadania gminy w zakresie wspierania rodziny 

Obowiązek wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych w zakresie ustalonym ustawą, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego. 
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Do głównych zadań gminy należy: 1 2 3 4 

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 właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu 

teleinformatycznego; 

7. Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem 

i przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej, 

zamieszkałego na terenie gminy. 

4. Diagnoza sytuacji rodzin. 

Diagnoza sytuacji rodzin zamieszkałych terenie miasta Tomaszów Lubelski została dokonana 

w oparciu o dane pozostające w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie 

Lubelskim, jak również dane statystyczne innych instytucji działających w obszarze pomocy i wsparcia

rodziny oraz rozeznanie środowiskowe pracowników 

socjalnych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Analiza tych danych pozwala na 

charakterystykę problemów rodzin z dziećmi zamieszkałych 

na terenie miasta Tomaszów Lubelski w zakresie pełnienia funkcji opiekuńczo- wychowawczej. 

Według danych na 31 grudnia 2018 roku, liczba ludności gminy miejskiej Tomaszów Lubelski 

wyniosła 19 267 osób, z czego 52,7% stanowiły kobiety, a 47,3% mężczyźni. Struktura ludności gminy 

przedstawiała się następująco: osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły 16,2%, osoby w wieku 

produkcyjnym - 60,9%, a w wieku poprodukcyjnym - 22,9 %.x 

Zgodnie z danymi statystycznymi zgromadzonymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Tomaszowie Lubelskim liczba rodzin i osób w rodzinach korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej wynosiła: 

• w 2017 roku - 546 rodzin, wktórychżyło 1207 osób, 

• w 2018 roku - 455 rodzin, wktórychżyło 940 osób, 

• w 2019 roku - 461 rodzin, wktórychżyło 947 osób. 

Pomoc i wsparcie ze świadczeń pomocy społecznej w 2018 roku uzyskało 940 osób, co 

stanowiło 4,87 % wszystkich mieszkańców gminy. W stosunku do 2017 roku łączna liczba osób 

korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 267 osób. Natomiast liczba rodzin, którym 

przyznano świadczenie z pomocy społecznej zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 91 

rodzin. Świadczenia pieniężne w 2018 roku uzyskało 349 rodzin, w których żyło 693 osoby, natomiast 

świadczenia niepieniężne uzyskało 176 rodzin, w których żyło 425 osób. 2 Liczba rodzin korzystających 

ze świadczeń pomocy społecznej 5 6 w 2019 r. nieznacznie zwiększyła się. Poziom udzielanych 

świadczeń pieniężnych i niepieniężnych nie uległ większym wahaniom w stosunku do roku 

                                                           

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 przez: 

a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu specjalistycznego 

poradnictwa, 

b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających, 

c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci, 

4 Finansowanie: 

a) podnoszenia kwalifikacji przez asystenta rodziny, 

b) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, ponoszonych przez rodziny wspierające; 
5 Dane statystyczne ujęte w Ocenie zasobów pomocy społecznej Miasta Tomaszów Lubelski za rok 2018. 
6 Dane statystyczne ujęte w MRPiPS-03 - Sprawozdaniach rocznych z udzielonych świadczeń pomocy 

społecznej w naturze i usługach za okres l-XII. 2017, okres l-XII. 2018, okres l-XII. 2019. 
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poprzedniego. 

Analizując dane zgromadzone przez Ośrodek można wywnioskować, że najczęściej z pomocy 

korzystają rodziny posiadające jedno lub dwoje dzieci, w mniejszym stopniu rodziny wielodzietne. 

Znaczny procent rodzin to rodziny niepełne z jednym lub dwojgiem dzieci. Dane w tym zakresie 

obrazuje tabela 1. 
Tabela 1. Typy rodzin objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim  

w latach 2017 - 2019. 

 

Z danych zgromadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim w 

latach 2017 - 2018 wynika, że nadal najczęstszymi przyczynami przyznawania pomocy jest bezrobocie, 

długotrwała i ciężka choroba oraz niepełnosprawność. Na podkreślenie zasługuje fakt, że często różne 

problemy w rodzinach współwystępują, natomiast w statystykach prowadzonych w Ośrodku 

wykazywane są te, które dominują w rodzinie. Szczegółowy wykaz powodów przyznania pomocy 

przedstawia tabela 2. 

Rodziny z dziećmi 

ogółem 

Liczba rodzin 

2017 2018 2019 

136 120 118 

o liczbie dzieci: 1 56 54 50 

2 52 35 42 

3 19 21 16 

4 5 7 6 

5 4 3 4 

6 0 0 0 

7 i więcej 0 0 0 

Rodziny niepełne 

ogółem 
54 51 48 

o liczbie dzieci: 1 23 26 26 

2 22 15 16 

3 7 7 5 

4 2 3 1 
Źródło: Sprawozdania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim z udzielonych 

świadczeń pomocy społecznej za rok 2017, 2018, 2019 przekazane dla Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Lublinie.  
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Tabela 2. Powody udzielania pomocy przez MOPS w Tomaszowie Lubelskim wiatach 2017-2019. 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i bezradność w prowadzeniu 

gospodarstwa domowego to również znaczące problemy w mieście Tomaszów Lubelski. Na podstawie 

zebranych danych z wywiadów można wnioskować, że problem ten dominuje głównie w rodzinach, 

gdzie występują skumulowane problemy. Trudności w realizowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej 

dotyczą również rodzin, które nie korzystają ze świadczeń finansowych z pomocy społecznej, 

a identyfikowane są na podstawie zgłoszeń przez placówki oświatowe i działające w obszarze 

wspierania rodziny, jak również przez same rodziny szukające wsparcia lub osoby z najbliższego 

otoczenia tychże rodzin. Trudności w tych rodzinach wynikają głównie z braku pozytywnych wzorców, 

rozluźnieniu więzi rodzinnych, konfliktów pomiędzy rodzicami, sytuacji rozwodowych, jak również 

wszelkiego rodzaju uzależnień, problemów psychicznych i sytuacji kryzysowych. 

Aktualnie w pracę z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej jest zaangażowany Zespół ds. Pracy Socjalnej. Zespół powstał w wyniku zmian 

reorganizacyjnych MOPS w Tomaszowie Lubelskim mających na celu wdrożenie usprawnień 

organizacyjnych polegających m.in. na oddzieleniu pracy administracyjnej od świadczenia pracy 

Liczba rodzin ogółem 

 

2017 2018 2019 

546 455 461 

Przyczyny trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin korzystających z pomocy 

Ubóstwo 319 304 285 

Sieroctwo 0 0 0 

Bezdomność 6 6 1 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 25 21 20 

w tym: 

wielodzietność 
21 17 15 

Bezrobocie 226 196 180 

Niepełnosprawność 226 214 197 

Długotrwała lub ciężka choroba 256 266 279 

Bezradność w sprawach opiekuńczo- 

wychowawczych i prowadzeniu 

gospodarstwa domowego ogółem 

50 45 54 

w tym: 

Rodziny niepełne 
36 35 41 

Rodziny wielodzietne 15 13 17 

Przemoc w rodzinie 8 8 3 

Potrzeba ochrony ofiar handlu 0 0 0 

Alkoholizm 18 10 6 

Narkomania 3 2 3 

Trudności w przystosowaniu się do życia 

po opuszczeniu zakładu karnego 
9 7 7 

Trudności w integracji osób, które 

otrzymały status uchodźcy, ochronę 

uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt 

czasowy 

0 0 0 

Zdarzenie losowe 1 1 0 

Sytuacja kryzysowa 1 2 1 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0 0 
Źródło: Sprawozdania roczne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim z udzielonych 

świadczeń pomocy społecznej za rok 2017, 2018, 2019 dla Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. 
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socjalnej. Pracownik socjalny Zespołu ds. Pracy Socjalnej, prowadzący metodyczną pracę socjalną 

(pozbawioną elementu przyznawania świadczeń w procesie administracyjnym), ma możliwość 

skoncentrowania się na udzielaniu pomocy rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczej oraz pomocy dzieciom w niej wychowanych. W przypadku uzyskania przez 

MOPS informacji o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych 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 i zawodowej. Zakres obowiązków asystenta 

rodziny został wyszczególniony w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jego rolą 

jest m.in.: pomoc rodzinie w poprawie jej sytuacji życiowej, nauka prawidłowego prowadzenia 

gospodarstwa domowego, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych 

i wychowawczych. Ponadto asystent wspiera aktywność społeczną i zawodową rodziny, motywuje jej 

członków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Głównym celem pracy asystenta jest osiągnięcie 

przez rodzinę względnego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowywanie dzieci oraz 

niedopuszczenie do oddzielenia ich od rodziny, a także podjęcie działań zmierzających do zażegnania 

kryzysu w rodzinie. 

Liczba rodzin, którym udzielono wsparcia w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych 

w formie asystenta rodziny na terenie miasta Tomaszów Lubelski przedstawia tabela 3.  

 
Tabela 3. Liczba rodzin, którym udzielono wsparcia w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych  

w formie asystenta rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim. 

Liczba rodzin objętych pomocą asystenta rodziny w kolejnych latach uległa zmniejszeniu. 

Wynika to z faktu ograniczenia ilości etatów asystenta rodziny realizowanych w MOPS Tomaszów 

Lubelski oraz ustawowych zapisów dotyczących liczby rodzin, z którymi zgodnie z ustawą o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej może pracować asystent. 

W 2017 roku w Ośrodku pracę kontynuowało 5 asystentów rodziny zatrudnionych od stycznia 

2017 r. do grudnia 2017 r. w ramach środków finansowych pozyskanych z Resortowego Programu 

Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej, w tym: 4 osoby na umowę o pracę oraz 1 osoba na 

umowę zlecenie. W 2018 roku pracę z rodziną kontynuowało 3 asystentów (do 30.09.2018 r.). W roku 

2019 wsparcie w formie asystentury było realizowane przez 2 asystentów. 

Asystent rodziny współpracuje z rodzinami również w sytuacji, gdy rodzice zostają trwale lub 

czasowo pozbawieni praw rodzicielskich, a sąd postanawia o ustanowieniu nad dzieckiem opieki 

zastępczej poprzez umieszczenie go poza rodziną biologiczną, jak również z osobami zobligowanymi 

przez sąd do współpracy z asystentem rodziny. Dane dotyczące liczby dzieci z terenu Miasta Tomaszów 

Lubelski przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej z podziałem na typy rodzin 

i placówek, uzyskano z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim. Liczba 

dzieci przebywających w pieczy zastępczej przedstawia tabela 4.  

Rok 

Liczba rodzin, objętych pomocą z 

powodu bezradności w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych i 

powadzeniu gospodarstwa 

domowego 

Liczba rodzin, którym 

udzielono wsparcia w 

formie asystenta rodziny 

2017 50 39 

2018 45 34 

2019 54 20 
Źródło: Dane statystyczne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim. 
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Tabela 4. Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w latach 2017 - 2019  

z terenu Miasta Tomaszów Lubelski. 

Z analizy powyższej tabeli wynika, że w 2017 roku w pieczy zastępczej przebywało 21 dzieci. 

W 2018 roku liczba dzieci, które przebywały w pieczy wyniosła 24, przy czym 4 dzieci powróciło do 

rodziny biologicznej. W 2019 roku w pieczy zastępczej wychowywało się 21 dzieci, 1 dziecko opuściło 

placówkę typu socjalizacyjnego. 

Z danych uzyskanych z Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim - III Wydział Rodzinny 

i Nieletnich wynika, że w przypadku rodzin z terenu miasta Tomaszów Lubelski liczba rodzin w 

poszczególnych latach, wobec których orzeczone zostało ograniczenie władzy rodzicielskiej nie uległo 

znacznym zmianom. W latach 2014 - 2016 orzeczenia takie wydano w przypadku 9 rodzin, natomiast 

na przełomie lat 2017 - 2019 liczba wydanych orzeczeń dotyczyła 12 rodzin. Jednocześnie nie zmieniła 

się liczba orzeczeń Sądu w sprawie pozbawienia wykonywania władzy rodzicielskiej w latach 2017 - 

2019 (do 30.06.2019 r.) w stosunku do lat 2014 - 2016. Orzeczenie takie zostało wydane w przypadku 

3 rodzin. W młodzieżowym ośrodku wychowawczym w latach 2017 - 2019 (do 30.06.2019 r.) zostało 

umieszczonych 2 dzieci, 1 dziecko opuściło placówkę interwencyjną. Z danych tych wynika również, 

że liczba rodzin, w których niezbędna staje się kontrola środowiska rodzinnego poprzez nadzór kuratora, 

w związku z ograniczeniem władzy rodzicielskiej, a także liczba orzeczeń dotyczących nadzoru kuratora 

wobec nieletnich pozostaje na podobnym poziomie. Dane dotyczące orzeczeń Sądu Rejonowego 

w Tomaszowie Lubelskim w sprawach rodzin i dzieci z terenu miasta zostały zobrazowane w tabeli 5.  

Liczba dzieci 

Rodzinna piecza zastępcza 

Rok 

rodziny 

zastępcze 

spokrewnione 

rodziny 

zastępcze 

niezawodowe 

rodziny 

zastępcze 

zawodowe 

rodziny 

zastępcze 

zawodowe 

pogotowie 

rodzinne 

rodziny 

zastępcze 

zawodowe 

specjalistyczne 

rodzinn

y 

dom 

dziecka 

dzieci, które 

powróciły 

do rodziny 

biologicznej 

2017 17 1 1 0 0 0 0 

2018 16 2 4 0 0 0 4 

2019 17 2 3 0 0 0 0 

Liczba dzieci 

Instytucjonalna piecza zastępcza 
(placów ki opiekuńczo-wychowawcze) 

Rok 
typu 

socjalizacyjnego 

typu 

interwencyjnego 

typu 

rodzinnego 

typu 

specjalistyczno- 

terapeutycznego 

dzieci, które powróciły 

do rodziny 

biologicznej 

2017 2 0 0 0 0 

2018 2 0 0 0 0 

2019 1 0 0 0 0 
Źródło: Dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim. 
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Tabela 5. Orzeczenia Sądu w sprawach rodzin z terenu miasta Tomaszów Lubelski  

w latach 2017-2019. 

 

Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka na terenie miasta zapewnia Świetlica Środowiskowa 

„Krokus". Placówka ta podejmuje na rzecz swoich wychowanków oraz ich rodzin szereg działań: 

profilaktycznych - mających na celu wspieranie posiadanych przez dziecko zdolności i umiejętności 

oraz kształtowanie pozytywnych interakcji społecznych, wychowawczych - kształtujących właściwe 

postawy i zachowania, uczących kreatywnego gospodarowania czasem wolnym oraz przygotowujących 

do samodzielnego podejmowania inicjatyw, kompensacyjnych, których celem jest minimalizowanie 

zaniedbań wychowawczych i edukacyjnych. Placówka aktualnie dysponuje 30 miejscami. Liczbę dzieci 

korzystających ze wsparcia świetlicy środowiskowej na przestrzeni lat 2017 - 2019 przedstawia tabela 

6. 

 

 

 

Niepokojący staje się fakt zwiększenia ilości wdrożonych procedur „Niebieska Karta" na 

terenie Miasta Tomaszów Lubelski w latach 2017 - 2019. W omawianym okresie w stosunku do lat 

2014 - 2016 widoczna jest tendencja wzrostowa. Liczbę wdrożonych procedur przedstawia tabela 7. 
  

Liczba orzeczeń Sądu w sprawach: 

Rok 

2017 2018 
2019 

(30.06.2019) 

Ograniczenia władzy rodzicielskiej (ogółem) 5 5 2 

Ograniczenia władzy rodzicielskiej przez nadzór 

kuratora 
3 3 1 

Pozbawienia wykonywania władzy rodzicielskiej 1 2 0 

Umieszczenia w rodzinie zastępczej 2 2 0 

Umieszczenie w młodzieżowym ośrodku 

wychowawczym 
0 1 1 

Umieszczenie w placówce opiekuńczo-

wychowawczej 
0 0 0 

Orzeczenia nadzoru kuratorskiego wobec 

nieletnich 
0 2 1 

Źródło: Dane III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego  

w Tomaszowie Lubelskim. 

Tabela 6. Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach Świetlicy Środowiskowej „Krokus". 
Źródło: Dane statystyczne Świetlicy Środowiskowej „Krokus". 

  Rok  

 2017 2018 2019 

Liczba dzieci 

uczęszczających 

   

na zajęcia w 

świetlicy 

środowiskowej 

41 45 54 
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Tabela 7. Liczba wdrożonych procedur „Niebieska Karta" na terenie Miasta Tomaszów Lubelski. 

 

W zakresie wsparcia rodzin z problemem przemocy funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny do 

spraw Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie składający się z przedstawicieli m.in. z oświaty, 

policji, prokuratury, sądu, służby zdrowia oraz pracowników socjalnych. Głównym celem Zespołu jest 

pomoc ofiarom przemocy poprzez koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz 

specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach pracy zespołu funkcjonują 

grupy robocze, które monitorują sytuację w rodzinach, ustalają plan pracy z ofiarą przemocy, działają 

na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny i żyjących w nich dzieci. 

Podsumowując, należy podkreślić, że tendencja spadkowa osób korzystających z pomocy 

społecznej jest pozytywnym zjawiskiem, jednakże analiza poszczególnych problemów rodziny i ich 

złożoności wskazuje, iż należy podejmować działania zaradcze i profilaktyczne, które pozwolą 

ograniczyć, bądź też częściowo wyeliminować przyczyny powstawania sytuacji kryzysowych. 

Niewątpliwie należy pracować z rodziną, która boryka się z trudnościami, tj. bezradnością w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych, uzależnieniami, czy też zjawiskiem przemocy. Zanotowane wskaźniki 

stanowią dla MOPS w Tomaszowie Lubelskim płaszczyznę działań w zakresie kreowania nowych form 

wsparcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu swoich funkcji, w tym przede wszystkim 

funkcji opiekuńczo-wychowawczej. 

5. Adresaci programu 

Program Wspierania Rodziny zakłada oddziaływanie na rodziny i ich otoczenie na poziomie 

profilaktyki, interwencji oraz reintegracji. Założenia Programu nakierowane są na ścisłą współpracę 

podmiotów działających na rzecz dzieci i rodzin, co gwarantuje skuteczność podejmowanych działań. 

Odbiorcami Programu są rodziny, zamieszkujące na terenie Miasta Tomaszów Lubelski, a zwłaszcza 

rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz zagrożone 

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. 

6. Podmioty współpracujące przy realizacji programu 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszów Lubelskim, 

2. Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim, 

3. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim, 

4. Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim, 

5. Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Tomaszowie 

Lubelskim, 

6. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tomaszowie Lubelskim, 

7. Świetlica Środowiskowa "Krokus" w Tomaszowie Lubelskim, 

8. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tomaszowie Lubelskim, 

9. Przychodnia Zdrowia Psychicznego „Psycho-Med." w Tomaszowie Lubelskim, zakłady opieki 

zdrowotnej, 

 Rok 

2017 2018 2019 

Liczba wdrożonych 

procedur „Niebieska Karta" 69 69 83 

Liczba dzieci w rodzinach, 

gdzie prowadzona jest 

procedura „Niebieskiej 

Karty" 

45 29 43 

Źródło: Dane statystyczne Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim. 
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10. Przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, 

7. Organizacje pozarządowe. Cele programu wspierania rodziny 

Cel główny: 

Wspieranie rodzin w wypełnianiu i przywracaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

Cele szczegółowe: 

1. Diagnozowanie rodzin zagrożonych kryzysem i poprawa jakości ich sytuacji materialno-

bytowej. 

Zadania do realizacji 

• Szczegółowe rozpoznanie sytuacji rodziny oraz analiza zjawisk rodzących potrzebę ubiegania 

się o pomoc. 

• Monitoring sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem i przeżywającej trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. 

• Udzielanie rodzinom pomocy finansowej i materialnej. 

• Obejmowanie dzieci dożywianiem w placówkach oświatowych. 

• Organizowanie czasu wolnego i wypoczynku dla dzieci z rodzin wymagających wsparcia. 

• Zapewnienie rodzinom z dziećmi pomocy usługowej. 

Wskaźniki 

• liczba poszczególnych form udzielonej pomocy, 

• liczba rodzin z problemem opiekuńczo-wychowawczym, 

• liczba rodzin objętych metodyczną pracą socjalną i realizowanych planów pracy z 

rodziną, 

• liczba rodzin objętych monitoringiem po zakończeniu pracy z rodziną, 

• liczba złożonych wniosków do sądu rodzinnego dotyczących problemów opiekuńczych 

i wychowawczych, 

• liczba dzieci objętych dożywianiem, 

• liczba rodzin korzystających z usług opiekuńczych, 

• liczba zgłoszonych spraw dotyczących nieprawidłowego funkcjonowania rodzin, 

• liczba wszczętych procedur „Niebieskie Karty" w rodzinach, w których wychowują się 

dzieci. 

Realizatorzy, podmioty współpracujące 

• MOPS, 

• PCPR, 

• Sąd Rejonowy, 

• placówki oświatowe, 

• organizacje pozarządowe, 

• placówki służby zdrowia. 

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

jakości sprawowanej opieki i wychowania. 

Zadania do realizacji 

• Przydzielanie rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze asystenta rodziny. 

• Prowadzenie monitoringu rodzin z którymi została zakończona praca z asystentem rodziny 

w celu potwierdzenia osiągnięcia stabilizacji rodziny co najmniej przez okres 3 miesięcy. 

• Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, prawnego, dla rodzin wymagających wsparcia. 

• Umożliwienie rodzinom mediacji. 

• Organizowanie grup wsparcia i grup samopomocowych. 

• Tworzenie rodzin wspierających. 

• Rozwijanie i poszerzanie oferty placówek wsparcia dziennego. 

• Opracowywanie i wdrażanie projektów i programów profilaktyczno-edukacyjnych dla rodzin 

i dzieci. 

Wskaźniki 

• liczba zatrudnionych asystentów i rodzin objętych pracą asystenta, 
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• liczba monitorowanych rodzin po zakończeniu współpracy z asystentem rodziny, 

• liczba rodzin uczestniczących w konsultacjach, 

• liczba programów i ich uczestników, 

• liczba umów podpisanych z rodzinami wspierającymi 

• liczba porad; liczba osób/rodzin korzystających z poradnictwa, 

• liczba placówek wsparcia dziennego, liczba dzieci uczęszczających do placówek, 

• liczba podjętych mediacji, 

• liczba zrealizowanych projektów/programów. 

Realizatorzy, podmioty współpracujące 

• MOPS, 

• PCPR, 

• OIK, 

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, 

• Świetlica Środowiskowa „Krokus", 

• placówki oświatowe, 

• placówki służby zdrowia. 

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

Zadania do realizacji 

• Współpraca asystenta rodziny i pracownika socjalnego z koordynatorem rodzinnej pieczy 

zastępczej w przygotowywaniu planu pomocy dziecku przebywającemu w pieczy zastępczej. 

• Udział asystenta rodziny/pracownika socjalnego w okresowej ocenie sytuacji dziecka 

dokonywanej przez organizatora pieczy zastępczej. 

• Motywowanie oraz umożliwianie rodzicom kontaktu z dziećmi umieszczonymi w pieczy. 

Wskaźniki 

• liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, 

• liczba rodzin objętych wsparciem, 

• liczba rodziców utrzymujących bieżące kontakty z dziećmi, 

• liczba uczestników treningów. 

Realizatorzy, podmioty współpracujące 

• MOPS, 

• PCPR. 

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

rodzinami problemowymi. 

Zadania do realizacji 

• Współpraca z podmiotami i instytucjami zajmującymi się rodziną. 

• Organizowanie spotkań interdyscyplinarnych dotyczących sytuacji w rodzinach wspieranych. 

• Udział w szkoleniach, konferencjach o tematyce związanej z pomocą rodzinie. 

• Liczba wdrożonych projektów mających na celu podniesienie kompetencji osób pracujących 

w obszarze wsparcia rodziny. 

Wskaźniki 

• liczba spotkań, 

• liczba osób uczestniczących, 

• liczba szkoleń, konferencji. 

Realizatorzy, podmioty współpracujące 

• MOPS, 

• PCPR, 

• OIK, 

• Kuratorzy sądowi, 

• Komenda Powiatowa Policji, 

• Gminna Komisja Rozwiązywana Problemów Alkoholowych, 

• Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 
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• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. 

8. Czas realizacji programu 

Realizacja gminnego programu wspierania rodziny została zaplanowana na lata 2020- 2022. 

Jest on dokumentem otwartym, może podlegać okresowej weryfikacji, modyfikacji i uzupełnieniu. 

9. Oczekiwane rezultaty 

Spodziewanymi rezultatami realizowanego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta 

Tomaszów Lubelski w latach 2020 - 2022 są: 

1. Poprawa funkcjonowania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej i przywrócenie im zdolności do prawidłowego wypełniania obowiązków 

rodzicielskich. 

2. Powrót dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej do rodzin biologicznych. 

3. Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego rodzin z różnymi dysfunkcjami. 

4. Podniesienie świadomości społeczności lokalnej o dostępnych formach wsparcia rodzin 

przeżywających trudności lub nimi zagrożonych. 

5. Podniesienie poziomu rozwoju profesjonalnych form pomocy rodzinie w środowisku. 

6. Rozwijanie współpracy różnych instytucji, podmiotów, organizacji na rzecz wspierania 

rodziny. 

10. Źródła finansowania 

Realizacja zadań określonych w Programie będzie finansowana poprzez: 

• Środki własne gminy, 

• Dotacje budżetu państwa, 

• Środki pozabudżetowe (programy rządowe, stowarzyszenia, fundacje), 

• Środki pozyskane z funduszy unijnych. 

11. Monitoring 

Wdrażanie i monitorowanie Programu będzie koordynowane przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim. Ocena poszczególnych działań odbywać się będzie na 

podstawie corocznej analizy realizacji założeń Programu na podstawie informacji i danych uzyskanych 

od podmiotów uczestniczących w jego realizacji. Pozwoli to określić wszystkie uzyskane rezultaty oraz 

wskazać, które efekty ułatwiły bądź utrudniły jego realizację. Ocenie podlegać będzie: 

1. Badanie wskaźników realizacji Programu. 

2. Stopień realizacji założonych celów szczegółowych. 

3. Skuteczność działań podejmowanych w ramach Programu. 

4. Porównanie zgodności osiągniętych rezultatów z przyjętymi celami. 

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby w tym zakresie będą 

przedkładane Radzie Miasta do 31 marca każdego roku za rok poprzedni. Miejscem realizacji Programu 

jest obszar Miasta Tomaszów Lubelski. Program ma charakter otwarty i będzie podlegał ewaluacji w 

zależności od pojawiających się potrzeb. Ostateczne efekty zostaną przedstawione po zakończeniu 

okresu jego realizacji. 

 

5.14 Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2025. 
 

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie dla Miasta Tomaszów Lubelski przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/293/2021 Rady Miasta 

Tomaszów Lubelski z dnia 19 lutego 2021 r.  planowany jest do realizacji w latach 2021-2025. 

  Zgodnie z zapisami Miejskiego Programu Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Tomaszowie Lubelskim raz w roku składa Radzie Miasta sprawozdanie z jego realizacji. 

 Opracowanie i realizacja Miejskiego 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, 



– 71 

 

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, mediów, organizacji 

i instytucji do podejmowania działań na rzecz ofiar przemocy. 

 

Adresatami Miejskiego Programu są: 

 Osoby i rodziny z terenu miasta Tomaszów Lubelski doświadczające przemocy od swoich 

bliskich; 

 Osoby wobec, których istnieje prawdopodobieństwo, że są sprawcami przemocy; 

 Instytucje działające w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

 Władze lokalne mające wpływ na kształtowanie warunków bezpieczeństwa dla osób 

doświadczających przemocy; 

 Społeczność lokalna miasta Tomaszów Lubelski jako grupa mająca wpływ na kształtowanie  

należytych postaw wobec przemocy oraz promowanie stylu życia bez przemocy. 

 

Realizatorami Miejskiego Programu są: 
1. Burmistrz Miasta  Tomaszów Lubelski; 

2. Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Tomaszowie 

Lubelskim; 

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim; 

4. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Tomaszowie 

Lubelskim; 

5. Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim; 

6. Placówki oświatowe w Tomaszowie Lubelskim; 

7. Służba zdrowia w Tomaszowie Lubelskim. 

 Monitorowanie procesu wdrożenia programu odbywać się będzie w okresach rocznych 

adekwatnie do terminów sporządzania sprawozdań z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 

zadań w zakresie wdrażania Krajowego programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  

 Zespół Interdyscyplinarny dokona rocznej oceny postępów w realizacji programu w odniesieniu 

do wszystkich wskaźników. Natomiast dokumentacja dotycząca wdrażania Programu przechowywania 

będzie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim. 

 

I. Realizowane cele w ramach Programu 

 

Głównym celem Miejskiego Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie jest „Skuteczne wsparcie osób doświadczających przemocy w rodzinach 

oraz umożliwienie mieszkańcom miasta Tomaszów Lubelski życia w środowisku wolnym od przemocy”. 

 Cel główny był realizowany poprzez  cele szczegółowe Programu zdefiniowane jako: 

1. Wzmocnienie funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie i zacieśnianie działań lokalnych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

2. Podnoszenie poziomu świadomości i wrażliwości społecznej wobec problemu przemocy w rodzinie 

w ramach działań profilaktycznych adresowanych do mieszkańców miasta Tomaszów Lubelski. 

3. Poprawa skuteczności działań wobec osób doświadczających przemocy w rodzinie. 

4. Poprawa skuteczności działań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. 

 

Ad.1. Zespół Interdyscyplinarny d/s 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 d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim  oraz 
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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 

d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim.  

 W/w Zespół Interdyscyplinarny w 2021 roku działał na podstawie obowiązujących aktów 

prawnych: 

- Zarządzenia Nr 11/2021 Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski  z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie 

zmiany Zarządzenia Nr 89/2020 Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 września 2020 r. 

w sprawie powołania  Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

w Tomaszowie Lubelskim. 

- Zarządzenia Nr 47/2021 Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski  z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie 

powołania Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Tomaszowie 

Lubelskim. 

- Uchwały Nr XXVIII/293/2021 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie 

przyjęcia Miejskiego „Programu   Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie dla miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021 - 2025”. 

 

 Obowiązek utworzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, jako zadania własnego gminy, wynika 

z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U.  z 2020 r.,  poz. 

218, 956).  

 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. 

 Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim.  

Zespół Interdyscyplinarny miasta Tomaszów Lubelski to grupa 20 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; 

- Ochrony Zdrowia; 

- Komendy Powiatowej Policji; 

- Placówek Oświatowych; 

- Kuratorskiej Służby Sądowej; 

- Prokuratury Rejonowej; 

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie; 

- Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 

 W marcu 2021 r. skład Zespołu Interdyscyplinarnego uległ reorganizacji w związku ze zmianą 

kadrową w Prokuraturze Rejonowej oraz Zespole Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lub. uzupełniając 

nowymi członkami.  

 W 2021 roku Zespół Interdyscyplinarny funkcjonował wzorem ubiegłego roku ze względu na 

sytuację wynikającą z pandemii, zarówno posiedzenia zespołu jak i spotkania grup roboczych częściowo 

były realizowane w trybie zdalnym. Nie mniej jednak członkowie aktywnie i odpowiedzialnie 

uczestniczyli w pracach niezależnie od formy posiedzenia. Każdorazowo osoby nie uczestniczące 

z różnych powodów usprawiedliwiały swoją nieobecność telefonicznie lub pisemnie (e-mail).  

 

 Zespół Interdyscyplinarny ustawicznie podnosi kwalifikacje członków zespołu i grup roboczych. 

W dniu 28.09.2021 r. odbyło się szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego na 

temat: ,,Praktyczna realizacja przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizacja 

procedury „Niebieskie Karty” potwierdzone certyfikatem uczestnictwa. Szkolenie zostało 
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zorganizowane przez Edukację Szkolenia i Doradztwo „EDUFIN” w Rzeszowie. Realizatorem był Pan 

Daniel Mróz – Prezes Fundacji na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie FENIKS i jeden 

z członków Zespołu Monitorującego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy 

ministerstwie, a sfinansowane ze środków Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski.  

 Ponadto przewodniczący oraz 2 członków Zespołu Interdyscyplinarnego (pracownicy socjalni 

tutejszego Ośrodka) w dniach 20-22.10.2021 r. uczestniczyli w szkoleniu o tematyce „Osiągnięcia 

i słabości polskiego systemu pomagania w dobie pandemii osobom pijącym problemowo i ich rodzinom 

– nowe paradygmaty. Najważniejsze aspekty pracy specjalistów zwalczających uzależnienia i przemoc, 

oparte o przykłady i warsztaty”  organizowanego  przez Oficynę Profilaktyczną w Krakowie. Miejscem 

szkolenia był Kraków. Natomiast środki finansowe pozyskano z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 

za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy  w Tomaszowie Lubelskim przy wkładzie  własnym 

wniesionym  przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim.  

 Uczestnicy wszystkich szkoleń otrzymali materiały szkoleniowe od szkoleniowców i trenerów.   

 Oprócz tego podjęto czynności poprzez  przesłanie 3 kart zgłoszeniowych członków zespołu na 

bezpłatne szkolenie: „Zjawisko przemocy w rodzinie, sytuacja psychologiczna osób doznających 

przemocy oraz etapy pomagania tym osobom” organizowanego w różnych terminach (5 grup) przez 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Z uwagi na brak wolnych miejsc nie 

zakwalifikowano na żaden termin szkolenia.  

 Zgodnie z art. 9 a pkt 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie posiedzenia zespołu 

odbywają się co najmniej raz na trzy miesiące. Nasz Zespół Interdyscyplinarny spotykał się 6 razy.  

W 2021 roku na jego pierwszym posiedzeniu zaplanowanym w dniu 09.02.2021 r., które odbyło 

się w trybie zdalnym (telefonicznie) przekazano członkom zespołu informację, że sprawozdanie 

z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2020 przesłano Burmistrzowi Miasta Tomaszów 

Lub. Ponadto jest do wglądu i zapoznania się u przewodniczącego. Nadto poszczególne podmioty 

wchodzące w skład Zespołu Interdyscyplinarnego udostępniły w formie korespondencji oraz 

elektronicznie sprawozdania z podejmowanych w 2020 roku działań edukacyjnych, profilaktycznych 

mających na celu przeciwdziałanie zjawisku przemocy. Oprócz tego poinformowano o zaktualizowaniu 

na prośbę Wydziału Polityki Społecznej w Lublinie bazy teleadresowej pod kątem świadczenia w formie 

zdalnej pomocy dla osób stosujących przemoc i osób otrzymujących pomoc. 

W dniu 08.04.2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego w trybie zdalnym - 

online, na którym omawiano między innymi: Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Tomaszów Lubelski na lata: 2021-2025, 

funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz organizacji Grup Roboczych w sytuacji zagrożenia 

COVID-19, w tym zastosowanie zaktualizowanej przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

"Instrukcji dotyczącej sposobu organizacji prac: Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup roboczych, 

realizacji procedury "Niebieskie Karty" w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, 

przedstawienie apelu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dotyczący objęcia wsparciem w czasie 

epidemii dzieci jako grupy osób najbardziej zagrożonych i dotkniętych przemocą.  

W dniu 17.06.2021 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego w trybie 

zdalnym – online w tematyce: zasady pracy osób wchodzących w skład grup roboczych, procedura 

postępowania w przypadku dziecka ofiary przemocy. 

W dniu 08.09.2021 r. odbyło się czwarte posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego w trybie 

stacjonarnym. Członkowie spotkali się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Tomaszowie Lub., na 

którym przedstawiono kampanię społeczną organizowaną przez członków zespołu w sierpniu 2021 r. 

dla mieszkańców miasta. Poruszono również kwestię regulaminu działania Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych. Poza tym odniesiono się do tematów: ochrony danych 

osobowych w toku działań podejmowanych przez członków zespołu i grup roboczych  w ramach 

procedury "Niebieskie Karty", szkolenia członków zespołu, realizacji projektu pod nazwą "Czarna 

Księga przemocy Domowej w Polsce w 2021 roku" przez Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

"Niebieska Linia".  

Na posiedzeniu w trybie stacjonarnym w dniu 04.11.2021 r. Zespołu Interdyscyplinarnego, 
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którego członkowie spotkali się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Tomaszowie Lub. omówiono 

przypadki dwóch rodzin z wszczętą procedurą "Niebieskie Karty" oraz powołano do nich grupy robocze. 

Przedyskutowano i rozważono formy podjęcia czynności w ramach kampanii społecznej przez członków 

zespołu w listopadzie b.r. 

W dniu 09.12.2021 r. odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego 

w trybie stacjonarnym. Podobnie członkowie spotkali się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta 

w Tomaszowie Lub. Na wstępie przewodnicząca podziękowała za współpracę w 2021 r. oraz przekazała 

życzenia świąteczno-noworoczne. Następnie przybliżono budżet na 2022 rok w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pozostałe tematy między innymi: sprawozdanie z działalności 

grup roboczych w okresie od września do grudnia 2021 r., udział trzech członków zespołu w szkoleniu 

w Krakowie, projekt badawczy realizowany przez Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości 

w Warszawie przy współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki 

Społecznej, raportem czynników sprzyjających i utrudniających skuteczną pomoc osobom dotkniętym 

przemocą w rodzinie oraz bazą danych z przemocy dla osób niepełnosprawnych na prośbę Wydziału 

Polityki Społecznej w Lublinie. Omówiono również działania informacyjne i promocyjne w ramach 

kampanii "16 dni bez Przemocy".  

 Na każdym posiedzeniu na bieżąco analizowano przypadki rodzin z terenu miasta, w których 

wdrożono procedurę "Niebieskie Karty". Oprócz tego omawiano działania pod kątem realizowanych 

bądź zrealizowanych procedur „Niebieskie Karty” w indywidualnych przypadkach jak również 

z wnioskiem o ich zakończenie. 

 

Ad.2. W ramach inicjowania lokalnych kampanii społecznych na rzecz przeciwdziałania przemocy 

domowej oraz propagujących prawidłowe relacje w rodzinach skierowanych do społeczności lokalnej 

w roku 2021 członkowie zespołu mieli ograniczenia pracy z powodu stanu zagrożenia epidemicznego. 

Niezależnie od tego prowadzono działania w różnych formach. Na stronie internetowej Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w zakładce „Przeciwdziałanie Przemocy” na bieżąco umieszczano 

informacje edukacyjne dotyczące wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy 

w rodzinie. Na wstępie między innymi podano wiadomość na temat lokalnej kampanii informacyjno-

edukacyjnej pod hasłem „Kochasz? Nie krzywdź” realizowanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

w Tomaszowie Lub. mającej na celu wzmocnienie ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą za 

zamkniętymi drzwiami domu rodzinnego. W ramach kampanii opublikowano broszury, infografiki 

i artykuły dotyczące tematyki krzywdzenia dzieci i przeciwdziałania temu zjawisku.   

 Kampania “STOP PRZEMOCY” w Tomaszowie Lubelskim to kampania społeczna 

zainicjowana przez Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, która 

była prowadzona w dniu 15.08.2021 r. Została podjęta w ramach działań wynikających z ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Tomaszów lubelski. 

 Adresatami akcji byli mieszkańcy Miasta Tomaszów Lubelski, a głównym jej założeniem było 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ograniczenie jej skutków między innymi poprzez zwiększenie 

ich zaangażowania w sprawy związane z przeciwdziałaniem przemocy, oraz poszerzenie poziomu 

wiedzy na temat przemocy domowej, w szczególności sposobów postępowania w przypadkach 

stosowania przemocy. Istotnym również celem kampanii było podwyższenie świadomości lokalnej 

społeczności na temat zjawiska przemocy psychicznej w rodzinach. Przemoc fizyczną prawie zawsze 

widać, w przeciwieństwie do przemocy psychicznej, którą na pewno nie dostrzegą inne osoby, które Cię 

nie znają. Ludzie bardzo często przez wiele lat nie zadają sobie sprawy, że są ofiarami przemocy 

domowej, a przecież popychanie, uderzanie, wykręcanie rąk, kopanie, izolacja, wyzwiska, ośmieszanie, 

groźby, kontrolowanie, poniżanie, krytykowanie, ograniczanie kontaktów to tylko nieliczne jej formy. 

 Dzięki kampanii uświadomiono, że przemoc zachodzi niezależnie od statusu społecznego. 

Bardzo często, gdy dojdzie do tragedii, słyszy się wypowiedzi sąsiadów, znajomych „przecież to rodzina 

była wzorowa”. „Nigdy bym nie powiedziała, że sprawca byłby do tego zdolny”. 

Zespół Interdyscyplinarny przybliżył gdzie szukać pomocy. 



– 75 

 

Pamiętaj!!! Nie musisz pozostać ze swoim problemem sama. Jest wiele instytucji, które mogą Ci pomóc 

między innymi: Policja, Prokuratura, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Interdyscyplinarny 

d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, służba zdrowia, oświata. 

 W ramach kampanii Zespół Interdyscyplinarny prowadził dystrybucję: plakatów, ulotek, 

broszurek informacyjnych,  gadżetów (balony, długopisy, opaski silikonowe, smycze) o tematyce 

przemocowej. 

 Natomiast w ramach kampanii „16 Dni Bez przemocy” podjęto działania poprzez pozyskanie 

plakatów pod kątem przemocy, które z danymi zespołu zostały rozdysponowane do instytucji na terenie 

miasta (Urząd Miasta, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Zespół Opieki Zdrowotnej, Poradnia 

Odwykowa „Psycho-Med”, Poradnia Rodzinna, Centrum Zdrowia, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 

Tomaszowski Dom Kultury, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Komenda Powiatowa Policji, Sąd 

Rejonowy, Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Lub.). Ponadto na stronie Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w zakładce „Przeciwdziałanie Przemocy” umieszczono również informację na 

temat kampanii. Oprócz tego Zespół Interdyscyplinarny przystąpił do realizacji międzynarodowej 

kampanii „16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na płeć” Ośrodka Interwencji Kryzysowej w 

Tomaszowie Lub., który współuczestniczy w jej realizacji na poziomie lokalnym. W związku z tym 

otrzymane od niego materiały kampanijne tj.  plakaty w wersji elektronicznej z danymi naszego zespołu 

umieszczono na stronach internetowych. Zaś plakaty w wersji papierowej rozwieszono na obiekcie 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

 W ramach współpracy z placówkami oświatowymi w podnoszeniu poziomu świadomości 

i wrażliwości społecznej wobec przemocy w rodzinie w zakresie wprowadzania do programów 

kształcenia dzieci i młodzieży treści na temat objawów, przyczyn i skutków przemocy w rodzinie, 

zagrożeń płynących z przemocy podejmowano szereg działań profilaktycznych. 

 W Szkole Podstawowej Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim informowano rodziców (267 osób) 

podczas wywiadówek semestralnych o procedurze „Niebieskie Karty” oraz Zespole 

Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Dwóch rodziców uczniów, których 

rodziny objęto procedurą  „Niebieskie Karty” skorzystało z konsultacji z pedagogiem i psychologiem 

szkolnym. Prowadzono monitoring sytuacji szkolnej uczniów, których rodziny objęto procedurą 

„Niebieskie Karty”. Na terenie placówki rozpowszechniano plakaty informujące o miejscach, w których 

można otrzymać pomoc. Ponadto prowadzono warsztaty z pedagogiem i psychologiem oparte na 

założeniach programu „Porozumienia bez przemocy” M. Rosenberga, jak również związane 

z cyberprzemocą.  

 W Szkole Podstawowej Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim  w 2021 roku wychowawcy i pedagog 

prowadzili zajęcia dotyczące wykształcenia umiejętności właściwego reagowania na agresję, radzenia 

sobie z negatywnymi emocjami, zapobiegania mobbingowi. Uczono właściwej komunikacji  i tolerancji 

wobec kolegów w szkole oraz radzenia sobie z problemami. Z uwagi na ograniczenia sanitarno-

epidemiologiczne (COVID-19) przeprowadzono zajęcia profilaktyczne w klasie VIII w zakresie Debata 

– program profilaktyki alkoholowej oraz klasie VII „Znajdź właściwe rozwiązanie” dotyczące 

profilaktyki palenia papierosów. Natomiast rodzice  uczniów klas drugich uczestniczyli w wywiadówce 

w formie zdalnej, na której podejmowano  temat radzenia sobie z cyberprzemocą  i agresją oraz 

wskazano wykaz instytucji, w których można uzyskać pomoc. 

 Przeprowadzono zajęcia przez funkcjonariusza Policji KPP w Tomaszowie Lubelskim odnośnie 

przemocy i cyberprzemocy. Zrealizowano w formie zdalnej zajęcia przez przedstawicieli Akademii 

Pozytywnej Profilaktyki w zakresie: bezpieczeństwa w Internecie, szkodliwych treści w Internecie, 

przemocy i agresji w szkole. Natomiast Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim 

w klasie VIII przeprowadził zajęcia pod kątem radzenia sobie w sytuacjach doświadczających 

przemocy. Kadra pedagogiczna ściśle współpracowała z rodzicami objętych ryzykiem zachowań 

agresywnych (skierowanie do OIK i na zajęcia do Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, które każdego 

roku odbywają się w PPP w Tomaszowie Lubelskim). Objęto opieką psychologiczną i pedagogiczną 

uczniów przejawiających zachowania agresywne  oraz ich ofiar. Ponadto uczniowie uczestniczyli 
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w zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne na terenie szkoły i poza nią. 

Uczęszczali również na terapie indywidualne do OIK i PPP. Na tablicy ogłoszeń umieszczono wykaz 

instytucji udzielających wsparcia. W ramach spędzania z pożytkiem czasu wolnego organizowano 

uczniom zajęcia sportowe: SKS, imprezy sportowe, zawody, angażowano w działalność charytatywną 

i artystyczną. Oprócz tego uczniowie brali udział w imprezach okolicznościowych, obchodach świąt 

szkolnych i narodowych. Funkcjonowanie monitoringu w placówce umożliwia dyrektorowi ustalenie 

sprawcy agresywnego zachowania lub niszczenia mienia szkolnego.  

 W Szkole Podstawowej Nr 3 w Tomaszowie Lubelskim na bieżąco w trybie zdalnym 

informowano rodziców o możliwości konsultacji z pedagogiem i psychologiem szkolnym, jak również 

przekazano informację poprzez dziennik elektroniczny o możliwości skorzystania z całodobowej, 

bezpłatnej, ogólnopolskiej infolinii dla dzieci, młodzieży i opiekunów. Dzieci, młodzież, rodzice, kadra 

pedagogiczna, którzy borykali się z kłopotami i trudnościami z powodu skutków izolacji podczas 

epidemii COVID-19 mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych specjalistów (psycholog, 

pedagog, prawnik). Opracowano i przeprowadzono przez pedagoga i psychologa ankietę „ZDALNA” 

czyli JA i ONA, której celem była ocena sytuacji rozmowy i samooceny uczniów klas IV-VIII po 

powrocie do szkoły po zdalnym nauczaniu. Wśród uczniów zorganizowano różne konkursy i akcje jak: 

„Międzynarodowy dzień bez przemocy”, „Dni Promocji Zdrowia” „Dzień Życzliwości i Tolerancji 

i Praw Dziecka”, „Międzynarodowy Dzień Dobrych Uczynków”, „Człowiek wolny od nałogów”, 

„Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego”. Członkowie Rady Pedagogicznej uczestniczyli w wielu 

szkoleniach m.in. „Praktyczna realizacja przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

i realizacja procedury „Niebieskie Karty” organizowanym przez Przewodniczącego Zespołu 

Interdyscyplinarnego. 

 W Zespole Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim w 2021 r. w ramach 

działań edukacyjnych i profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

zorganizowano akcje dystrybucji ulotek uczniom i rodzicom dotyczące profilaktyki przemocy 

w rodzinie. Przygotowano gazetkę w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. Ponadto odbyły 

się spotkania profilaktyczne z przedstawicielami KPP w Tomaszowie Lubelskim. Przeprowadzono 

zajęcia edukacyjno-profilaktyczne pt. „Stop, agresji i przemocy”.  

  W 2021 roku  w II Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Lubelskim wychowawcy na 

bieżąco i w miarę pilnie czynili starania w rozwiązywaniu wszystkich trudnych sytuacji, aby nie 

dochodziło do eskalacji. W szkole jest mediator. Przeprowadzono 4 spotkania psychologa z uczniami 

klas pierwszych poświęcone budowaniu prawidłowych relacji rówieśniczych. W dwóch klasach drugich 

i dwóch trzecich prowadzono zajęcia poświęcone szeroko rozumianym działaniom przeciwdziałającym 

przemocy w grupie. Zorganizowano spotkania przedstawicieli KPP w Tomaszowie Lubelskim 

z młodzieżą. Opieką psychologiczną było objętych około 1/5 uczniów w związku z różnymi problemami 

osobistymi lub rodzinnymi. Umieszczano na stronie internetowej oraz gazetkach ściennych materiały 

informacyjne odnośnie problematyki przemocy. Prowadzono wśród młodzieży dystrybucję plakatów 

i broszur pozyskanych od różnych  instytucji na temat przemocy i możliwościach wsparcia.  

 Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Tomaszowie Lubelskim mając na celu przeciwdziałanie 

zjawisku przemocy w 2021 roku podejmowało wiele działań wobec dzieci, które poznały zasady 

prawidłowego zachowania i współżycia w grupie. Prowadzone były w formie zabawowej zajęcia 

z zakresu praw dziecka, w trakcie których odbywały się swobodne rozmowy dotyczące profilaktyki 

i krzywdzenia dzieci. Zajęcia organizowane były za pomocą zróżnicowanych metod i technik np. 

metody ruchu rozwijającego, muzykoterapii, metody TOC, czytane były bajki terapeutyczne, włączana 

muzyka relaksacyjna, zabawy powodujące pracę z emocjami. Placówka współpracuje z Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną w Tomaszowie Lubelskim. W celu przeciwdziałaniu zjawisku przemocy 

i agresji nauczyciele prowadzili obserwację wychowanków, utrzymywali kontakt z ich rodzicami mając 

możliwość oceny funkcjonowania rodziny. Wszelkie trudne i niepokojące sytuacje były konsultowane 

ze specjalistami poradni. Ponadto przedszkole udzielało się w różnych akcjach charytatywnych m.in. 

„Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, „Góra grosza”, zbieranie nakrętek. Tego typu działania edukacyjne  

pokazują najmłodszym, jaką siłę stanowić może pomoc wielu ludzi i wspólne inicjatywy dla dobra 



– 77 

 

potrzebujących. W 2021 roku objęto wsparciem nowo przyjęte dzieci z trudnej i dysfunkcyjnej rodziny. 

Na bieżąco udzielono jej pomocy w formie żywności, środków chemicznych, plastycznych, zabawek, 

odzieży, obuwia, pościeli itp. Należy zwrócić uwagę na ogromne zaangażowanie ze strony rodziców 

i dzieci. Nauczyciele w kontaktach z dziećmi tworzyli atmosferę emocjonalnego bezpieczeństwa 

poprzez rozmowy, pomoc w trudnych sytuacjach, wspólne rozwiązywanie problemów, przytulanie, 

budowanie wzajemnego zaufania, przypominali zasady bezpieczeństwa,  odnosili się do kodeksu 

grupowego. Pracownicy placówki uczestniczyli w szkoleniach z zakresu rozwiązywania problemów 

agresji i przemocy. Z powodu COVID były ograniczenia w realizacji niektórych działań edukacyjno-

profilaktycznych.  

 Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tomaszowie Lubelskim w ramach 

działań edukacyjnych i profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie zjawisku przemocy 

w rodzinie przeprowadzili dla dzieci i młodzieży zajęcia warsztatowe „Jak sobie radzić z trudnymi 

emocjami”, „Profilaktyka zdrowego stylu życia”, „Kształtowanie umiejętności społecznych”, 

„Przeciwdziałanie agresji i rozwiązywanie konfliktów”, „Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-

emocjonalne”. Ze względu na pracę zdalną i hybrydową placówek oświatowych zajęcia odbywały się 

w ograniczonym wymiarze. Na terenie placówki zorganizowano szkolenie „Zasady interwencji 

w sytuacji przemocy w rodzinie”. Poradnia prowadziła również działalność informacyjną w formie 

gazetek ściennych w obiekcie, umieszczanie plakatów dotyczących diagnozy problemu, sposobu 

pomocy oraz wskazania miejsc gdzie można uzyskać pomoc. Na stronie internetowej Poradni 

zamieszczono informacje o sposobach zapobiegania zjawisku przemocy oraz numery telefonów do 

instytucji udzielających wsparcia psychologicznego, pedagogicznego i prawnego. Jeden z pracowników 

Poradni systematycznie uczestniczy w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego w Tomaszowie 

Lubelskim, którego jest członkiem. Ponadto pracownicy na bieżąco podczas pracy diagnostycznej 

i terapeutycznej udzielali porad dotyczących metod wychowawczych zapobiegających stosowaniu 

przemocy. 

 Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim w 2021 roku na rzecz 

przeciwdziałania przemocy podejmowali różnorodne działania skierowane zarówno do sprawców jak 

i ofiar przemocy. Prowadzili współpracę z jednostkami pomocy społecznej, gminnymi i miejskimi 

komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, Sądem Rejonowym oraz Prokuraturą Rejonową 

w Tomaszowie Lubelskim. W ramach realizacji procedury „Niebieskie Karty” funkcjonariusze 

podejmowali interwencje wobec przemocy w rodzinie, w zależności od okoliczności izolowali sprawcę 

przemocy w rodzinie, informowali ofiary o ich prawach, wskazywali możliwości wsparcia, 

powiadamiali kompetentne instytucje i organizacje o konieczności objęcia pomocą osoby dotknięte 

przemocą w rodzinie. Ponadto uczestniczyli w pracach grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego 

gromadząc informacje dotyczące danej rodziny łącznie z działaniami zapewniającymi bezpieczeństwo 

ofiarom przemocy. Nadto policjanci zajmujący się profilaktyką społeczną podczas spotkań/prelekcji 

z dziećmi i młodzieżą szkolną oraz społeczeństwem poruszali zagadnienia dotyczące przemocy 

w rodzinie.  

 W 2021 roku na terenie miasta Tomaszowa Lubelskiego policjanci przeprowadzili ogółem 177 

interwencji. Rejonowi dzielnicowi wraz z Zastępcą Naczelnika Wydziału Prewencji uczestniczyli w 

szkoleniu „Praktyczna realizacja przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i 

realizacja procedury „Niebieskie Karty” organizowanym przez Przewodniczącego Zespołu 

Interdyscyplinarnego. 

 W 2021 r. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie  podejmował różnorodne działania skierowane do mieszkańców 

miasta Tomaszowa Lubelskiego. 23 osoby objęto interwencją kryzysową i specjalistycznym 

poradnictwem. Łącznie na rzecz mieszkańców objętych indywidualną pomocą tutejszego Ośrodka 

udzielono 468 porad, z czego 112 porad na rzecz  osób dotkniętych przemocą w rodzinie. W 2021 roku 

opracowano lub pozyskiwano i dystrybuowano 20 rodzajów materiałów informacyjnych w miejscach 

publicznych oraz instytucjach świadczących pomoc dziecku i rodzinie w łącznej liczbie ok. 1400 sztuk 

oraz opublikowano 2 artykuły prasowe w lokalnej prasie promujące prawidłowe postawy wychowawcze 
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i zdrowe relacje rodzinne. Prowadzono również działalność informacyjną w sieci Internet (strona 

Facebook, strona internetowa Ośrodka – 43 wpisy o charakterze profilaktyki przemocy w rodzinie 

i zaburzeń życia rodzinnego, publikacja 5 podcastów propagujących konstruktywne postawy 

wychowawcze i pozytywne więzi rodzinne jako czynniki chroniące przez przemocą, publikacja 12 

artykułów merytorycznych na stronie internetowej Ośrodka o zróżnicowanej tematyce). Organizowano 

spotkania, prelekcje, warsztaty, wykłady skierowane do ogółu rodziców promujące prawidłowe postawy 

wychowawcze i umiejętności radzenia sobie w obliczu sytuacji trudnych realizowane głównie w formule 

zdalnej. W ramach kampanii „Kochasz? Nie krzywdź!” odbył się webinar, w którym uczestniczyły 24 

osoby. W warsztatach skierowanych do uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim 

o tematyce „Autoagresja” uczestniczyły 24 osoby. Zainicjowano 2 lokalne kampanie  „Kochasz? Nie 

krzywdź!” oraz „16 dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na płeć” do których przystąpił Zespół 

Interdyscyplinarny d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim. Z uwagi na 

epidemię COVID-19 w 2021 r. nie prowadzono grupy wsparcia dla osób dotkniętych przemocą oraz 

programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc.  

 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim w 2021 r. mimo 

pandemii nadal kontynuował działania profilaktyczne mające na celu promowanie i wdrażanie działań 

w zakresie możliwości i konkretnych form uzyskania pomocy medycznej, psychologicznej, prawnej 

i socjalnej przez osoby doznające przemocy w rodzinie. W każdej komórce SP ZOZ upowszechniano 

działania informacyjne w postaci broszur, ulotek, plakatów oraz edukacyjne realizowane na oddziałach 

szpitalnych. Materiały edukacyjne pozyskiwano przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie 

Lubelskim. Pomoce były ukierunkowane na wzmocnienie ochrony dzieci przed krzywdzeniem, 

propagowanie wiedzy o dostępnych formach pomocy w sytuacji przemocy w rodzinie, profilaktykę 

zaburzeń życia rodzinnego oraz promocję konstruktywnych postaw wychowawczych. Ponadto do 

oddziałów szpitalnych i poradni przekazywano informacje na temat grup wsparcia dla osób zagrożonych 

oraz dotkniętych przemocą w rodzinie organizowanych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej. 

Udostępniono również numer telefonu oraz adres e-mail pod którymi można uzyskać szczegółowe 

informacje odnośnie w/w grup wsparcia. W SP ZOZ ujednolicono tablice informacyjne dla wszystkich 

komórek jednostki, zawierające między innymi informacje dotyczące możliwości skorzystania ze 

wsparcia psychologicznego. SP ZOZ ściśle współpracował ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia 

dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. W ramach współpracy w dniu 17.09.2021 r. zorganizowano spotkanie 

w zakresie programu antyprzemocowego dla pacjentów, opiekunów oraz personelu medycznego 

Oddziału Wewnętrznego Dziecięcego. Pielęgniarki Oddziałowe oddziałów szpitalnych zobowiązano do 

uwzględnienia w tematyce szkoleń wewnętrznych na rok 2022 tematu udzielania pomocy i wsparcia 

osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Oprócz tego w zakładzie opracowano procedury: 

1. Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia/stwierdzenia przemocy w rodzinie, 

podejrzenia/stwierdzenia Zespołu Dziecka Krzywdzonego: PM-LPP/21 C – aktualizacja 23.03.2021 

2. Procedura postępowania z ofiarą przemocy seksualnej: PM-LPP/21 B – aktualizacja 23.03.2021 

3. Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania pacjenta, opiekuna: PM-LPP/21 – 

aktualizacja 23.03.2021.  

 Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 

poinformował, że w 2021 r. wpłynęło 22 wniosków z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie 

Lubelskim sporządzone przez rejonowych dzielnicowych z prośbą o wdrożenie leczenia odwykowego 

w tym: 10 wniosków w związku z wszczęciem procedury „Niebieskie Karty”, 1 wniosek na prośbę 

rodziny osoby uzależnionej od alkoholu, 1 wniosek wpłynął z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Tomaszowie Lub. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone przez Miejską Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Jak wynika 24 osób skierowano na badania przez biegłych w 

Poradni „Psycho-Med.” w celu ustalenia stopnia uzależnienia od alkoholu w tym: 7 osób z procedury 

„Niebieskie Karty”. Natomiast 3 osoby z procedury „Niebieskie Karty” nie zgłosiły się na rozmowę 

z członkami Komisji Alkoholowej w tym: 1 z uwagi na areszt, a później umieszczenia  na oddziale 

psychiatrycznym w Szpitalu w Radecznicy w celu leczenia z mocy postanowienia Sądu.  

 Podobnie w ramach działań na rzecz profilaktyki  i edukacji w zakresie przeciwdziałania 
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przemocy w rodzinach oraz pomocy osobom pokrzywdzonym członkowie zespołu podejmowali 

czynności udostępniając na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakładce 

"Przeciwdziałanie Przemocy" informację Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Tyszowcach, 

który zapewnia specjalistyczną pomoc i całodobowe, bezpłatne schronienie osobom i rodzinom 

dotkniętym zjawiskiem przemocy. Ponadto oferuje kompleksowe poradnictwo specjalistyczne.  
 Zaś informacja o nowej grupie wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz 

zagrożonych przemocą w rodzinie organizowanej przez Ośrodek Interwencji kryzysowej w Tomaszowie 

Lub. zachęcała pokrzywdzonych przemocą do indywidualnych konsultacji z psychologami 

zatrudnionymi w powyższym Ośrodku. 

 Dodatkowo pozyskane z Oficyny Krakowskiej plakaty skierowane do dzieci, młodzieży oraz 

pedagogów szkolnych rozpowszechniono w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tomaszowie Lub.  

 Ponadto udostępniano materiały poprzez dystrybucję broszur i ulotek – w celu ułatwienia 

dostępu do podstawowych informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy 

z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz podniesienia poziomu wiedzy mieszkańców miasta na temat 

przemocy domowej.  

 Zaś jednostki ujęte w bazie placówek teleadresowych zapewniających schronienie osobom 

doświadczającym przemocy w rodzinie i bazie placówek teleadresowych udzielających poradnictwa 

specjalistycznego działające na terenie gminy miejskiej i powiatu zapewniają schronienie osobom 

doświadczającym przemocy w rodzinie jak również udzielają poradnictwa specjalistycznego i są 

regularnie aktualizowane oraz umieszczane na stronach internetowych.  

 

Ad.3.  Skuteczność pomocy udzielanej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą  analizuje się 

monitorując przebieg i zakończenie procedury „Niebieskie Karty”. 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 2018 2019 2020 2021 

Liczba sporządzonych 

„Niebieskich Kart-A” 

w tym: 

69 83 61 18 

Pomoc społeczna 0 0 0  1 

Policja 68 82 60 17 

Oświata 0 0 1 0 

Ochrona zdrowia 0 0 0 0 

MKRPA 0 1 0 0 

OIK 1 0 0 0 
Źródło własne na podstawie rejestru „Niebieska Karta -A” 

 „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.  

Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie:  

1. kobiety – 16,  

2. mężczyźni – 7,  

3. dzieci i młodzież do 18 r. ż. – 14; 

 

 W okresie sprawozdawczym 2 „Niebieskie Karty – A” założono w toku trwania tej samej 

procedury;  
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 W 2021 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 2021 

roku działało 14  grup  roboczych  w 16 rodzinach;  

 Grupy robocze spotkały się na posiedzeniach 39 razy, w tym: 18 razy w trybie zdalnym, 21 razy 

bezpośrednio; 

 Grupy robocze sporządziły: 13 „Niebieskich Kart – C” w tym:  6 w trybie zdalnym, 7 

w bezpośredniej rozmowie oraz 5 „Niebieskich Kart – D” w tym:  1 w trybie zdalnym, 4 

w bezpośredniej rozmowie;  

 W roku 2021 zakończono procedurę "Niebieskie Karty" w 19 postępowaniach, w 10 przypadkach 

w tym: w 4 w trybie zdalnym, a w 6 na grupie roboczej - zakończono procedurę w związku z 

ustaniem przemocy w rodzinie i zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy rodzinie na 

podstawie § 18 ust. 1 pkt 1,  w 4 przypadkach w tym: w 3 w trybie zdalnym, w 1 na grupie 

roboczej - rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania  działań w ramach niebieskiej 

procedury na podstawie § 18 ust. 1 pkt 2, w 5 postępowaniach w tym: w 3 postępowaniach w 

trybie zdalnym pracy 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 2 postępowaniach na 

posiedzeniu stacjonarnym zespołu. 

 W kwestii zapewnienia pomocy w ramach grup roboczych pracownik socjalny systematycznie 

monitorował środowiska dotknięte przemocą domową, jednocześnie prowadząc pracę socjalną 

potwierdzając notatkami służbowymi. Podobnie rejonowi dzielnicowi regularnie wizytowali stan 

bezpieczeństwa osób, co do których istniało podejrzenie, że były dotknięte przemocą w rodzinie 

dokumentując pracę notatkami urzędowymi. W przypadku konsultacji w zakresie spraw rodzinnych 

pomocą służyli asystenci rodziny pracujący w 2 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 pomocy dzieciom i młodzieży. Ponadto Zespół Interdyscyplinarny współpracuje 

z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lub., który dysponuje wyspecjalizowaną kadrą 

psychologów i prawnika. Zmotywowano 18 osób dotkniętych przemocą w rodzinie do skorzystania 

z pomocy psychologa w tym: 4 osoby dorosłe skorzystały z pomocy psychologa oraz 4 dzieci było 

objętych pomocą psychologa. Zmotywowano 2 rodziny do skorzystania z terapii rodzinnej  

z psychologiem w tym: 1 rodzina jest w trakcie terapii małżeńskiej i rodzinnej. Natomiast 2 osoby 

pokrzywdzone objęto wsparciem w zakresie nieodpłatnego poradnictwa prawnego Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej. Zaś psycholog w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, który jednocześnie pełni 

funkcję członka zespołu jest gotowy na pomoc osobom dotkniętym przemocą. W 2021 roku pomimo 

rozmów motywujących nikt nie zgłosił się do specjalisty na konsultację. 

 Ponadto osoby doświadczające przemocy oraz zagrożone przemocą w przeszłości miały 

możliwość uczestnictwa w dodatkowych formach pomocy, jakimi są grupy wsparcia. W ubiegłym roku 

żadna z pokrzywdzonych osób nie skorzystała z uwagi na ograniczenia COVID-19. 

 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. W ubiegłym roku jednej matce 

z trójką małoletnich dzieci zapewniono bezpieczne schronienie w sytuacji wymagającej 

natychmiastowej interwencji umieszczając rodzinę w powyższej placówce.  

Ad.4. Członkowie grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie, w trakcie spotkań zmotywowali 2 osoby stosujące przemoc w rodzinie do udziału w 

Programie korekcyjno-edukacyjnym, realizowanym przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w 

Tomaszowie Lub. 

 W roku sprawozdawczym w związku z ograniczoną liczbą chętnych do uczestnictwa   

w programie (grupa musi liczyć minimum 12 osób) nie realizowano Programu korekcyjno-
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edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie 

Lub. na bieżąco uzupełnia listę członków w celu finalizacji w bieżącym roku. 

Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie: 

 kobiety – 1, 

 mężczyźni – 16, 

 dzieci i młodzież do 18 r. ż. - 0 

 wobec 10 osób w ramach procedury „Niebieskie Karty” rejonowi dzielnicowi złożyli wnioski do 

Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o wdrożenie leczenia 

odwykowego; 

 wobec 1 osoby w ramach procedury "Niebieskie Karty" Zespół Interdyscyplinarny podjął 

czynności o zmianę postanowienia obowiązku leczenia odwykowego w systemie niestacjonarnym 

na leczenie stacjonarne, do którego Sąd Rodzinny się przychylił; 

 7 osób skierowano na badania przez biegłych w Poradni Odwykowej w celu ustalenia stopnia 

uzależnienia od alkoholu; 

 3 osoby z procedury nie zgłosiły się na Komisję Alkoholową w tym: 1 osoba pobyt w areszcie, 

a następnie umieszczenie na oddziale psychiatrycznym szpitala w Radecznicy w celu leczenia 

z mocy postanowienia Sądu; 

 w przypadku 2 rodzin, w których wychowują się małoletnie dzieci  w ramach procedury 

"Niebieskie Karty" rejonowi dzielnicowi podjęli działania pod kątem powiadomienia Sądu 

Rejonowego w Tomaszowie Lub. III Wydział Rodzinny i Nieletnich; 

 w przypadku 2 rodzin, w której wychowują się małoletnie dzieci w ramach procedury "Niebieskie 

Karty" Zespół Interdyscyplinarny powiadomił Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lub. III Wydział 

Rodzinny i Nieletnich   z prośbą o wgląd w sytuację dzieci; 

 w roku 2021 w 17 przypadkach wszczęto postępowania w związku z zawiadomieniem 

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie art. 207 § 1 kk 

prowadzone przez Komendę Powiatową Policji pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w tym:  

 w 10 przypadkach zastosowano właściwe środki zapobiegawcze w tym: w 2 przez Sąd Rejonowy 

II Wydział Karny w Tomaszowie Lub. (zakaz zbliżania się i nakaz opuszczenia wspólnie 

zajmowanego lokalu z pokrzywdzoną), w 2 przez Prokuraturę Rejonową w Tomaszowie Lub. 

(dozór policji), w 6 przypadkach przez Komendę Powiatową Policji w Tomaszowie Lub. (art 15 

a Ustawy o Policji – nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania 

oraz zakaz zbliżania się do jego bezpośredniego otoczenia). 

 wobec 1 osoby Sąd Rejonowy II Wydział Karny w Tomaszowie Lub. umorzył postępowanie 

o czyn z art. 207 § 1 kk orzekając wobec podejrzanego środek zabezpieczający w postaci pobytu 

w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym; 

 w 2 postępowaniach odmowa wszczęcia dochodzenia, którego procedura "Niebieskie Karty" była 

rozpoczęta w 2020 r,  natomiast w 2 umorzenie dochodzenia, 

 4 oskarżonych skazano wyrokiem sądowym w tym: w 1 przypadku, którego procedura 

"Niebieskie Karty" była rozpoczęta w 2020 r.; 

 w 11 przypadkach zakończone aktem oskarżenia i przesłaniem do Sądu Rejonowego 

w Tomaszowie Lub. II Wydziału Karnego w tym: w 1 przypadku, którego procedura "Niebieskie 

Karty" była rozpoczęta w 2020 r.; 

 w 1 przypadku nadal prowadzone postępowanie w Prokuraturze Rejonowej w Zamościu 

zmierzające do postawienia aktu oskarżenia (procedura "Niebieskie Karty" wszczęta w rodzinie, 

która do września b.r. zamieszkiwała na terenie Zamościa, a następnie przeprowadziła się na rejon 

miasta Tomaszowa Lub.) 

 w 2021 r. zatrzymano 9 osób, wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie 

w Policyjnym Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych. 

 przekazano dokumentację 6 spraw z prac grup roboczych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego na 

wniosek funkcjonariuszy Policji Wydziału Dochodzeniowego KPP w Tomaszowie Lub. w celu 
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prowadzenia dalszego postępowania przygotowawczego; 

 1 „Niebieska Karta – A”  założona przez przedstawiciela pomocy społecznej w sytuacji 

podejrzenia przemocy wobec dziecka; 

 zmotywowano 2 osoby podejrzane o stosowanie przemocy w rodzinie do skorzystania z pomocy 

psychologa. 

 

II. Źródła Finansowania 

 

Wydatki ponoszone na obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych pokrywane są 

z budżetu Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski w części pozostającej do dyspozycji Dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lub. W 2021 roku koszt obsługi Zespołu 

Interdyscyplinarnego wyniósł 1.354,00 zł w tym: zakup: materiałów biurowych – 1.102,00 zł, zakup 

usług 252,00 zł. 

 

III. Wnioski z realizacji Miejskiego Programu 

 

Realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Tomaszów Lubelski w roku 2021 przyczyniła się 

w szczególności do zwiększenia dostępności pomocy dla osób dotkniętych przemocą oraz podniesienia 

świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Poszczególnie działania były 

dostosowane do zmieniających się potrzeb i zagrożeń. Uwzględniały w szczególności zapobieganie 

zjawisku przemocy poprzez systematyczną realizację różnych form oddziaływań skierowanych do 

społeczności lokalnej.  

W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaleca się dalsze: utrzymanie wysokiego 

profesjonalizmu członków Zespołu Interdyscyplinarnego poprzez szkolenia, konferencje, sukcesywne 

podnoszenie i doskonalenie kompetencji oraz współpraca z lokalnymi podmiotami zajmującymi się 

problemem przemocy, prowadzenie kampanii informacyjnych dotyczących negatywnych skutków 

społecznych i prawnych wynikających ze stosowania przemocy, a także mechanizmów przemocy. 

W tym celu skuteczna może okazać się  dystrybucja wśród mieszkańców  ulotki  na temat możliwych 

form pomocy w przypadku wystąpienia w rodzinie zjawiska przemocy, broszury oraz plakatów. Aby 

zwiększyć efektywność prowadzonych działań profilaktycznych wskazane jest zaangażowanie 

instytucji oraz organizacji funkcjonujących w obszarze przemocy.  

 

5.15 Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” Edycja 2021. 
 

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” skierowany 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. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy 

ogólnodostępnego wsparcia dla: 

 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności 

stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną 

możliwością samodzielnej egzystencji, 

 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności , które wymagają usługi asystenta  w wykonywaniu codziennych czynności oraz 

funkcjonowaniu w życiu społecznym. 

W 2021 r. wsparciem objęto 12 osób niepełnosprawnych. 

Środki wydatkowane na realizację programu (dofinansowanie): 188.562,55 zł. 

 

mailto:mops@tomaszow-lubelski.pl
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5.16 Program „Opieka wytchnienia” - edycja 2021 w ramach Funduszu 

Solidarnościowego.  
 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią 

opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi w czasowym odciążeniu od codziennych 

obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację, 

wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych. 

W 2021 r. wsparciem objęto 2 opiekunów osób niepełnosprawnych. 

Środki wydatkowane na realizację programu (dofinansowanie): 19.599,98 zł. 

 

5.17 Program „Opieka 75+” na rok 2021 ze środków Ministra Rodziny i Polityki 

Społecznej. 
 

Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub są osobami samotnie 

gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie.  

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:  

1. Zapewnienia ww. osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających 

z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.  

2. Poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej.  

3. Umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.  

4. Wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym.  

Środki wydatkowane na realizację programu (dofinansowanie): 33.491,86 zł. 

 

5.18 Projekt pn. „Aktywne włączenie seniorów w proces kształtowania i użytkowania 

rewitalizowanej przestrzeni w Tomaszowie Lubelskim” współfinasowanego ze 

środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Techniczna. 
 

Projekt był kontynuacją wdrażania rozwiązań wypracowanych w ramach pilotażowej edycji projektu 

Partnerska Inicjatywa Miast – Miasta uczące się w zakresie tematu rewitalizacja. 

Zgodnie z założeniami określonymi w Miejskiej Inicjatywie Działania projekt zakładał wsparcie 50 

seniorów z terenu Miasta, w tym 25 z osiedli „Parcele” i „Koszary” poprzez aktywizację na rzecz 

kształtowania i użytkowania przestrzeni rewitalizowanej w Mieście. Przedmiotowy cel został osiągnięty 

poprzez realizację zadań spójnych z MID. 

Koordynatorem zadań był MOPS w Tomaszowie Lubelskim.  

 

W ramach projektu zrealizowano: 

 Działania promocyjne. 

 Międzypokoleniowe spotkania seniorów, dzieci i młodzieży. 

 Działania kulturalne na rzecz integracji międzypokoleniowej z udziałem najmłodszych 

mieszkańców Miasta. 

 Działania w ramach „Klubu Seniora”, m.in. warsztaty rękodzielnicze, plastyczne. 

 Naukę pływania na krytej pływalni. 

 Promocję zdrowego stylu życia: nordic walking, warsztaty kulinarne. 

 Nawiązanie Partnerstwa Lokalnego na rzecz seniorów w oparciu o interesariuszy MID. 

Środki wydatkowane na realizację projektu: 92.781,89 zł. (w tym wkład własny 4.983,81 zł.). 
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5.19 Projekt 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. Uczestnicy w oparciu o kontrakt socjalny 

realizacją indywidualne ścieżek reintegracji społecznej i zawodowej. Działania mają charakter 

kompleksowy, umożliwiający aktywne włączenie społeczne, w tym powrót na rynek pracy osobom 

zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (bezrobotnym, biernym zawodowo, rolnikom, 

w tym: korzystającym ze wsparcia Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, osobom 

niepełnosprawnym), m.in. poprzez realizację treningów umiejętności społecznych i zawodowych, kursy 

zawodowe, staże zawodowe. 

Wartość projektu: 2.042.121,96 zł. (w tym wkład własny w formie zasiłków celowych, zasiłków 

okresowych, wkładu rzeczowego 306.318, 30 zł.). 

 

5.20 Program „Asystent Rodziny” na rok 2021. 
 

Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym 

również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni 

asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin. Uwzględniając istotną rolę jaką pełnią 

asystenci rodziny w systemie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, Minister Rodziny i Polityki 

Społecznej ogłosił Program na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny 

poprzez przyznanie asystentowi dodatku do wynagrodzenia w wysokości do 2 000 zł. 

W 2021 r. dodatki przyznano 2 asystentom rodziny. 

Środki wydatkowane na realizację programu (dofinansowanie): 3.999,99 zł. 

 

5.21 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 2021 wyniosły 622 

474,23 zł. 

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 

dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2021 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 2021 r. wyniosło 26800,00 zł  

2. Sfinansowano prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych 

w kwocie 60342,31zł.  

3. Współfinansowano działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego 

Świetlicy Środowiskowej "Krokus". Na funkcjonowanie świetlicy wydatkowano kwotę 585469,82 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. 
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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 180 osoby. Koszt realizacji warsztatów profilaktycznych: 3857,84 zł 

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

działania prowadzone przez organizacje pozarządowe:  

- przeprowadzono on line konkursy tematyczne „Człowiek Wolny od Nałogów”, oraz „Rzuć Palenie 

Razem z Nami. Na realizację przedsięwzięć przeznaczono kwotę    1581,96 zł 

 

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych oraz narkomanii. Zapewnienie działalności Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania 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  390,00 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 2021 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.  

 

5.22 Współpraca Miasta Tomaszów Lubelski z Organizacjami Pozarządowymi 

i Podmiotami Ustawowo Uprawnionymi do Prowadzenia Działalności Pożytku 

Publicznego w 2021 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 2021 rozpoczęto we wrześniu 2020 r. Burmistrz Miasta Zarządzeniem Nr 100/2020 

z dnia 1 października 2020 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 2021. Konsultacje 

przeprowadzono w formie pisemnego wyrażenia opinii. Uwagi do projektu programu Rocznego 

Programu Współpracy zgłosiła Spółdzielnia Socjalna „Aktywni – Kreatywni”  wnioskowała aby w § 4 

konsultowanego programu  dodać punkt  10 o następującej treści „Upowszechniania ekonomii 

społecznej w aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców:  

a) wspieranie podmiotów ekonomii społecznej, którymi są: przedsiębiorstwa społeczne, 

podmioty reintegracyjne, spółdzielnie socjalne, podmioty działające w sferze pożytku 

publicznego, podmioty sfery gospodarczej utworzone w związku z realizacją celu 

społecznego. 

b) promocja ekonomii społecznej oraz produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej”. 

Przyjęto propozycję Spółdzielni Socjalnej „Aktywni - Kreatywni” dotyczącą dodania w/w punktów do 

programu współpracy.  

Po przeprowadzonych konsultacjach Program Współpracy na 2021 rok został przyjęty Uchwałą 

nr XXIII/275/2020 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 26 listopada 2020 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 styczniu i lutym 2021 r. otwarte konkursy ofert, których celem było 

wyłonienie podmiotów realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury, kultury fizycznej 

i sportu, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz ochrony i promocji zdrowia. Do 

konkursu zostały zgłoszone oferty na realizacje 28 zadań: 

 upowszechnianie kultury – 6 zadań przy wsparciu dotacjami w wysokości 50.000,00 zł 

 kultura fizyczna i sport – 18 zadań przy wsparciu dotacjami w wysokości 335.500,00 zł 

 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym   – 2 zadania przy wsparciu dotacjami 

w wysokości 18.000,00 zł 

 ochrona i promocja zdrowia  -  2 zadania przy wsparciu dotacjami w wysokości 6.600,00 zł. 

 W sierpniu i listopadzie 2021 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 255.000,00 zł. 

W 2021 r. Miasto Tomaszów Lubelski po raz szósty 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 
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najlepszych projektów przedsięwzięć służących mieszkańcom Tomaszowa Lubelskiego. Do konkursu 

przystąpiło 1 stowarzyszenie. Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym zlecono do realizacji 

1 zadanie przy wsparciu dotacją w wysokości 13.000,00 zł.  

Łączna kwota przekazanych dotacji w trybie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań 

publicznych wyniosła 678.100,00 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 2 stowarzyszenia otrzymało dotację na łączna kwotę 11.694,00  zł. 

 

Współpraca Pozafinansowa 

 

  W 2021 r. Miasto Tomaszów Lubelski 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, 
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- udzielanie pomocy w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe i podmioty ustawowo 

uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego środków finansowych 

z innych źródeł niż budżet gminy, 

- udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami społecznymi i instytucjami 

samorządowymi innych państw.  

 

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 2021 roku zostały zrealizowane. 

 

5.23 Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności 

Zwierząt na terenie miasta Tomaszów Lubelski w roku 2021. 
 

Aktem prawnym regulującym postępowanie ze zwierzętami bezdomnymi jest ustawa z dnia 21 

sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572). Zgodnie z art. 11a tej ustawy rada 

gminy określa, w drodze uchwały, coroczny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt.  

Program wprowadzono uchwałą Nr XXVIII/296/2021 Rady Miasta  Tomaszów Lubelski z dnia 

19 lutego 2021 roku. Celem programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, 

zapobieganie bezdomności zwierząt, zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt, zapewnienie 

bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta Tomaszów Lubelski. 

Z uwagi na to, że istnieje na terenie Miasta Tomaszowa Lubelskiego narastający problem 

bezpańskich zwierząt, szczególnie psów, przyjęcie programu i jego realizacja była uzasadniona.  

Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania, pod tym pojęciem rozumie się traktowanie 

uwzględniające potrzeby zwierzęcia i zapewniające mu opiekę i ochronę. Stosownie do tych norm 

ustawowych program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, 

w zakresie zapewnienia opieki nad kotami wolno żyjącymi, przewiduje działania, zmierzające do 

realizacji obowiązku humanitarnego taktowania zwierząt, w tym zapobiegające ich zabijaniu z 

naruszeniem norm ustawowych oraz znęcaniu się nad nimi. 

Wprowadzenie w życie zaproponowanych w niniejszym programie działań, przyniosło szereg 

korzyści zarówno mieszkańcom miasta, a także bezdomnym zwierzętom. 

Wdrożenie programu pozwoli również stopniowo na zmniejszenie ilości bezdomnych zwierząt 

na terenie miasta Tomaszowa Lubelskiego. 

Program, o którym mowa wyżej, obejmuje w szczególności: 

1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3. odławianie bezdomnych zwierząt; 

4. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 

5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6. usypianie ślepych miotów; 

7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 
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8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt. 

 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. 

Ponadto Miasto Tomaszów przekazało miastu Zamość dotację w wysokości 1800,00 zł 

z przeznaczeniem na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania schroniska w Zamościu do 

którego miasto dostarcza bezdomne psy. 

W 2021 roku zapewniono opiekę 33 psom i udzielono pomocy 10 bezdomnym kotom.   W 2021 

roku MZD wydatkował 22 622,78 zł na realizację całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie 

zwierząt. Miasto Tomaszów Lubelski zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie 

rolnym Pana Jana Woś znajdującego się przy ul. Szopena 58 w Tomaszowie Lubelskim. 

Opłata z tytułu posiadania psa w roku 2021 wynosiła 40,00zł  w ramach tej opłaty mieszkańcy mogą 

nieodpłatnie wykonać szczepienie psów przeciwko wściekliźnie. W roku 2021 zostało zaszczepionych 

167 psów . 
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VI. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI 

ZA 2021 R. 

 

 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 2021 Rada 

Miasta Tomaszów Lubelski obradowała dwunastokrotnie i podjęła 127 uchwał. 

 

L.p. 
Nr uchwały, data 

podjęcia 
Przedmiot uchwały Sposób i termin realizacji 

1. uchwała nr 

XXVIII/289/2021 

z dnia 19 lutego 

2021 roku 

w sprawie uchwalenia dla 

miasta Tomaszów 

Lubelski planu rozwoju  

i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych  

na lata 2022-2023 

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę zaplanowano 

opracowanie dokumentacji projektowych na budowę nowych sieci 

wodociągowych w ul: b/29 Listopada dz. nr 205/5, ul. Ściegiennego 

odcinka spinającego sieci z ul. Rzemieślniczą i Rolniczą, przebudowę 

sieci podyktowaną złym stanem technicznym i likwidacją „pajęczyn” 

w ul.  Mickiewicza, Brackiej i Łukasińskiego oraz opracowanie 

projektu technicznego na zmianę lokalizacji magistrali wodociągowej z 

dz. nr 16/5, 16/5 na ul. Al. Sportowa-Ordynacka. Na podstawie 

opracowanych projektów budowlanych zaplanowano realizację 

nowych sieci wodociągowych w ulicach: Ofiar Bełżca, b/29Listopada 

dz. nr 205/5, Ściegiennego, przebudowę  w ulicach: Mickiewicza, 

Brackiej i Łukasińskiego. W zakresie zbiorowego odprowadzania 

ścieków zaplanowano opracowanie projektu budowlanego na 

renowację odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki, projektu na 

budowę nowej sieci w ul. Krucza oraz zaprojektowanie i budowę 

odcinka sieci w ul. Kr. Zygmunta. Na podstawie opracowanych 

projektów budowlanych realizację: renowacji odcinka kanalizacji 

sanitarnej w ul. Kościuszki i budowę sieci w ul. Krucza. 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 o.o. w Tomaszowie Lubelskim na prowadzenie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków (art. 21 ust. 

2 pkt. 3) w/w ustawy. 

2.  uchwała nr 

XXVIII/290/2021  

z dnia 19 lutego 

2021 roku 

w sprawie zmian 

w uchwale budżetowej 

na rok 2021 

Budżet został zrealizowany zgodnie z wprowadzonymi zmianami. 

3.  uchwała nr 

XXVIII/291/2021  

z dnia 19 lutego 

2021 roku 

w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy 

finansowej 

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została 

zrealizowana zgodnie z wprowadzonymi zmianami. 

4. uchwała nr 

XXVIII/292/2021  

z dnia 19 lutego 

2021 roku 

w sprawie udzielenia 

jednorazowego wsparcia 

rzeczowego „Wyprawka 

dla Tomaszowskiego 

Malucha” 

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych w 

art. 22a stanowi, iż Rada gminy w drodze uchwały może przyznać 

zamieszkałym na terenie jej działania osobom jednorazową zapomogę 

z tytułu urodzenia ich dziecka. Kierując się chęcią pomocy w procesie 

wychowawczym, a także wspierając realizację funkcji rodziny 

wielodzietnej, podjęto inicjatywę mającą na celu jednorazowe wsparcie 

rzeczowe rodziny poprzez przyznanie „Wyprawki dla 

Tomaszowskiego Malucha”. Uprawnienie do świadczenia dotyczą 

dzieci zamieszkałych na terenie Tomaszowa Lubelskiego, urodzonych 

po dniu 31 grudnia 2020 roku pod warunkiem, że urodziły się żywe. 

Osoby uprawnione mają czas 6 miesięcy od porodu na złożenie 

wniosku o świadczenie. W roku 2021 z jednorazowego świadczenia z 

tytułu urodzenia się dzieci skorzystało 46 rodzin. Uchwała została 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego 

dnia 24.02.2021 r. (poz. 904) i weszła w życie 14 dni po ogłoszeniu z 

mocą obowiązującą od 01.01.2021 r. 
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L.p. 
Nr uchwały, data 

podjęcia 
Przedmiot uchwały Sposób i termin realizacji 

5.  uchwała nr 

XXVIII/293/2021  

z dnia 19 lutego 

2021 roku 

w sprawie przyjęcia 

Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie  dla Miasta 

Tomaszów Lubelski  

na lata 2021-2025 

Opracowanie i realizacja Miejskiego 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, mediów, organizacji i instytucji do podejmowania działań 

na rzecz ofiar przemocy. 

Adresatami Miejskiego Programu są: 

- Osoby i rodziny z terenu miasta Tomaszów Lubelski doświadczające 

przemocy od swoich bliskich; 

- Osoby wobec, których istnieje prawdopodobieństwo, że są sprawcami 

przemocy; 

- Instytucje działające w obszarze przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie; 

- Władze lokalne mające wpływ na kształtowanie warunków 

bezpieczeństwa dla osób doświadczających przemocy; 

- Społeczność lokalna miasta Tomaszów Lubelski jako grupa mająca 

wpływ na kształtowanie  należytych postaw wobec przemocy oraz 

promowanie stylu życia bez przemocy. 

6. uchwała nr 

XXVIII/294/2021 

z dnia 19 lutego 

2021 roku 

w sprawie zawarcia 

porozumienia dotyczącego 

powołania Związku ZIT w 

ramach Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego 

Tomaszowa Lubelskiego 

Uchwała dotyczy zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem a Gminą 

Tomaszów Lubelski i jest utworzeniem Związku ZIT oraz 

ustanowieniem praw i obowiązków, zasad współpracy stron 

porozumienia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Tomaszowa 

Lubelskiego, jako ośrodka lokalnego, który został wyznaczony w 

Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do roku 2030. 

Podstawowym zadaniem Związku ZIT jest kreowanie polityki rozwoju 

na obszarze realizacji ZIT i koordynowanie realizacji projektów 

wynikających ze Strategii ZIT, w tym poszukiwanie zewnętrznych 

źródeł jego finansowania, nie tylko z alokacji dedykowanej 

instrumentowi ZIT w ramach EFRR i EFS lub FS w ramach 

perspektywy finansowej 2021-2027. Porozumienie ZIT zostaje 

utworzone w kontekście wdrażania strategii ZIT tj. Planu działań lub 

Strategii rozwoju ponadlokalnego. Strony porozumienia zobowiązują 

się samodzielnie lub w partnerstwie realizować projekty w ramach 

Strategii ZIT oraz projekty komplementarne do Strategii ZIT. Ustalenie 

wysokości wkładów własnych stron porozumienia przy realizacji 

projektów ramach ZIT będzie każdorazowo negocjowane przez 

partnerów zaangażowanych we wdrażanie lub korzystanie z produktów 

konkretnego projektu. Każdy projekt będzie realizowany na podstawie 

odrębnie podpisanego porozumienia w sprawie realizacji konkretnego 

projektu. 

7. uchwała nr 

XXVIII/295/2021 

z dnia 19 lutego 

2021 roku 

w sprawie zwolnienia 

z opłaty drugiej raty za 

korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów 

alkoholowych 

przeznaczonych do 

spożycia w miejscu 

sprzedaży, należnej 

w 2021 roku 

Na podstawie art. 31 zzca ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 202 

roku, poz. 1842 z późn. zm.), Rada Miasta niniejszą uchwałą zwolniła 

przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 

(gastronomia) z opłaty drugiej raty w 2021 roku. 

 

8. uchwała nr 

XXVIII/296/2021 

z dnia 19 lutego 

2021 roku 

w sprawie przyjęcia 

Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania 

Rada Miasta przyjęła w drodze uchwały coroczny program opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, 

którego celem jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, 

zapobieganie bezdomności zwierząt, zmniejszenie populacji 
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L.p. 
Nr uchwały, data 

podjęcia 
Przedmiot uchwały Sposób i termin realizacji 

bezdomności zwierząt na 

terenie miasta Tomaszów 

Lubelski w roku 2021 

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 

2021 roku zapewniono opiekę 33 psom i udzielono pomocy 10 

bezdomnym kotom. W 2021 roku MZD wydatkował 22 622,78 zł na 

realizację całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt. 

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. 

9. uchwała nr 

XXVIII/297/2021 

z dnia 19 lutego 

2021 roku 

w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej miastu 

Zamość na 

współfinansowanie 

bieżących kosztów 

funkcjonowania 

Schroniska dla 

bezdomnych zwierząt w 

Zamościu 

Rada Miasta podjęła w drodze uchwały podjęła współpracę z Miastem 

Zamość poprzez  udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta w 

wysokości 1800 zł ( słownie: tysiąc osiemset złotych) z 

przeznaczeniem na współfinansowanie w 2021 roku bieżących 

kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w 

Zamościu, przez to bezdomne psy z terenu miasta Tomaszów Lubelski 

mogą być odwożone do zamojskiego schroniska (umowa zawarta w 

dniu 25.01.2021 r.). 

10. uchwała nr 

XXVIII/298/2021 

z dnia 19 lutego 

2021 roku 

w sprawie przyjęcia 

rocznego planu potrzeb w 

zakresie prac społecznie 

użytecznych dla miasta 

Tomaszów Lubelski  

na 2021 rok 

Rada Miasta ww. uchwałą przyjęła roczny plan prac społecznie 

użytecznych, który został zorganizowany w okresie od 1 kwietnia do 

30 listopada 2021 roku. W dniu 23.03.2021 r. zawarto porozumienie 

Nr UmPSU/21/0006 dotyczące organizacji prac społecznie 

użytecznych pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a Miastem 

Tomaszów Lubelski. Prace te, prowadzone były pod nadzorem 

Miejskiego Zarządu Dróg, a wykonywane na terenie miasta. W ramach 

tych prac zatrudnionych na dany okres było 6 osób. Zatrudnieni 

wykonywali zadania z zakresu prac porządkowych, zbierania śmieci 

oraz utrzymania zieleni miejskiej na terenie Tomaszowa Lubelskiego. 

Miasto Tomaszów Lubelski przeznaczyło na wynagrodzenia z tytułu 

w/w prac kwotę 16704,00 zł. Refundacja z PUP- 10022,40 zł. 

11. uchwała nr 

XXVIII/299/2021 

z dnia 19 lutego 

2021 roku 

w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie 

kolejnych umów 

dzierżawy na okres  

do trzech lat 

Zawarto umowy dzierżawy: 

- na teren oznaczony jako działka nr 33 ark.2 położony przy ul. 

Zamojskiej o powierzchni 281 m², na okres 01.03.2021 r.- 31.12.2023r. 

z Panią Małgorzatą Miszczyszyn FHU; 

- na teren oznaczony jako działka nr 334/7 ark.20 położony przy ul. 

Piekarskiej o powierzchni 46 m², na okres 07.04.2021 r.- 06.04.2024 r. 

z Panią Okopińską Iwoną; 

- na teren oznaczony jako działka nr 42 ark. 21 położony pomiędzy ul. 

Bracką a ul. Mydlarską, o powierzchni 12 m² na okres 01.03.2021 r.- 

31.12.2023 r. z Panią Stańczuk- Wójcik Ewą; 

12.  uchwała nr 

XXVIII/300/2021 

w sprawie rozpatrzenia 

skargi Pana Konrada 

W dniu 19 stycznia 2021 r. Pan Konrad Ostrowski złożył skargę na 

działania Burmistrza Miasta w sprawie rozpatrzenia skargi Pana 
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Ostrowskiego z dnia 19 

stycznia 2021 r. na 

działania Burmistrza 

Miasta Tomaszów 

Lubelski dotyczącej 

ograniczenia hałasu 

pochodzącego z muszli 

koncertowej w parku 

miejskim 

Konrada Ostrowskiego z dnia 19 stycznia 2021 r. na działania 

Burmistrza Miasta dotyczącej ograniczenia hałasu pochodzącego z 

muszli koncertowej w parku miejskim. Zgodnie z art. 229 pkt. 3 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego, jeżeli przepisy szczególnie nie określają innych 

organów właściwych do rozpatrywania skarg, do kompetencji Rady 

Miasta należy rozpatrywanie skarg na Burmistrza Miasta. 

Uzasadnieniem skargi Pana Ostrowskiego z dnia 19 stycznia 2021 r. są 

zagadnienia opisane w pismach z dnia 25 listopada 2020 r. oraz 28 

grudnia 2020 r. Na oba pisma Pan Ostrowski uzyskał odpowiedź w 

dniach 14 grudnia 2020 r. oraz 11 stycznia 2021 r. Komisja po 

zapoznaniu się ze skargą Pana Konrada Ostrowskiego na Burmistrza 

Miasta z dnia 19.01.2021 r. oraz zgromadzoną w sprawie 

dokumentacją dotyczącą uciążliwości związanych z funkcjonowaniem 

parku miejskiego - postanowiła uznać skargę za bezzasadną. Komisja 

ustaliła, iż w przedmiotowej sprawie Burmistrz Miasta podejmował 

podejmuje wszelkie możliwe czynności w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa i ograniczenia sytuacji mogących mieć wpływ na 

występowanie uciążliwości dla mieszkańców zamieszkujących w 

bezpośrednim sąsiedztwie parku oraz dla osób korzystających na co 

dzień z form wypoczynku i rekreacji dostępnych w parku. Komisja 

stwierdziła, że nie ma też możliwości ingerencji w infrastrukturę parku 

i jego zagospodarowanie, co ma umocowanie w koncepcji rewitalizacji 

obiektu i związaną z tym dokumentacją sporządzoną zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. Komisja ponownie podnosi też 

argument, że park miejski jest dobrem ogółu mieszkańców miasta, 

miejscem chętnie uczęszczanym przez rodziny z dziećmi, seniorów, 

stanowiąc doskonałą bazę do wypoczynku i aktywnego spędzania 

czasu przez cały rok. 

13. uchwała nr 

XXVIII/301/2021 

z dnia 19 lutego 

2021 roku 

w sprawie rozpatrzenia 

wniosku dotyczącego 

wyłączenia parkingów z 

użytkowania i przekazania 

sprawy według 

właściwości do 

Komendanta Powiatowego 

Policji w Tomaszowie 

Lubelskim 

W dniu 10 stycznia 2021 roku Rada Miasta Tomaszów Lubelski 

otrzymała wniosek Mieszkańców Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. 

Rogózieńskiej 7, ul. Piłsudskiego 2 i budynków prywatnych przy ul. 

Rynek w Tomaszowie Lubelskim o wyłączenie z użytkowania 

parkingów w godzinach nocnych oraz zakłócania ciszy nocnej i 

popełniania wielu wykroczeń na parkingach przy fontannie przy ul. 

Rynek w Tomaszowie Lubelskim. Wspomniane parkingi przy ul. 

Rynek są dostępne dla wszystkich mieszkańców Tomaszowa 

Lubelskiego. Stanowią miejsce parkingowe w godzinach nocnych dla 

mieszkańców sąsiednich bloków położonych w okolicach Rynku w 

Tomaszowie Lubelskim. Parkingi objęte są całodobowo monitoringiem 

miejskim, do którego wgląd ma Komenda Powiatowa Policji w 

Tomaszowie Lubelskim. Przedmiotowy wniosek o wyłączenie z 

użytkowania parkingów w godzinach nocnych stworzyłby 

niezadowolenie wśród mieszkańców, a jego realizacja godziłaby w 

interesy ogółu mieszkańców. Natomiast sprawy dotyczące zakłócania 

ciszy nocnej i popełniania wykroczeń na ww. parkingach, które zostały 

wspomniane przez wnioskodawców, leżą w kompetencji Policji. W 

związku z powyższym, Rada Miasta nie uwzględnia wniosku 

dotyczącego wyłączenia parkingów z użytkowania w godzinach 

nocnych, a sprawę zakłócania ciszy nocnej i popełniania wielu 

wykroczeń na terenie parkingów przy ul. Rynek przekazała według 

właściwości do Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Lub. 

14. uchwała nr 

XXIX/302/2021 

z dnia 12 marca 

2021 roku 

w sprawie zmian 

w uchwale budżetowej  

na rok 2021 

Budżet został zrealizowany zgodnie z wprowadzonymi zmianami. 

15. uchwała nr 

XXIX/303/2021 

w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy 

finansowej 

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została 

zrealizowana zgodnie z wprowadzonymi zmianami. 
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16. uchwała nr 

XXIX/304/2021 

z dnia 12 marca 

2021 roku 

w sprawie rozpatrzenia 

skargi mieszkańca miasta 

na Burmistrza Miasta 

Tomaszów Lubelski w 

sprawie nieudzielenia 

odpowiedzi na pismo  

z dnia 21 stycznia 2021r. 

Zgodnie z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego jeżeli przepisy szczególnie nie 

określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, do 

kompetencji Rady Miasta należy rozpatrywanie skarg na Burmistrza 

Miasta. Komisja po zapoznaniu się ze skargą Pana Konrada 

Ostrowskiego na Burmistrza Miasta z dnia 17.02.2021 r. w sprawie 

nieudzielenia odpowiedzi na pismo z dnia 21 stycznia 2021 roku oraz 

wyjaśnieniami Burmistrza Miasta zawartymi w piśmie Nr 

GK.7021.2.20.2017 z dnia 2 marca 2021 r. - postanowiła uznać skargę 

za bezzasadną. Komisja ustaliła, iż Pan Konrad Ostrowski uzyskał 

odpowiedź na pismo z dnia 21 stycznia 2021 r. w dniu 10 lutego 2021 

r. Ponadto na kwestie podnoszone w przedmiotowej skardze udzielono 

wyczerpujących wyjaśnień w toku prowadzonej od kilku lat obszernej 

korespondencji. Poruszane zarzuty nie znajdują uzasadnienia w 

kontekście obecnej sytuacji epidemiologicznej, której efektem jest brak 

jakichkolwiek imprez, które mogłyby być przyczyną uciążliwości dla 

okolicznych mieszkańców. Nie mają również uzasadnienia ponawiane 

zarzuty dotyczące rozwiązań technicznych dotyczących obiektów 

usytuowanych w parku miejskim, funkcjonowania monitoringu, a 

przede wszystkim zarzuty personalne kierowane do urzędników i 

policji. Wymowa skargi sugeruje, że aspekty funkcjonowania Miasta, 

podnoszone wielokrotnie przez skarżącego, mają negatywny charakter. 

Takiej opinii Komisja nie podziela. 

17. uchwała nr 

XXIX/305/2021 

z dnia 12 marca 

2021 roku 

w sprawie rozpatrzenia 

skargi mieszkańca miasta 

na Dyrektora Miejskiego 

Zarządu Dróg w 

Tomaszowie Lubelskim w 

sprawie nieudzielenia 

odpowiedzi na pismo w 

terminie przewidzianym 

przez Kodeks 

postępowania 

administracyjnego 

Zgodnie z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego jeżeli przepisy szczególnie nie 

określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, do 

kompetencji Rady Miasta należy rozpatrywanie skarg na działalności 

kierowników jednostek organizacyjnych. Komisja po zapoznaniu się ze 

skargą Pana Konrada Ostrowskiego z dnia 19.02.2021 r. na Dyrektora 

Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim w sprawie 

nieudzielenia odpowiedzi na pismo w terminie przewidzianym w 

Kodeksie postępowania administracyjnego oraz z pismem Burmistrza 

Miasta Nr GK.7021.2.20.2017 z dnia 3 marca 2021 r. - postanowiła 

uznać skargę za bezzasadną. Komisja ustaliła, iż powodem 

nieudzielenia odpowiedzi na pismo Pana Konrada Ostrowskiego z dnia 

15.01.2021 r. w terminie przewidzianym w Kodeksie postępowania 

administracyjnego były problemy techniczne związane z 

funkcjonowaniem skrzynki Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie 

Lubelskim na platformie ePUAP. Na powyższą kwestię oraz na 

pozostałe problemy podnoszone w przedmiotowej skardze Dyrektor 

Miejskiego Zarządu Dróg udzielił stosownych wyjaśnień. Ponadto, 

stosownie do złożonej skargi, Komisja stwierdza, że stawiane przez 

skarżącego żądania dotyczące funkcjonowania monitoringu w parku 

miejskim, sugerujące ustawienie kamer w sposób oczekiwany przez 

Pana Ostrowskiego są niemożliwe do zrealizowania, ponieważ 

monitoring nie może służyć prywatnym potrzebom mieszkańców 

miasta a służbom odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa. 

18. uchwała nr 

XXX/306/2021 

z dnia 30 kwietnia 

2021 roku 

w sprawie zmian 

w uchwale budżetowej  

na rok 2021 

Budżet został zrealizowany zgodnie z wprowadzonymi zmianami. 

19. uchwała nr 

XXX/307/2021 

z dnia 30 kwietnia 

2021 roku 

w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy 

finansowej 

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została 

zrealizowana zgodnie z wprowadzonymi zmianami. 

20. uchwała nr 

XXX/308/2021 

w sprawie określenia zasad 

wyznaczania składu oraz 

Uchwała dotyczy powołania Komitetu Rewitalizacji, który jest jednym 

z elementów partycypacji społecznej obejmującej przygotowanie, 
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zasad działania Komitetu 

Rewitalizacji 

prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny 

udział interesariuszy. Zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o 

rewitalizacji, zasady wyznaczania składu oraz działania Komitetu 

Rewitalizacji określa, w drodze uchwały Rada Miejska przed 

uchwaleniem Gminnego Programu Rewitalizacji albo w terminie nie 

dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia jego uchwalenia. Komitet 

Rewitalizacji, zwany dalej „Komitetem”, stanowi forum współpracy i 

dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących 

przygotowania, prowadzenia i oceny Gminnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026 (GPR) 

oraz pełni funkcję opiniodawczo - doradczą Burmistrza Miasta 

Tomaszów Lubelski w zakresie rewitalizacji. Komitet uprawniony jest 

do opiniowania GPR na etapie opracowania, a następnie jego 

wdrażania, monitorowania i ewaluacji oraz podejmowania inicjatyw 

związanych z rewitalizacją w naszym mieście. 

21. uchwała nr 

XXX/309/2021 

z dnia 30 kwietnia 

2021 roku 

w sprawie realizacji 

Programu „Asystent 

osobisty osoby 

niepełnosprawnej” - edycja 

2021 w ramach Funduszu 

Solidarnościowego 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021  

Program skierowany 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. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi 

asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla: dzieci do 16 roku 

życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami 

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w 

związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej 

egzystencji, osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o 

znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności , które 

wymagają usługi asystenta  w wykonywaniu codziennych czynności 

oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. W 2021 r. wsparciem 

objęto 12 osób niepełnosprawnych. Środki wydatkowane na realizację 

programu (dofinansowanie): 188.562,55 zł. 

22. uchwała nr 

XXX/310/2021 

z dnia 30 kwietnia 

2021 roku 

w sprawie realizacji 

Programu „Opieka 

wytchnieniowa” - edycja 

2021 w ramach Funduszu 

Solidarnościowego 

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021  Głównym celem 

Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących 

bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności 

lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 

orzeczeniami równoważnymi w czasowym odciążeniu od codziennych 

obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie 

czasu na odpoczynek i regenerację, wzmocnienie osobistego potencjału 

oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych. W 2021 r. 

wsparciem objęto 2 opiekunów osób niepełnosprawnych. 

Środki wydatkowane na realizację programu (dofinansowanie): 

19.599,98 zł. 

23. uchwała nr 

XXX/311/2021 

z dnia 30 kwietnia 

2021 roku 

w sprawie wdrożenia 

Programu „Opieka 75+” 

na rok 2021 ze środków 

Ministra Rodziny  

i Polityki Społecznej  

w  Mieście Tomaszów 

Lubelski 

Program „Opieka 75+” Celem programu jest poprawa dostępności do 

usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub są 

osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w 

rodzinie.  

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:  

1. Zapewnienia ww. osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb 

i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.  

2. Poprawy jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej.  

3. Umożliwienia gminom rozszerzenia oferty usług opiekuńczych, w 

tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i 

więcej.  

4. Wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o 

charakterze obowiązkowym.  

Środki wydatkowane na realizację programu (dofinansowanie): 

33.491,86 zł. 
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24. uchwała nr 

XXX/312/2021 

z dnia 30 kwietnia 

2021 roku 

w sprawie przystąpienia 

Miasta Tomaszów 

Lubelski do realizacji 

projektu pn. „Aktywne 

włączenie seniorów w 

proces kształtowania  

i użytkowania 

rewitalizowanej 

przestrzeni w Tomaszowie 

Lubelskim”, 

współfinansowanego  

ze środków Funduszu 

Spójności w ramach 

Programu Operacyjnego 

Pomoc Techniczna 2014-

2020 

Projekt pn. „Aktywne włączenie seniorów w proces kształtowania i 

użytkowania rewitalizowanej przestrzeni w Tomaszowie Lubelskim”. 

Projekt był kontynuacją wdrażania rozwiązań wypracowanych w 

ramach pilotażowej edycji projektu Partnerska Inicjatywa Miast – 

Miasta uczące się w zakresie tematu rewitalizacja. 

Zgodnie z założeniami określonymi w Miejskiej Inicjatywie Działania 

projekt zakładał wsparcie 50 seniorów z terenu Miasta, w tym 25 z 

osiedli „Parcele” i „Koszary” poprzez aktywizację na rzecz 

kształtowania i użytkowania przestrzeni rewitalizowanej w Mieście. 

Przedmiotowy cel został osiągnięty poprzez realizację zadań spójnych 

z MID. Koordynatorem zadań był MOPS w Tomaszowie Lubelskim.  

W ramach projektu zrealizowano: 

8.Działania promocyjne. 

9.Międzypokoleniowe spotkania seniorów, dzieci i młodzieży. 

10.Działania kulturalne na rzecz integracji międzypokoleniowej z 

udziałem najmłodszych mieszkańców Miasta. 

11.Działania w ramach „Klubu Seniora”, m.in. warsztaty 

rękodzielnicze, plastyczne. 

12.Naukę pływania na krytej pływalni. 

13.Promocję zdrowego stylu życia: nordic walking, warsztaty 

kulinarne. 

14.Nawiązanie Partnerstwa Lokalnego na rzecz seniorów w oparciu o 

interesariuszy MID. 

Środki wydatkowane na realizację projektu: 92.781,89 zł. (w tym 

wkład własny 4.983,81 zł.). 

25. uchwała nr 

XXX/313/2021 

z dnia 30 kwietnia 

2021 roku 

w sprawie zwolnienia  

z obowiązku zbycia 

nieruchomości w drodze 

przetargu 

Rada Miasta wyraziła zgodę w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia 

w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej numerem 65/1 ark. 30 o 

pow. 0,0029 ha, położonej w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Aleje 

Grunwaldzkie. Nabywcą została PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Lublinie za cenę 7 686,50 zł. Podstawa Nabycia Akt 

Notarialny, który został podpisany 23.06.2021 roku Repetytorium  

A Nr – 5897/2021. 

26. uchwała nr 

XXX/314/2021 

z dnia 30 kwietnia 

2021 roku 

w sprawie zbycia 

nieruchomości 

Rada Miasta wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości oznaczonej 

numerem 132/1 ark. 16 o pow. 0,0036 ha, położonej w Tomaszowie 

Lubelskim przy ul. Sucharskiego. Nabywcą została Pani Helena 

Zdanowska za cenę 7 003,44 zł. Podstawa Nabycia Akt Notarialny, 

który został podpisany 30.08.2021 roku Repetytorium  

A Nr – 4544/2021. 

27. uchwała nr 

XXX/315/2021 

z dnia 30 kwietnia 

2021 roku 

w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy  

na okres do trzech lat 

Zawarto umowę dzierżawy na teren oznaczony jako działka nr 11/3 

ark.13 położony przy ul. Wasilewskiego o powierzchni 353 m ² na 

okres 01.04.2021 r.- 31.03.2024 r. z Panem Marianem Bartoszek. 

28. uchwała nr 

XXX/316/2021 

z dnia 30 kwietnia 

2021 roku 

w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w 

Lublinie skargi z dnia 30 

marca 2021 r. Pana 

Konrada Ostrowskiego 

dotyczącej zaskarżenia  

w całości uchwały Rady 

Miasta Tomaszów 

Lubelski 

 nr XXIX/304/2021  

z dnia 12 marca 2021 r. 

W dniu 30 marca 2021 r. drogą e-PUAP wpłynęła skarga Pana 

Konrada Ostrowskiego dotycząca zaskarżenia w całości uchwały Rady 

Miasta Tomaszów Lubelski nr XXIX/304/2021 z dnia 12 marca 2021 r. 

W myśl art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę do sądu 

administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego 

działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest 

przedmiotem skargi. 

29. uchwała nr 

XXX/317/2021 

z dnia 30 kwietnia 

2021 roku 

w sprawie rozpatrzenia 

skargi mieszkańca miasta 

na działania Dyrektora 

Miejskiego Zarządu Dróg 

w Tomaszowie Lubelskim 

Zgodnie z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego jeżeli przepisy szczególnie nie 

określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, do 

kompetencji Rady Miasta należy rozpatrywanie skarg na działalności 

kierowników jednostek organizacyjnych. Komisja po zapoznaniu się ze 
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L.p. 
Nr uchwały, data 

podjęcia 
Przedmiot uchwały Sposób i termin realizacji 

z powodu nieusunięcia 

usterki lampy ulicznej 

skargą Pana Konrada Ostrowskiego z dnia 5.03.2021 r. na działania 

Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim z 

powodu nieusunięcia usterki lampy ulicznej oraz z pismem Burmistrza 

Miasta Nr GK.7021.2.20.2017 z dnia 25 marca 2021 r. - postanowiła 

uznać skargę za bezzasadną. Komisja ustaliła, iż z powodu problemów 

technicznych związanych z funkcjonowaniem skrzynki Miejskiego 

Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim na platformie ePUAP, 

korespondencja Pana Konrada Ostrowskiego z dnia 15.02.2021 r. nie 

została skutecznie doręczona, stąd usterka nie została usunięta.  

W dniu 10.03.2021 r. Pan Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg otrzymał 

informację o istniejącym problemie (po skardze Pana Konrada 

Ostrowskiego z dnia 05.03.2021 r.) i w dniu 10.03.2021 r. 

przedmiotowa usterka została wyeliminowana. Z wyjaśnień Pana 

Dyrektora MZD z dnia 27.04.2021 r. wynika, że powtarzające się 

usterki lampy zostały zgłoszone firmie serwisowej, która wykonała 

niezbędne czynności naprawcze w celu skutecznego rozwiązania 

problemu. Niemniej należy mieć na uwadze, że tego typu zdarzenia są 

naturalnym efektem eksploatacji urządzeń technicznych i są trudne do 

przewidzenia. Wskazana jest zatem współpraca mieszkańców ze 

służbami publicznymi na zasadzie zrozumienia oraz ograniczenia 

ewentualnych roszczeń i sporów. 

30. uchwała nr 

XXX/318/2021 

z dnia 30 kwietnia 

2021 roku 

w sprawie rozpatrzenia 

skargi mieszkańca miasta 

na Dyrektora Miejskiego 

Zarządu Dróg  

w Tomaszowie Lubelskim 

z powodu treści pisma 

 z dnia 23.03.2021 r. 

przesłanego  

do mieszkańców ulicy 

Słowackiego 

Zgodnie z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego jeżeli przepisy szczególnie nie 

określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, do 

kompetencji Rady Miasta należy rozpatrywanie skarg na działalności 

kierowników jednostek organizacyjnych. Komisja po zapoznaniu się ze 

skargą Pana Konrada Ostrowskiego z dnia 29.03.2021 r. na Dyrektora 

Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim z powodu treści 

pisma z dnia 23.03.2021 r. przesłanego do mieszkańców ulicy 

Słowackiego oraz z pismem Burmistrza Miasta Nr GK.7021.2.20.2017 

z dnia 21 kwietnia 2021 r. - postanowiła uznać skargę za bezzasadną. 

Komisja stwierdziła, że Dyrektor MZD, dokonał wszelkich czynności 

w zakresie uzyskania opinii mieszkańców ulicy Słowackiego w kwestii 

montażu progów zwalniających, o które wnosi Pan Konrad Ostrowski. 

Komisja podziela też opinię, że uznanie nieudzielenia odpowiedzi 

przez mieszkańców za opinię negatywną jest właściwym 

stanowiskiem, nie rodzi to bowiem żadnych konsekwencji natury 

prawnej. Uznanie braku odpowiedzi mieszkańców jako zgody na 

montaż progów, jak sugeruje Pan Ostrowski i na tej podstawie podjęcie 

czynności prawnych przez służby publiczne nie jest możliwe do 

zastosowania. W opinii skarżącego ulica Słowackiego oraz sąsiadujący 

z nią park miejski jawi się jako miejsce nieustannych wykroczeń. 

Opinia ta stanowi niespójność z danymi statystycznymi policji, wobec 

czego brak jest przesłanek do wysuwania takich stwierdzeń. Odnośnie 

parku miejskiego, jest on postrzegany w opinii mieszkańców miasta 

jako atrakcyjne miejsce do spędzania czasu dla wszystkich, bez 

względu na wiek, dając możliwość aktywności fizycznej i poprawy 

stanu zdrowia w sferze fizycznej a przede wszystkim w sferze 

psychiki, co jest bardzo istotne, szczególnie obecnie, w obliczu 

epidemii koronawirusa, która negatywnie wpływa na człowieka. 

Komisja sugeruje, aby skarżący, będąc mieszkańcem ulicy 

Słowackiego, żywo zainteresowanym wyeliminowaniem 

stwierdzonych przez siebie uciążliwości, na zasadzie współpracy z 

publicznymi służbami, wystąpił w czynie społecznym i zebrał 

oświadczenia, które potwierdziłyby oczekiwania mieszkańców ulicy 

Słowackiego w kwestii ograniczenia ruchu oraz uciążliwości 

wynikających z funkcjonowania parku miejskiego. 

31. uchwała nr 

XXXI/319/2021 

w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki w Narodowym 

Pożyczka w wysokości 3 342 538,00 zł zaciągnięta w Narodowym 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ma 
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L.p. 
Nr uchwały, data 

podjęcia 
Przedmiot uchwały Sposób i termin realizacji 

z dnia 21 maja 

2021 roku 

Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie 

pokryć wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „Adaptacja do zmian 

klimatu poprzez budowę i modernizację infrastruktury wodnej na 

terenie Miasta Tomaszów Lubelski”. Spłata kapitału pożyczki oraz 

zapłata odsetek od zaciągniętej pożyczki następować będzie z 

dochodów własnych  Miasta Tomaszów Lubelski. Prawnym 

zabezpieczeniem spłaty pożyczki będzie weksel in blanco.  

32. uchwała nr 

XXXI/320/2021 

z dnia 21 maja 

2021 roku 

w sprawie zmian 

w uchwale budżetowej 

na rok 2021 

 

Budżet został zrealizowany zgodnie z wprowadzonymi zmianami. 

33. uchwała nr 

XXXI/321/2021 

z dnia 21 maja 

2021 roku 

w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy 

finansowej 

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została 

zrealizowana zgodnie z wprowadzonymi zmianami. 

34. uchwała nr 

XXXI/322/2021 

z dnia 21 maja 

2021 roku 

w sprawie ustanowienia 

insygniów Miasta 

Tomaszów Lubelski 

i zasad ich używania 

W związku z przypadającą w 2021 roku czterechsetną rocznicą  

nadania prawa miejskiego dla Tomaszowa Lubelskiego ustanowiono 

insygnia dla Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta w 

postaci łańcuchów nawiązujących do tradycji historycznej. 

Łańcuch Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski składa się z 16 ogniw 

po okręgu o grubości 2 mm z mosiądzu w barwie złocistej. Łańcuch 

Przewodniczącego Rady Miasta Tomaszów Lubelski składa się z 16 

ogniw po okręgu o grubości 2 mm z mosiądzu, srebrzonych i 

oksydowanych na stare srebro. Ogniwa łańcuchów są kute, wewnątrz 

znajdują się trzy skrzyżowane włócznie, nawiązujące do herbu 

rodowego Zamoyskich – Jelita. Klejnotem łańcuchów jest barwny 

herb Tomaszowa Lubelskiego, obwiedziony czarną linią, umieszczony 

na renesansowym kartuszu. Barwy niemetaliczne herbu (czerwony, 

zielony, biały, czarny) są zrealizowane emalią, barwy metaliczne 

(złoty) są zrealizowane w metalu odpowiedniej barwy. Uchwała ustala 

także zasady używania insygniów. Uchwała została ogłoszona w 

Dz. Urz. Woj. Lub. rocznik 2021, poz. 2370 z dnia 27 maja 2021 roku 

i została zrealizowana. 

35. uchwała nr 

XXXI/323/2021 

z dnia 21 maja 

2021 roku 

w sprawie określenia 

wzoru wniosku  

o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz 

deklaracji o dochodach 

gospodarstwa domowego 

Podjęcie niniejszej uchwały niezbędne było w celu realizacji zapisów 

ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, ze zm.) zmienionej przez art. 11 ustawy z 

dnia 10 grudnia 2020 roku o zmianie niektórych ustaw wspierających 

rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 11), która częściowo 

weszła w życie dnia 5 stycznia 2021 roku.  Zgodnie z art. 7 ust. 1e 

ustawy o dodatkach mieszkaniowych rada gminy określa, w drodze 

uchwały, wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz 

wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.  Natomiast, w 

art. 38 ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój 

mieszkalnictwa, ustawodawca nałożył obowiązek określenia tych 

wzorów do dnia 1 lipca 2021 r. i jednocześnie wskazał, że uchwały rad 

gmin wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2021 roku. Uchwała została 

ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub. rocznik 2021, poz. 2371 z dnia 27 

maja 2021 roku i została zrealizowana. 

36. uchwała nr 

XXXI/324/2021 

z dnia 21 maja 

2021 roku 

w sprawie udzielenie 

pomocy finansowej 

Powiatowi 

Tomaszowskiemu  

w zakresie 

współfinansowania 

zadania pn. Przebudowa 

skrzyżowania dróg 

powiatowych nr 3566L  

i 3560L z drogami 

miejskimi nr 111792L, 

Uchwała miała na celu udzielanie pomocy finansowej Powiatowi 

Tomaszowskiemu w kwocie do 525.349 zł. dla inwestycji drogowej 

polegającej na przebudowie skrzyżowania przy Zespole Szkół Nr 4 

(Mechanik) w Tomaszowie Lubelskim wraz z przebudową odcinka 

drogowego do włączenia do drogi powiatowej nr 3546L (Tomaszów 

Lubelski – Susiec) oraz przebudową i budową oświetlenia drogowego 

na całym odcinku modernizowanego ciągu drogowego. Inwestycja ta 

realizowana była przez powiat Tomaszowski przy udziale środków z 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i środków budżetu naszego 

miasta i gminy Tomaszów Lubelski. W dniu 26 maja 2021 roku została 

podpisana stosowna umowa w przedmiocie pomocy oraz 2 

października 2021 roku Aneks Nr 1 do w/w umowy określający 

http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/#/legalact/2021/2370/
http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/#/legalact/2021/2370/
http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/#/legalact/2021/2370/
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Nr uchwały, data 

podjęcia 
Przedmiot uchwały Sposób i termin realizacji 

111854L w Tomaszowie 

Lubelskim wraz  

z włączeniem do drogi 

powiatowej nr 3546L 

końcową wartość pomocy finansowej na kwotę 495.054,92 zł., która 

została wyliczona na podstawie oferty przetargowej.  

Zakończenie prac budowlanych nastąpiło w dniu 15 grudnia 

2021 roku zgodnie protokołem odbioru końcowego z dnia 20 grudnia 

2021 roku. Zgodnie z w/w umową rozliczenie pomocy finansowej 

nastąpiło w dniu 21.12.2021 roku zgodnie z pismem Zarządu Dróg 

Powiatowych znak : KT.4052.15.2020.2021.SM. 

Realizacja tego zadania drogowego w znaczącym stopniu poprawiła 

bezpieczeństwo użytkowania w ruchu drogowym i pieszym, a także 

znacznie poprawiła estetykę tej części miasta. 

37. uchwała nr 

XXXI/325/2021 

z dnia 21 maja 

2021 roku 

w sprawie udzielenia 

pomocy rzeczowej 

Powiatowi 

Tomaszowskiemu 

w zakresie 

współfinansowania 

przebudowy chodnika przy 

drodze powiatowej ulicy 

Wyzwolenia  

w Tomaszowie Lubelskim 

W nawiązaniu do kilkuletniej współpracy z Powiatem Tomaszowskim 

w zakresie współfinansowania zadań publicznych budowy i 

przebudowy ciągów pieszych na terenie naszego miasta, w roku 2021 

wskazano do realizacji przebudowę chodnika przy ulicy Wyzwolenia - 

od ulicy St. Moniuszki do ulicy Leśnej. W ramach przedsięwzięcia 

Miejski Zarząd Dróg działający w imieniu Miasta Tomaszów Lubelski 

zabezpieczył materiały budowlane sypkie oraz robociznę na łączną 

kwotę 31 425,00 zł. Zarząd Dróg Powiatowych na ten cel miał 

przekazać kostkę brukową grubości 6 cm w ilości 392 m2 o wartości 

11 571,84 zł. Zarządca drogi powiatowej miał zapewnić także nadzór 

nad realizacją przedsięwzięcia. 

W dniu 1 lipca 2021 roku została podpisana umowa, w której treści 

zostały wskazane obowiązki i zakres prac dla każdego z partnerów. Dla 

potrzeb porządkowych zawarto w dniu 30 sierpnia 2021 roku, Aneks 

Nr 1 do wspomnianej umowy, który doprecyzował należności za 

niezwrócone na etapie realizacyjnym palety. Proces przygotowania do 

realizacji tego przedsięwzięcia niesie za sobą konieczność uzyskania 

zgody na odstępstwo od warunków technicznych w formie decyzji 

Ministra właściwego do spraw informatyzacji, w zakresie odstąpienia 

od obowiązku zawartego w art. 36 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 

roku o drogach publicznych dotyczącym budowy kanału 

technologicznego. Pismem z dnia 3 listopada 2021 roku Miejski 

Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim poinformował o niemożliwości 

terminowego wykonania tego zadania z propozycją jej przesunięcia na 

2022 rok. O tym fakcie powiadomiono Zarząd Powiatu 

Tomaszowskiego, pismem z dnia 10.11.2021 roku, na które do dnia 

obecnego nie uzyskano odpowiedzi. 

38. uchwała nr 

XXXI/326/2021 

z dnia 21 maja 

2021 roku 

w sprawie zmiany uchwały 

nr XXXII/338/2013 Rady 

Miasta Tomaszów 

Lubelski z dnia 22 marca 

2013 r. w sprawie 

ustalenia stref płatnego 

parkowania, stawek opłat 

i opłat dodatkowych za 

parkowanie oraz sposobu 

ich pobierania na terenie 

miasta Tomaszowa 

Lubelskiego 

W dniu 22 marca 2013 roku Rada Miasta podjęła uchwałę nr 

XXXII/338/2013 w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, 

stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich 

pobierania na terenie miasta Tomaszowa Lubelskiego. Strefa płatnego 

parkowania zaczęła funkcjonować od dnia 19 marca 2012 roku. 

Po przeanalizowaniu powyższej uchwały zachodzi konieczność zmiany 

brzmienia §4 w zakresie zlikwidowania zapisu o stawce 0 zł za 

pierwsze 15 minut parkowania. Z obserwacji funkcjonowania strefy 

płatnego parkowania w latach 2012 – 2021 zanotowano z roku na rok 

znaczny spadek ponoszonych opłat za parkowanie. Powyższe wynika z 

tego, że większość parkujących w strefie płatnego parkowania 

znajdującej się przy Rynku w Tomaszowie Lubelskim nie wnoszą 

opłaty za parkowanie, pomimo tego, że pojazdy zaparkowane są na 

cały dzień. Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub. 

rocznik 2021, poz. 2372 z dnia 27 maja 2021 roku i została 

zrealizowana. 

39. uchwała nr 

XXXI/327/2021 

z dnia 21 maja 

2021 roku 

w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy  

na okres do trzech lat 

Zawarto umowę dzierżawy na teren oznaczony jako działka nr 137/9 

oraz nr 141/2 ark.13 położony      u zbiegu ul. Zamojskiej i ul. 

Długosza o łącznej powierzchni 614 m² na okres 15.04.2021 r.-

14.04.2024 r. z Panem Igorem Paladą. 

40. uchwała nr 

XXXII/328/2021 

w sprawie udzielenia 

Burmistrzowi Miasta 

Stosownie do art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym wójt, burmistrz, prezydent miasta przedstawia 

http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/#/legalact/2021/2370/
http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/#/legalact/2021/2370/
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Przedmiot uchwały Sposób i termin realizacji 

z dnia 1 lipca 

2021 roku 

Tomaszów Lubelski 

wotum zaufania 

radzie gminy raport o stanie gminy. 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. Po przeprowadzeniu 

debaty nad Raportem o stanie miasta Tomaszowa Lubelskiego za rok 

2020, Rada Miasta udzieliła Burmistrzowi Wojciechowi Żukowskiemu 

wotum zaufania. 

41. uchwała nr 

XXXII/329/2021 

z dnia 1 lipca 

2021 roku 

w sprawie rozpatrzenia  

i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu  

za 2020 rok 

Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Burmistrza Miasta sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 

2020 rok, pozytywnie zaopiniowanego przez Regionalną Izbę 

Obrachunkowa w Lublinie, Rada Miasta zatwierdziła sprawozdanie 

finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 

2020 rok. 

42. uchwała nr 

XXXII/330/2021 

z dnia 1 lipca 

2021 roku 

w sprawie udzielenia 

absolutorium 

Burmistrzowi Miasta  

z tytułu wykonania 

budżetu miasta  

za 2020 rok 

 

Rada Miasta po zapoznaniu się ze: 

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2020 rok 

2) sprawozdaniem finansowym za 2020 rok 

3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o 

sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2020 rok 

4) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o wniosku 

Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2020 rok,  

5) informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego wg 

stanu na 31 grudnia 2020 roku 

6) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta  

udzieliła absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania 

budżetu miasta za 2020 rok. 

43. uchwała nr 

XXXII/331/2021 

z dnia 1 lipca 

2021 roku 

w sprawie zmian 

w uchwale budżetowej  

na rok 2021 

Budżet został zrealizowany zgodnie z wprowadzonymi zmianami. 

44. uchwała nr 

XXXII/332/2021 

z dnia 1 lipca 

2021 roku 

w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy 

finansowej 

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została 

zrealizowana zgodnie z wprowadzonymi zmianami. 

45. uchwała nr 

XXXII/333/2021 

z dnia 1 lipca 

2021 roku 

w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie uchwalenia 

Statutu Miasta Tomaszów 

Lubelski 

Uchwała w Statucie Miasta Tomaszowa Lubelskiego w § 3 określiła 

insygnia samorządowe miasta, którymi  są: herb, flaga, łańcuch 

okolicznościowy Burmistrza Miasta, łańcuch okolicznościowy 

Przewodniczącego Rady Miasta. Uchwała została ogłoszona w 

Dz. Urz. Woj. Lub. rocznik 2021, poz. 3087 z dnia 9 lipca 2021 roku i 

została zrealizowana. 

46. uchwała nr 

XXXII/334/2021 

z dnia 1 lipca 

2021 roku 

w sprawie ustalenia strefy 

płatnego parkowania na 

drogach publicznych na 

terenie Miasta Tomaszów 

Lubelski oraz wysokości 

opłat za postój i sposobu 

ich pobierania 

Po przeprowadzeniu analizy funkcjonowania strefy płatnego 

parkowania na poprzedniej sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski 

została podjęta uchwała w sprawie zmiany likwidacji stawki zero zł za 

pierwsze 15 minut parkowania i w obecnym projekcie uchwały 

utrzymano ten zapis. Dodatkowo też ze względu na znaczny deficyt 

miejsc parkingowych zgodnie z wnioskami Radnych Rady Miasta 

zaproponowano wprowadzić strefy płatnego parkowania przy ul. 

Listopadowej i ul. Traugutta (przy galerii Rynek). Jest to uzasadnione 

potrzebą organizacji ruchu, w celu zwiększenia rotacji parkujących 

pojazdów samochodowych. Uchwała została ogłoszona w 

Dz. Urz. Woj. Lub. rocznik 2021, poz. 3088 z dnia 9 lipca 2021 roku i 

została zrealizowana. 

47. uchwała nr 

XXXII/335/2021 

z dnia 1 lipca 

2021 roku 

w sprawie sprzedaży 

nieruchomości 

użytkownikom 

wieczystym 

 

Rada Miasta wyraziła zgodę na zbycie działki oznaczonej numerem 

73/7 ark. 37 o pow. 829m2, położonej w Tomaszowie Lubelskim przy 

ul. Lwowskiej 126H na rzecz jej użytkowników wieczystych. 

Nabywcami zostali Państwo Ryszard Wiktor Kałużyński i Bożena 

Stanisława Kałużyńska za cenę 55.470,00 zł. Cena nieruchomości na 

wniosek nabywców została rozłożona na 40 rat, płatne w okresie 10 lat. 

http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/legalact/2021/3087/
http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/legalact/2021/3087/
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Podstawa Nabycia Akt Notarialny, który został podpisany 05.10.2021 

roku Repetytorium A Nr – 5394/2021. 

48. uchwała nr 

XXXII/336/2021 

z dnia 1 lipca 

2021 roku 

w sprawie wyrażenia 

zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy 

dzierżawy na okres 

powyżej 3 lat 

Zawarto umowę dzierżawy na teren oznaczony jako działka nr 13/2 

oraz 14/3 ark.4 położony przy ul. Łaszczowieckiej o łącznej 

powierzchni 1425 m² na okres 12.08.2021 r.- 31.12.2031 r. z PHT 

Andrzej Jakubiak. 

49. uchwała nr 

XXXII/337/2021 

z dnia 1 lipca 

2021 roku 

w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego  

w Lublinie skargi z dnia 

13 czerwca 2021 r. Pana 

Konrada Ostrowskiego 

dotyczącej zaskarżenia w 

całości uchwały Rady 

Miasta Tomaszów 

Lubelski  

nr XXX/318/2021  

z dnia 30 kwietnia 2021 r. 

W dniu 13 czerwca 2021 r. drogą e-PUAP wpłynęła skarga Pana 

Konrada Ostrowskiego dotycząca zaskarżenia w całości uchwały Rady 

Miasta Tomaszów Lubelski nr XXX/318/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 

r. W myśl art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę do sądu 

administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego 

działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest 

przedmiotem skargi. 

50. uchwała nr 

XXXII/338/2021 

z dnia 1 lipca 

2021 roku 

zmieniająca uchwałę w 

sprawie określenia wzoru 

wniosku o przyznanie 

dodatku mieszkaniowego 

oraz deklaracji o 

dochodach gospodarstwa 

domowego 

Podjęcie niniejszej uchwały niezbędne było w celu realizacji zapisów 

ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, ze zm.) zmienionej przez art. 11 ustawy z 

dnia 10 grudnia 2020 roku o zmianie niektórych ustaw wspierających 

rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 11), która częściowo 

weszła w życie dnia 5 stycznia 2021 roku.  Zgodnie z art. 7 ust. 1e 

ustawy o dodatkach mieszkaniowych rada gminy określa, w drodze 

uchwały, wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz 

wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.  Natomiast, w 

art. 38 ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój 

mieszkalnictwa, ustawodawca nałożył obowiązek określenia tych 

wzorów do dnia 1 lipca 2021 r. i jednocześnie wskazał, że uchwały rad 

gmin wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2021 roku. Uchwała została 

ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub. rocznik 2021, poz. 2900 z dnia 9 lipca 

2021 roku i została zrealizowana. 

51. uchwała nr 

XXXIII/339/2021 

z dnia 14 lipca 

2021 roku 

w sprawie zmian 

w uchwale budżetowej  

na rok 2021 

 

Budżet został zrealizowany zgodnie z wprowadzonymi zmianami. 

52. uchwała nr 

XXXIII/340/2021 

z dnia 14 lipca 

2021 roku 

w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy 

finansowej 

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została 

zrealizowana zgodnie z wprowadzonymi zmianami. 

53. uchwała nr 

XXXIV/341/2021 

z dnia  

10 września 

2021 roku 

w sprawie zmian 

w uchwale budżetowej  

na rok 2021 

 

Budżet został zrealizowany zgodnie z wprowadzonymi zmianami. 

54. uchwała nr 

XXXIV/342/2021 

z dnia  

10 września 

2021 roku 

w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy 

finansowej 

 

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została 

zrealizowana zgodnie z wprowadzonymi zmianami. 

55. uchwała nr 

XXXIV/343/2021 

z dnia  

10 września 

2021 roku 

w sprawie określenia 

średniej ceny jednostki 

paliwa w Mieście 

Tomaszów Lubelski  

w roku szkolnym 

2021/2022 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16.X.2019 r. o zmianie ustawy 

prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. 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 

przewozu następuje na podstawie umowy zawartej między 

http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/legalact/2021/3087/
http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/legalact/2021/3087/
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burmistrzem (wójtem, prezydentem miasta) a rodzicami. Kwotę zwrotu 

wylicza się wg wzoru matematycznego (a-b) cd/100, gdzie: 

a – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca 

zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka 

rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły 

ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do 

miejsca zamieszkania lub miejsca pracy i z powrotem, 

b – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca 

zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie 

wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a, 

c – średnia cena jednostki paliwa w danej gminie, właściwego dla 

danego pojazdu, 

d – średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla 

danego pojazdu według danych producenta pojazdu. 

Średnią cenę jednostki paliwa określa na każdy rok szkolny rada 

gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w 

gminie. Zaproponowana w uchwale średnia cena poszczególnych 

jednostek paliwa w Mieście Tomaszów Lubelski w roku szkolnym 

2021/2022 została wyliczona na podstawie uzyskanych od właścicieli 

stacji paliwowych w Tomaszowie Lubelskim informacji o średniej 

cenie poszczególnych jednostek paliwa w miesiącu lipcu 2021 r. 

W roku szkolnym 2021/2022 miasto Tomaszów Lubelski kontynuuje 

dofinansowanie kosztów przewozu jednego ucznia niepełnosprawnego 

zamieszkałego w Tomaszowie Lubelskim do Zespołu Niepublicznych 

Szkół Specjalnych „Krok za Krokiem” w Zamościu na podstawie 

umowy Nr OWK. 4424.59.2021 z dnia 10.09.2021 r. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego dnia 20.09.2021 r. (poz. 3848) i weszła w 

życie 14 dni po ogłoszeniu. 

56. uchwała nr 

XXXIV/344/2021 

z dnia  

10 września 

2021 roku 

w sprawie przystąpienia  

do opracowania Strategii 

Rozwoju Miasta 

Tomaszów Lubelski  

na lata 2021 - 2027  

z perspektywą do roku 

2030 oraz określenia 

szczegółowego trybu 

i harmonogramu 

opracowania projektu 

strategii, w tym trybu 

konsultacji 

W związku z kończącym się w roku 2022 terminem obowiązywania 

dokumentu strategicznego dla naszego miasta jakim jest strategia 

rozwoju lokalnego miasta Tomaszów Lubelski została przyjęta 

uchwała o wyrażeniu zgody na podjęcie prac nad nowym dokumentem. 

Strategia Rozwoju Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021 - 2027 z 

perspektywą do roku 2030 ukaże nam statystycznie dobre i złe strony 

oraz wskaże nowe kierunki inwestowania i rozwoju naszego miasta. 

Obecnie trwają prace nad treścią dokumentu, który zostanie poddany 

konsultacjom społecznym i uzgodnieniom. Uchwała została 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego 

dnia 20.09.2021 r. (poz. 3849) i weszła w życie 14 dni po ogłoszeniu. 

 

57. uchwała nr 

XXXIV/345/2021 

z dnia  

10 września 

2021 roku 

w sprawie zmiany nr 2 

Studium uwarunkowań  

i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego Miasta 

Tomaszów Lubelski 

Na podstawie uchwały Nr XVII/184/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. 

Rada Miasta Tomaszów Lubelski przystąpiła do sporządzenia zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Tomaszów Lubelski. Zmiana nr 2 dotyczy niezainwestowanego 

dotąd terenu położonego w północnej części miasta w rejonie ulic 

Zamojskiej, Łaszczowieckiej i Robotniczej, którego powierzchnia 

wynosi około 5,88 ha. Zmiana nr 2 Studium polega na zmianie 

przeznaczenia terenu usług na teren obiektów produkcyjnych, składów, 

magazynów lub usług, w związku z aktualnymi potrzebami 

rozwojowymi i inwestycyjnymi miasta. Zmiana nr 2 Studium 

podyktowana jest ogólnym interesem społecznym, rozszerzenie 

zakresu prowadzonych działalności na tym obszarze ma na celu 

umożliwienie efektywnego wykorzystania terenu. 

58. uchwała nr 

XXXIV/346/2021 

z dnia  

10 września 

w sprawie zmiany 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego terenów 

Zmiana planu miejscowego została sporządzona w następstwie 

podjęcia Uchwały Nr XVII/185/2020 Rady Miasta Tomaszów Lubelski 

z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
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2021 roku przemysłowo - 

składowych i usługowych 

przy ul. Zamojskiej  

i Łaszczowieckiej  

w Tomaszowie Lubelskim 

przemysłowo – składowych i usługowych przy ul. Zamojskiej i 

Łaszczowieckiej w Tomaszowie Lubelskim. Zmiana planu dotyczy 

obszaru o powierzchni ok. 5,12 ha, zlokalizowanego w północnej 

części miasta, przy granicy z gminą Tomaszów Lubelski. Do 

sporządzenia zmiany planu miejscowego przystąpiono ze względu na 

potrzebę rozszerzenia zakresu planowanych inwestycji w tym terenie 

poprzez zmianę przeznaczenia z usług na obiekty produkcyjne, składy, 

magazyny lub usługi, w związku ze zmianą studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zmiana miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo – 

składowych i usługowych przy ul. Zamojskiej i Łaszczowieckiej w 

Tomaszowie Lubelskim ustala tereny: obiektów produkcyjnych, 

składów, magazynów lub usług, infrastruktury technicznej – stacji 

transformatorowej oraz drogi publicznej klasy dojazdowej. Uchwała 

została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubelskiego dnia 28.09.2021 r. (poz. 3938) i weszła w życie 14 dni po 

ogłoszeniu. 

59. uchwała nr 

XXXIV/347/2021 

z dnia  

10 września 

2021 roku 

w sprawie zmiany 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Tomaszowa Lubelskiego 

w obrębie działek nr 30/1, 

30/2 położonych na terenie 

miasta przy ul. Lwowskiej  

w Tomaszowie Lubelskim 

Procedura zmiany miejscowego planu została zainicjowana Uchwałą nr 

XLI/377/2018 z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie przystąpienia do 

sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Tomaszowa Lubelskiego w obrębie działek nr 

30/1, 30/2 położonych na terenie miasta przy ulicy Lwowskiej w 

Tomaszowie Lubelskim. Przedmiotem zmiany planu są warunki i 

zasady zagospodarowania obszaru objętego zmianą, przeznaczenie 

terenu i zasady przestrzennego zagospodarowania dla wyodrębnionych 

liniami rozgraniczającymi obszarów o jednakowych funkcjach oraz 

zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej. Uchwała została 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego 

dnia 28.09.2021 r. (poz. 3939) i weszła w życie 14 dni po ogłoszeniu. 

60. uchwała nr 

XXXIV/348/2021 

z dnia  

10 września 

2021 roku 

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 

Procedura zmiany miejscowego planu została zainicjowana Uchwałą nr 

XLI/376/2018 z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie przystąpienia do 

sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego i rewaloryzacji "Śródmieścia" w Tomaszowie 

Lubelskim w obrębie działek nr 8 i 17/11 położonych przy ulicy 

Lwowskiej. Przedmiotem zmiany planu są warunki i zasady 

zagospodarowania obszaru objętego zmianą, przeznaczenie terenu i 

zasady przestrzennego zagospodarowania dla wyodrębnionych liniami 

rozgraniczającymi obszarów o jednakowych funkcjach oraz zasady 

obsługi w zakresie infrastruktury technicznej. Uchwała została 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego 

dnia 28.09.2021 r. (poz. 3940) i weszła w życie 14 dni po ogłoszeniu. 

61. uchwała nr 

XXXIV/349/2021 

z dnia  

10 września 

2021 roku 

w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego w zakresie 

realizacji inwestycji celu 

publicznego - przebudowa 

linii 110 kV Zamość - 

Tomaszów Północ 

Plan miejscowy sporządzony został w następstwie podjęcia Uchwały 

Nr XVI/173/2020 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 24 stycznia 

2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu 

publicznego – przebudowa linii 110 kV Zamość – Tomaszów Północ. 

Plan dotyczy obszaru zlokalizowanego w północnej części miasta 

o powierzchni ok. 5,65 ha. Zapisy miejscowego plan 

zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu 

publicznego – przebudowa linii 110 kV Zamość – Tomaszów Północ 

ustalają następujące przeznaczenia terenu dla poszczególnych 

obszarów planu tj.: teren infrastruktury technicznej – 

elektroenergetyka, tereny obiektów produkcyjnych, składów, 

magazynów lub usług, tereny zieleni naturalnej, tereny dróg 

publicznych klasy ekspresowej oraz teren drogi publicznej klasy 

lokalnej. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego dnia 28.09.2021 r. (poz. 3941) i weszła w 

życie 14 dni po ogłoszeniu. 
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62. uchwała nr 

XXXIV/350/2021 

z dnia  

10 września 

2021 roku 

w sprawie wyrażenia 

zgody na utworzenie 

spółki SIM Lubelskie 

spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

Przedmiotowa uchwała miała na celu wyrażenie zgody na udział 

Miasta Tomaszów Lubelski jako wspólnika / udziałowca przy 

tworzonej spółce SIM Lubelskie z siedziba w Kraśniku. Za zgodą 

ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa Krajowy Zasób 

Nieruchomości („KZN”) może tworzyć takie spółki celowe, których 

zadaniem jest tworzenie budynków mieszkalnych zwiększających 

gminny zasób lokali oraz finansowanie lub współfinansowanie 

uzbrojenia technicznego, w tym służącego nieruchomościom pod 

budownictwo socjalne lub społeczne budownictwo czynszowe. Nasze 

miasto na ten cel przekazuje nieruchomość gruntową do spółki oraz 

udziały pozyskane na podstawie wniosku do Ministra Rozwoju i 

Technologii o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu 

Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na 

objęciu przez Miasto Tomaszów Lubelski udziałów w tworzonej 

Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej. Na dzień sporządzenia 

sprawozdanie trwają prace przygotowawcze przed podpisaniem 

notarialnej umowy spółki. 

63. uchwała nr 

XXXIV/351/2021 

z dnia  

10 września 

2021 roku 

w sprawie zatwierdzenia 

wniosku Burmistrza 

Miasta Tomaszów 

Lubelski o wsparcie  

ze środków Rządowego 

Funduszu Rozwoju 

Mieszkalnictwa  

na sfinansowanie objęcia 

udziałów w tworzonej 

Społecznej Inicjatywie 

Mieszkaniowej 

Realizacja zadań będących w kompetencji gminy niesie za sobą 

konieczność podejmowania działań ukierunkowanych na szukanie 

finansowania zewnętrznego przedsięwzięć publicznych. Zgodnie z 

ustawą z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania 

budownictwa mieszkaniowego, zaistniała możliwość przy udziale 

instrumentów zewnętrznych pozyskania środków na pokrycie wkładu 

własnego gminy w tworzonej spółce inicjatyw mieszkaniowych. 

Zgodnie z tym przygotowano wniosek do Ministra Rozwoju i 

Technologii o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu 

Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na 

objęciu przez Miasto Tomaszów Lubelski udziałów w tworzonej 

Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej. Radni Miasta Tomaszów 

Lubelski przedmiotową uchwałą zatwierdzili wniosek, który został 

przesłany celem rozpatrzenia. Na dzień sporządzenia sprawozdania 

środki w kwocie 3.000.000,00 zł. zostały przekazane na konto naszego 

miasta do dyspozycji Burmistrza Miasta. 

64. uchwała nr 

XXXIV/352/2021 

z dnia  

10 września 

2021 roku 

w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu  

i zakresu świadczenia 

usług na terenie Miasta 

Tomaszów Lubelski w 

zakresie odbierania 

odpadów komunalnych  

od właścicieli 

nieruchomości  

i zagospodarowania tych 

odpadów w zamian  

za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

Rada Miasta ww. uchwałą określiła szczegółowo sposób i zakres 

świadczonych usług w zakresie obierania odpadów komunalnych 

zgodnie z art. 6r ust 3 oraz ust 3a ustawy z dnia 13 września 1996roku 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021r poz.888). 

Na podstawie wyżej wymienionych przepisów ograniczono ilości 

przyjmowanych przez Punkt selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych odpadów budowlanych i rozbiórkowych, oraz odpadów 

wielkogabarytowych w zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Limit przyjmowanych odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych wynosi 500kg na daną posesję lub lokal 

w budynku wielolokalowym. Limit przyjmowanych odpadów 

wielkogabarytowych wynosi 250 kg na daną posesję lub lokal w 

budynku wielolokalowym. Uchwała została opublikowana w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego dnia 28.09.2021 r. 

(poz. 3850) i została zrealizowana.  

65. uchwała nr 

XXXIV/353/2021 

z dnia  

10 września 

2021 roku 

w sprawie przyjęcia 

projektu regulaminu 

dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków, 

obowiązujący na terenie 

Miasta Tomaszów 

Lubelski oraz części 

Gminy Tomaszów 

Lubelski w celu 

przekazania go  

W związku z ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – 

Prawo budowlane oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471) 

wprowadzone zostały istotne zmiany do ustawy o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.  

Zmiany przepisów prawa dotyczą zasad wydawania przez 

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne warunków przyłączenia 

do sieci. Ponadto ww. ustawa obliguje rady gmin do dostosowania 

treści regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

obowiązujących na obszarze ich właściwości do nowego stanu 

prawnego w czasie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życia. 
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L.p. 
Nr uchwały, data 

podjęcia 
Przedmiot uchwały Sposób i termin realizacji 

do zaopiniowania 

organowi regulacyjnemu 

Zgodnie z art. 19 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 t.j.) 

rada gminy przygotowuje projekt regulaminu na podstawie 

przedstawionych projektów regulaminów dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa 

wodociągowo-kanalizacyjne. Projekt Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie miasta Tomaszów Lubelski 

przygotowany na bazie projektu przekazanego przez przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne tj. przez Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. Rada Miasta Tomaszów 

Lubelski przekazuje do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, tj. 

Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie – 

Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Lublinie. 

66. uchwała nr 

XXXIV/354/2021 

z dnia  

10 września 

2021 roku 

w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy  

na okres do trzech lat 

 

Zawarto umowę dzierżawy na teren oznaczony jako działka nr 334/7 

ark.20 położony przy ul. Piekarskiej, o powierzchni 46 m² na okres 

16.06.2021 r.- 16.05.2024 r. z Panią Urszulą Korkosz. 

67. uchwała nr 

XXXIV/355/2021 

z dnia  

10 września 

2021 roku 

w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie 

kolejnych umów 

dzierżawy na okres  

do trzech lat 

 

Zawarto umowy dzierżawy: 

-na teren oznaczony jako działka nr 27 ark. 25 położony przy ul. dr. 

Janusza Petera o powierzchni 2075 m² na okres 17.09.2021 r.- 

16.08.2024 r. z Panią Elżbietą Słoniewską; 

- na teren oznaczony jako działka nr. 128/1 cz.,143/1 oraz 143/2 ark.40 

położony przy ul. Dolnej, o łącznej powierzchni 200 m² na okres 

01.10.2021 r.- 30.09.2024 r. z Panem Grzegorzem Babiarzem. 

68. uchwała nr 

XXXIV/356/2021 

z dnia  

10 września 

2021 roku 

w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie 

kolejnych umów 

dzierżawy na okres  

do trzech lat 

 

Zawarto umowy dzierżawy: 

- na teren oznaczony jako działka nr 52 ark.11 położony przy ul. 

Orzeszkowej, o powierzchni 74 m² na okres 01.10.2021 r.- 30.09.2024 

r. ze Spółdzielnią Mleczarską MLEKOVITA, Oddział w Trzebowisku, 

Filia w Tomaszowie Lubelskim; 

- na teren oznaczony jako działka nr 143/2 ark. 40 położony przy ul. 

Kusocińskiego o łącznej powierzchni 126 m² na okres 01.10.2021 r.- 

30.09.2024 r. 

- na teren oznaczony jako działka nr 128 ark.40 położonej przy ul. 

Dolnej , o łącznej powierzchni 931 m² na okres 01.10.2021 r.- 

30.09.2024 r. umowy zawarto z Kopiec Marcinem, Markowicz Zofią i 

Zdzisławem, Klimczuk Mariuszem i Anną, Mazur Lucyną i Józefem, 

Muca Haliną i Leszkiem, Skoropad Joanną, Soból Bogusławą i 

Longinem. 

69. uchwała nr 

XXXIV/357/2021 

z dnia  

10 września 

2021 roku 

w sprawie rozpatrzenia 

skargi Pana Konrada 

Ostrowskiego z dnia 25 

lipca 2021 r. na Burmistrza 

Miasta Tomaszów 

Lubelski w sprawie 

odrzucenia wniosku 

dotyczącego ustanowienia 

zakazu wejścia na teren 

muszli koncertowej 

W dniu 25 lipca 2021 r. Pan Konrad Ostrowski złożył skargę na 

Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski  w sprawie odrzucenia wniosku 

dotyczącego ustanowienia zakazu wejścia na teren muszli koncertowej. 

Zgodnie z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego jeżeli przepisy szczególnie nie 

określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, do 

kompetencji Rady Miasta należy rozpatrywanie skarg na Burmistrza 

Miasta. Komisja po zapoznaniu się ze skargą Pana Konrada 

Ostrowskiego z dnia 25.07.2021 r. na Burmistrza Miasta Tomaszów 

Lubelski w sprawie odrzucenia wniosku dotyczącego ustanowienia 

zakazu wejścia na teren muszli koncertowej oraz z pismem Burmistrza 

Miasta Nr GK.7021.2.20.2017 z dnia 28 lipca 2021 r. - postanowiła 

uznać skargę za bezzasadną. Amfiteatr jest obiektem użyteczności 

publicznej, które ma służyć organizacji wydarzeń kulturalnych w 

mieście i jest przeznaczony dla całej społeczności miasta co jest z 

sukcesem realizowane. Stosowanie wnioskowanych zakazów jest 

sprzeczne z interesem publicznym i celem jej powstania. Komisja 

przypomina, że większość wydarzeń mogących emitować wysoki 

poziom natężenia dźwięku jest organizowanych na terenie Ośrodka 

Sportu i Rekreacji. Odnośnie kwestii dotyczących zakłócania spokoju 
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L.p. 
Nr uchwały, data 

podjęcia 
Przedmiot uchwały Sposób i termin realizacji 

okolicznych mieszkańców przez osoby, które w opinii skarżącego w 

niewłaściwy sposób korzystają z amfiteatru, przedmiotowe sprawy są 

na bieżąco zgłaszane Policji, która posiada kompetencje do 

eliminowania tego typu zachowań. Wobec powyższego Komisja 

ustaliła, że Burmistrz Miasta wyczerpująco rozstrzyga sprawy będące 

przedmiotem niniejszych skarg. 

70. uchwała nr 

XXXIV/358/2021 

z dnia  

10 września 

2021 roku 

w sprawie rozpatrzenia 

skarg mieszkańca miasta 

na Dyrektora Miejskiego 

Zarządu Dróg  

w Tomaszowie Lubelskim 

z powodu nieusunięcia 

usterki kraty kanalizacji 

deszczowej 

Zgodnie z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t. j.) jeżeli 

przepisy szczególnie nie określają innych organów właściwych do 

rozpatrywania skarg, do kompetencji Rady Miasta należy 

rozpatrywanie skarg na działalności kierowników jednostek 

organizacyjnych. Komisja po zapoznaniu się ze skargami Pana 

Konrada Ostrowskiego z dnia: 

•12 czerwca 2021 r. 

•12 lipca 2021 r. wraz z uzupełnieniem skargi z dnia 18 lipca 2021 r. 

•8 sierpnia 2021 r. wraz z uzupełnieniem skargi z dnia 19 sierpnia 2021 

r. oraz z dnia 30 sierpnia 2021 r. 

na dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim z 

powodu nieusunięcia usterki kraty kanalizacji deszczowej oraz z 

pismem Burmistrza Miasta Nr GK.7021.2.20.2017 z dnia 30 sierpnia 

2021 r. wraz z wyjaśnieniami dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg - 

postanowiła uznać skargi za bezzasadne. 

Stosownie do zarzutu o braku wymiany kraty w związku z 

wcześniejszą deklaracją, przy wydaniu opinii Komisja uwzględniła 

bardzo istotny aspekt, jakim jest wpisanie ul. Wyspiańskiego na listę 

dofinansowania remontu drogi ze środków Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg. Niewykorzystanie możliwości pozyskania dotacji na 

ten cel byłoby marnotrawieniem środków własnych Gminy, co nie leży 

w interesie publicznym. Ustalono też, że krata jest na bieżąco 

monitorowana, a usterki usuwane. Mając na uwadze powyższe, 

Komisja wydała opinię jak w sentencji, zwracając się z prośbą do Pana 

Dyrektora MZD o dalszy monitoring przedmiotowej kraty do czasu 

przeprowadzenia gruntownego remontu ul. Wyspiańskiego. 

71. uchwała nr 

XXXIV/359/2021 

z dnia  

10 września 

2021 roku 

w sprawie rozpatrzenie 

skarg mieszkańca miasta 

na Dyrektora 

Tomaszowskiego Domu 

Kultury z powodu 

przekraczania 

dopuszczalnego poziomu 

hałasu podczas 

organizowanych imprez  

w parku miejskim 

Zgodnie z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego jeżeli przepisy szczególnie nie 

określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, do 

kompetencji Rady Miasta należy rozpatrywanie skarg na działalności 

kierowników jednostek organizacyjnych. Komisja po zapoznaniu się ze 

skargami Pana Konrada Ostrowskiego z dnia 19 sierpnia 2021 r. i 24 

sierpnia 2021 r. na dyrektora Tomaszowskiego Domu Kultury z 

powodu przekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu podczas 

organizowanych imprez w parku miejskim oraz z pismem Burmistrza 

Miasta Nr GK.7021.2.20.2017 z dnia 27 sierpnia 2021 r. wraz z 

wyjaśnieniami dyrektora Tomaszowskiego Domu Kultury - 

postanowiła uznać skargi za bezzasadne. Komisja stwierdziła, że 

Dyrektor Tomaszowskiego Domu Kultury dokłada wszelkich starań, 

aby organizowane wydarzenia kulturalne odbywały się bez narażania 

okolicznych mieszkańców na uciążliwości związane z emisją hałasu. 

Przy organizacji przedmiotowych wydarzeń zastosowano system 

nagłośnienia o małym natężeniu wobec czego nie można uznać, iż 

przekroczono poziom dopuszczalnego natężenia dźwięku powyżej 

55dB. W odniesieniu do zastrzeżeń dotyczących zakłócania spoczynku 

nocnego po godzinie 22.00, Dyrektor TDK nie miał wpływu na pracę 

firmy zajmującej się demontażem elementów scenicznych. Sytuacja 

miała charakter jednorazowy i możliwe jest, że wystąpiły 

nieoczekiwane okoliczności, które wpłynęły na czas prowadzonych 

prac w zakresie demontażu elementów scenicznych. Mając na uwadze 

powyższe, Komisja wydała opinię jak w sentencji, zwracając się z 

prośbą do Pana Dyrektora TDK o przeprowadzenie pomiarów 
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L.p. 
Nr uchwały, data 

podjęcia 
Przedmiot uchwały Sposób i termin realizacji 

natężenia dźwięku przy okazji organizacji wydarzeń kulturalnych w 

celu obiektywnej oceny występowania ewentualnych uciążliwości dla 

mieszkańców okolicznych posesji. 

72. uchwała nr 

XXXV/360/2021 

z dnia 27 

października 2021 

roku 

w sprawie zmian 

w uchwale budżetowej na 

rok 2021 

Budżet został zrealizowany zgodnie z wprowadzonymi zmianami. 

73. uchwała nr 

XXXV/361/2021 

z dnia  

27 października 

2021 roku 

w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy 

finansowej 

 

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została 

zrealizowana zgodnie z wprowadzonymi zmianami. 

74. uchwała nr 

XXXVI/362/2021 

z dnia  

29 października 

2021 roku 

w sprawie uchwalenia 

rocznego programu 

współpracy Miasta 

Tomaszów Lubelski  

z organizacjami 

pozarządowymi  

i podmiotami ustawowo 

uprawnionymi  

do prowadzenia 

działalności pożytku 

publicznego na rok 2022 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada 

na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek 

uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do 

prowadzenia działalności pożytku publicznego. Program określa 

zasady partnerstwa pomiędzy administracją publiczną i organizacjami 

pozarządowymi w tym zasady powierzania realizacji zadań 

publicznych w sferze określonej w art. 4 cytowanej ustawy. 

Przedłożony pod obrady Rady Miasta program współpracy został 

przygotowany z uwzględnieniem procesu konsultacji społecznych z 

organizacjami pozarządowymi. Konsultacje przeprowadzono w oparciu 

o zapisy uchwały Nr IX/49/2015 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z 

dnia 29 maja 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

tworzenia oraz konsultowania z organizacjami pozarządowymi i 

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

pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji. Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnego 

wyrażenia opinii. Uwagi do projektu Rocznego Programu Współpracy 

zgłosiło Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka 2019, która 

wnioskowała, aby w § 4 pkt. 1 lit. „b” konsultowanego programu  

dodać zapis „strzelectwo sportowe” oraz  w § 4 dodać punkt 11 o 

następującej treści „ Działalność proobronna.” 

Przyjęto propozycję Stowarzyszenia Jednostki Strzeleckiej 2019 

dotyczącą dodania w/w punktu do programu współpracy.  

W styczniu i lutym 2022 r. rozpoczęto postępowanie konkursowe 

(ogłoszenie otwartych konkursów ofert), których celem było 

wyłonienie podmiotów realizujących zadania z zakresu wspierania i 

upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu, przeciwdziałaniom 

uzależnieniom i patologiom społecznym oraz ochrony i promocji 

zdrowia. Do konkursów zostały zgłoszone oferty na realizacje 26 

zadań: 

- kultura fizyczna i sport – 18 zadań, 

- wspierania i upowszechniania kultury – 3 zadania,  

- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – 3 

zadania, 

- ochrona i promocja zdrowia - 2 zadania. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego zlecono do 

realizacji 3 zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury 

przy wsparciu dotacjami w wysokości 43.000,00 zł., 17 zadań z 

zakresu kultury fizycznej i sportu przy wsparciu dotacjami w łącznej 

wysokości 334.500,00 zł, 2 zadania z zakresu profilaktyki i 

rozwiązywanie problemów alkoholowych przy wsparciu dotacjami w 

wysokości 18.000,00 zł., oraz 2 zadania z zakresu ochrony i promocji 

zdrowia przy wsparciu dotacjami w wysokości 6.600,00 zł. W sumie 

udzielono dotacji 17 stowarzyszeniom na łączną kwotę 402.100,00 zł. 
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Nr uchwały, data 

podjęcia 
Przedmiot uchwały Sposób i termin realizacji 

Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub. rocznik 2021, poz. 

4594 z dnia 8 listopada 2021 roku i została zrealizowana. Uchwała 

weszła w życie 23 listopada 2021 r. 

75. uchwała nr 

XXXVI/363/2021 

z dnia  

29 października 

2021 roku 

w sprawie udzielenia 

dotacji na prace 

konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru 

zabytków, położonych  

na terenie Miasta 

Tomaszów Lubelski 

Na podstawie podjętej uchwały została przyznana dotacja dla Parafii 

Rzymsko-Katolickiej Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny która 

złożyła wniosek w przedmiotowej sprawie. Parafia p.w. Zwiastowania 

Najświętszej Maryi Panny po podpisaniu umowy Nr 1/2021 z dnia 

29.10.2021 r. otrzymała dotację w wysokości 40.000 zł z 

przeznaczeniem na kontynuację prac konserwatorsko–restauratorskich 

kościoła. Sprawozdanie z realizacji powyższego zadania w ramach 

przyznanej dotacji zostało złożone 28 stycznia 2022 r. Dotacja została 

wykorzystana zgodnie ze złożonymi wnioskami. Uchwała weszła w 

życie z dniem podjęcia. 

76. uchwała nr 

XXXVI/364/2021 

z dnia  

29 października 

2021 roku 

zmieniająca uchwałę  

w sprawie przystąpienia  

do opracowania Strategii 

Rozwoju Miasta 

Tomaszów Lubelski  

na lata 2021 – 2027 

z perspektywą do roku 

2030 oraz określenia 

szczegółowego trybu  

i harmonogramu 

opracowania projektu 

strategii, w tym trybu 

konsultacji 

Dokument zmieniający Uchwałę nr XXXIV/344/2021 Rady Miasta 

Tomaszów Lubelski z dnia 10 września 2021 roku w sprawie 

przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Tomaszów 

Lubelski na lata 2021 - 2027 z perspektywą do roku 2030 oraz 

określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu 

strategii, w tym trybu konsultacji – ogłoszoną w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 20 września 2021 roku 

poz. 3849, ma na celu uszczegółowienie procesu prowadzenia 

konsultacji na etapie jego opracowania. Dlatego stwierdzono, że należy 

dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały w przedmiocie 

procedury prowadzenia konsultacji społecznych. Uchwała została 

ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub. rocznik 2021, poz. 4595 z dnia 8 

listopada 2021 roku i została zrealizowana. Uchwała weszła w życie 23 

listopada 2021 r. 

77. uchwała nr 

XXXVI/365/2021 

z dnia  

29 października 

2021 roku 

w sprawie przekazania 

środka trwałego w postaci 

przebudowanej sieci 

gazowej 

 

Miasto Tomaszów Lubelski w roku 2021 było inwestorem budowy 

drogi gminnej ul. Armii Krajowej w Tomaszowie Lubelskim. Na 

podstawie wydanych warunków przez Polską Spółkę Gazownictwa, 

Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie dokonano przebudowy 

odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, kolidującego bezpośrednio z 

realizowanym odcinkiem drogi gminnej. W ramach umowy z 

wykonawcą zadania dokonano pod nadzorem zarządcy sieci gazowej 

przebudowy oraz odbioru technicznego i końcowego przedmiotowego 

odcinka infrastruktury technicznej. 

Zakres przekazywanego majątku obejmuje : 

- rurociąg PE*100 SDR11 RC/dn25 długości 14 m., 

- rurociąg PE*100 SDR11 RC/dn40 długości 50 m. 

Powyższy majątek zostanie nieodpłatnie przekazany Polskiej Spółce 

Gazownictwa z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w 

Lublinie, której zadaniem jest utrzymanie sprawności technicznej, 

eksploatacja i konserwacja wyżej wymienionej sieci technicznej. 

Łączna wartość przekazywanych środków trwałych wynosi 21 514,64 

zł., wynikająca z kosztorysu powykonawczego wykonawcy. Na czas 

sporządzenia sprawozdania trwają uzgodnienia dotyczące przekazania 

majątku w Polskiej Spółce Gazownictwa z siedzibą w Tarnowie, 

Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie. 

78. uchwała nr 

XXXVI/366/2021 

z dnia  

29 października 

2021 roku 

w sprawie opłaty targowej 

na terenie miasta 

Tomaszów Lubelski 

 

Na podstawie art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a pkt 2 ustawy z dnia 12 

stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, 

Rada Miasta uchwaliła nowe stawki opłaty targowej obowiązujące  

od 2022 roku. Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub. 

rocznik 2021, poz. 4596 z dnia 8 listopada 2021 roku. Uchwała weszła 

w życie 1 stycznia 2022 r. 

79. uchwała nr 

XXXVI/367/2021 

z dnia  

29 października 

2021 roku 

w sprawie opłaty 

miejscowej na terenie 

miasta Tomaszów 

Lubelski 

Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. b, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 

roku o podatkach i opłatach lokalnych, 

Rada Miasta uchwaliła opłatę miejscową obowiązującą od 2022 roku. 

Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub. rocznik 2021, poz. 

http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/#/legalact/2021/2370/
http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/#/legalact/2021/2370/
http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/#/legalact/2021/2370/
http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/#/legalact/2021/2370/
http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/#/legalact/2021/2370/
http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/#/legalact/2021/2370/
http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/#/legalact/2021/2370/
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4597 z dnia 8 listopada 2021 roku. Uchwała weszła w życie 1 stycznia 

2022 r. 

80. uchwała nr 

XXXVI/368/2021 

z dnia  

29 października 

2021 roku 

w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości  

i porządku na terenie 

miasta Tomaszów 

Lubelski 

 

Rada Miasta ww. uchwałą określiła regulamin utrzymania czystości i 

porządku na terenie Miasta Tomaszów Lubelski zgodnie z art. 4 

ustawy z dnia 13 września 1996roku o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz.U. z 2021r poz.888). Regulamin dostosowano do 

Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 10 maja 2021r. w 

sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. 

Wprowadzono zakaz mieszania odpadów komunalnych pochodzących 

z gospodarstwa domowego z odpadami komunalnymi powstającymi w 

wyniku prowadzonej działalności w szczególności w posesjach 

mieszanych (w części przeznaczonych na cele mieszkaniowe a w 

części na działalność gospodarczą). Doprecyzowano wymagania 

dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady 

komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie posesji 

jednorodzinnych. Określono warunki uznania kiedy odpady zbierane są 

w sposób selektywny. Umożliwiono właścicielom nieruchomości 

zbieranie odpadów selektywnych zarówno w systemie workowym i 

pojemnikowym. Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub. 

rocznik 2021, poz. 4598 z dnia 8 listopada 2021 roku. Uchwała weszła 

w życie 23 listopada 2021r. 

81. uchwała nr 

XXXVI/369/2021 

z dnia  

29 października 

2021 roku 

w sprawie przyjęcia 

projektu regulaminu 

dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków, 

obowiązujący na terenie 

Miasta Tomaszów 

Lubelski oraz części 

Gminy Tomaszów 

Lubelski w celu 

przekazania go do 

zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu 

W związku z ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – 

Prawo budowlane oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471) 

wprowadzone zostały istotne zmiany do ustawy o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zmiany 

przepisów prawa dotyczą zasad wydawania przez przedsiębiorstwa 

wodociągowo-kanalizacyjne  warunków przyłączenia do sieci. Ponadto 

ww. ustawa obliguje rady gmin do dostosowania treści regulaminów 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujących na 

obszarze ich właściwości do nowego stanu prawnego w czasie 12 

miesięcy od dnia jej wejścia w życia. Zgodnie z art. 19 ustawy o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 t.j.) rada gminy przygotowuje projekt 

regulaminu na podstawie przedstawionych projektów regulaminów 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez 

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Projekt Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta 

Tomaszów Lubelski przygotowany na bazie projektu przekazanego 

przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne tj. przez 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. 

Rada Miasta Tomaszów Lubelski przekazuje do zaopiniowania 

organowi regulacyjnemu, tj. Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu 

Wody Polskie – Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w 

Lublinie. Na sesji w dniu 10 września 2021 r. Rada Miasta Tomaszów 

Lubelski podjęła uchwałę nr XXXIV/353/2021 w sprawie przyjęcia 

projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, 

obowiązujący na terenie Miasta Tomaszów Lubelski oraz części 

Gminy Tomaszów Lubelski w celu przekazania go do zaopiniowania 

organowi regulacyjnemu. Lubelski Urząd Wojewódzki pismem znak 

PN-II.4102.47.2021 z dnia 29 września 2021 r. wniósł uwagi do ww. 

regulaminu, jak również Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie pismem znak LU.RZT.71.81.2021.KW z dnia 30 września 

2021 r. wydało postanowienie w sprawie zaopiniowania ww. 

regulaminu, wskazując swoje uwagi do przesłanego regulaminu. 

W przedłożonym projekcie w sprawie uchwalenia regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujący na terenie 

Miasta Tomaszów Lubelski oraz części Gminy Tomaszów Lubelski 

uwzględniono wszystkie uwagi. 

http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/#/legalact/2021/2370/
http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/#/legalact/2021/2370/
http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/#/legalact/2021/2370/
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82. uchwała nr 

XXXVI/370/2021 

z dnia  

29 października 

2021 roku 

w sprawie zbycia 

nieruchomości 

 

Rada Miasta wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości oznaczonej 

numerem 118/1 ark. 12 o pow. 530 m2 , położonej w Tomaszowie 

Lubelskim przy ul. gen. T. Piskora w Tomaszowie Lubelskim. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

83. uchwała nr 

XXXVI/371/2021 

z dnia  

29 października 

2021 roku 

w sprawie wyrażenia 

zgody na oddanie w 

dzierżawę na okres 

powyżej 3 lat oraz 

odstąpienie od 

przetargowego trybu 

zawarcia umowy 

dzierżawy nieruchomości 

stanowiącej własność 

miasta Tomaszów 

Lubelski 

Na teren oznaczony jako działka nr 18/2 ark.4 położony przy ul. 

Łaszczowieckiej o powierzchni 250 m² zawarto umowę na okres 

10.12.2021 r.- 31.12.2031 r. z PHT Andrzej Jakubiak. 

84. uchwała nr 

XXXVI/372/2021 

z dnia  

29 października 

2021 roku 

w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego  

w Lublinie skargi z dnia 

12 października 2021 r. 

Pana Konrada 

Ostrowskiego dotyczącej 

zaskarżenia w całości 

uchwały Rady Miasta 

Tomaszów Lubelski  

nr XXXIV/357/2021  

z dnia 10 września 2021 r. 

W dniu 12 października 2021 r. drogą e-PUAP wpłynęła skarga Pana 

Konrada Ostrowskiego dotycząca zaskarżenia w całości uchwały Rady 

Miasta Tomaszów Lubelski nr XXXIV/357/2021 z dnia 10 września 

2021 r. W myśl art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę do sądu 

administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego 

działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest 

przedmiotem skargi. 

85. uchwała nr 

XXXVI/373/2021 

z dnia  

29 października 

2021 roku 

w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego  

w Lublinie skargi z dnia  

3 października 2021 r. 

Pana Konrada 

Ostrowskiego dotyczącej 

zaskarżenia w całości 

uchwały Rady Miasta 

Tomaszów Lubelski  

nr XXXIV/358/2021  

z dnia 10 września 2021 r. 

W dniu 3 października 2021 r. drogą e-PUAP wpłynęła skarga Pana 

Konrada Ostrowskiego dotycząca zaskarżenia w całości uchwały Rady 

Miasta Tomaszów Lubelski nr XXXIV/358/2021 z dnia 10 września 

2021 r. W myśl art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę do sądu 

administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego 

działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest 

przedmiotem skargi. 

86. uchwała nr 

XXXVI/374/2021 

z dnia  

29 października 

2021 roku 

w sprawie przekazania  

do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego  

w Lublinie skargi z dnia  

6 października 2021 r. 

Pana Konrada 

Ostrowskiego dotyczącej 

zaskarżenia w całości 

uchwały Rady Miasta 

Tomaszów Lubelski  

nr XXXIV/359/2021  

z dnia 10 września 2021 r. 

W dniu 6 października 2021 r. drogą e-PUAP wpłynęła skarga Pana 

Konrada Ostrowskiego dotycząca zaskarżenia w całości uchwały Rady 

Miasta Tomaszów Lubelski nr XXXIV/359/2021 z dnia 10 września 

2021 r. W myśl art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę do sądu 

administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego 

działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest 

przedmiotem skargi. 

87. uchwała nr 

XXXVI/375/2021 

z dnia  

29 października 

2021 roku 

w sprawie rozpatrzenia 

skargi mieszkańca miasta 

na Burmistrza Miasta 

Tomaszów Lubelski  

z powodu braku reakcji  

na wykroczenia popełniane 

na scenie muszli 

W dniu 10 października 2021 r. Pan Konrad Ostrowski złożył skargę 

na działania Burmistrza Miasta w sprawie rozpatrzenia skargi 

mieszkańca miasta na Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z 

powodu braku reakcji na wykroczenia popełniane na scenie muszli 

koncertowej i na ławkach widowni. Zgodnie z art. 229 pkt. 3 ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego jeżeli 

przepisy szczególnie nie określają innych organów właściwych do 
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koncertowej i na ławkach 

widowni 

rozpatrywania skarg, do kompetencji Rady Miasta należy 

rozpatrywanie skarg na Burmistrza Miasta. Komisja po zapoznaniu się 

ze skargą Pana Konrada Ostrowskiego z dnia 10 października 2021 r. 

na Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z powodu braku reakcji na 

wykroczenia popełniane na scenie muszli koncertowej i na ławkach 

widowni oraz z pismem Burmistrza Miasta Nr GK.7021.2.20.2017 z 

dnia 14 października 2021 r. - postanowiła uznać skargę za bezzasadną. 

Park miejski jest miejscem publicznym, zarówno w kwestii 

komunikacyjnej, jak i towarzyskiej. Duża liczba osób 

przemieszczających się i przebywających w parku to normalne i 

prawidłowe zjawisko. Zapewne zdarzają się sytuacje, że młodzież 

sporadycznie zanieczyszcza teren parku, ale takie zjawisko można 

stwierdzić wszędzie, gdzie przebywają ludzie. Jest to eliminowane 

przez dobrze funkcjonujące służby porządkowe, czego dowodem jest 

estetyczny i uporządkowany teren parku. Wyrażona opinia Dyrektorów 

szkół sąsiadujących z parkiem, którzy dotychczas nie otrzymywali 

żadnych zgłoszeń dotyczących niewłaściwego postępowania 

młodzieży, pozwala na stwierdzenie, iż podnoszone przez skarżącego 

problemy mają znacząco przesadny charakter. 

W opinii Komisji Burmistrz Miasta dopełnia wszelkich niezbędnych 

czynności w zakresie utrzymywania porządku i bezpieczeństwa na 

terenie parku miejskiego. Sprawy zakłócania porządku bezzwłocznie są 

zgłaszane policji, która jest kompetentna w zakresie bieżącej kontroli 

bezpieczeństwa na terenie miasta. 

88. uchwała nr 

XXXVI/376/2021 

z dnia  

29 października 

2021 roku 

w sprawie rozpatrzenia 

skargi mieszkańca miasta 

na Burmistrza Miasta 

Tomaszów Lubelski  

i organizatorów imprezy w 

parku miejskim 

Zgodnie z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego jeżeli przepisy szczególnie nie 

określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, do 

kompetencji Rady Miasta należy rozpatrywanie skarg na Burmistrza 

Miasta. Komisja po zapoznaniu się ze skargą Pana Konrada 

Ostrowskiego z dnia 26 września 2021 r. na Burmistrza Miasta 

Tomaszów Lubelski i organizatorów imprezy w parku miejskim oraz z 

pismem Burmistrza Miasta Nr GK.7021.2.20.2017 z dnia 14 

października 2021 r. wraz z wyjaśnieniami dyrektora Tomaszowskiego 

Domu Kultury - postanowiła uznać skargę za bezzasadną. Komisja 

stwierdziła, że przedmiotowe wydarzenie o charakterze sportowo - 

rozrywkowym pn. „Pokaż Skillsy” zostało przeprowadzone w znacznie 

ograniczonym zakresie i formie, w stosunku do lat ubiegłych, w celu 

wyeliminowania potencjalnych zagrożeń i uciążliwości dla 

okolicznych mieszkańców. Organizację imprezy przeniesiono na teren 

skate parku, zastosowano nagłośnienie o małym natężeniu, którego 

emisja została skierowana w stronę wolną od zabudowy mieszkalnej. 

Zgodnie z wyjaśnieniami organizatora imprezy, w trakcie jej trwania 

(do godziny 21.30) nie doszło do żadnych incydentów z udziałem 

uczestników. Zachowano zasady utrzymania dystansu społecznego, a 

całe wydarzenie zostało zorganizowane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. Zgodnie z informacją uzyskaną z Komendy 

Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim nie odnotowano 

zgłoszeń zakłócania spokoju w dniu organizacji imprezy, w związku z 

czym nie jest zasadny zarzut, że służby „zapewniają komfort 

popełniania wykroczeń”. Przedstawiony przez skarżącego materiał 

fotograficzny nie stanowi potwierdzenia odbywania się spotkania o 

charakterze „libacji alkoholowej” i jest mało wiarygodny, jak całość 

zarzutów, w konfrontacji z ustalonymi przez Komisję faktami. 

89. uchwała nr 

XXXVI/377/2021 

z dnia  

29 października 

2021 roku 

w sprawie rozpatrzenia 

skargi mieszkańca miasta 

na Dyrektora 

Tomaszowskiego Domu 

Kultury z powodu 

przekraczania 

Zgodnie z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego jeżeli przepisy szczególnie nie 

określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, do 

kompetencji Rady Miasta należy rozpatrywanie skarg na działalności 

kierowników jednostek organizacyjnych. Komisja po zapoznaniu się ze 

skargą Pana Konrada Ostrowskiego z dnia 5 września 2021 r. na 
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dopuszczalnego poziomu 

hałasu podczas 

organizowanej imprezy  

w parku miejskim 

dyrektora Tomaszowskiego Domu Kultury z powodu przekraczania 

dopuszczalnego poziomu hałasu podczas organizowanej imprezy w 

parku miejskim oraz z pismem Burmistrza Miasta Nr 

GK.7021.2.20.2017 z dnia 30 września 2021 r. wraz z wyjaśnieniami 

dyrektora Tomaszowskiego Domu Kultury - postanowiła uznać skargę 

za bezzasadną. Odnosząc się literalnie do zapisu skargi, podany przez 

skarżącego odczuwalny poziom hałasu wynosił 5-13 dB, zaś 

dopuszczalny prawnie poziom hałasu dla zabudowy to 55 dB. W 

ocenie Komisji trudno jest stwierdzić charakter i intencje skarżącego. 

Biorąc pod uwagę wyjaśnienia Dyrektora Tomaszowskiego Domu 

Kultury przy organizacji przedmiotowych wydarzeń zastosowano 

system nagłośnienia o małym natężeniu do celów przemówień, z czego 

nie korzystały biorące w Przeglądzie orkiestry dęte. W opinii 

Dyrektora Tomaszowskiego Domu Kultury oraz pozostałych 

organizatorów, wydarzenie przebiegło bez zakłóceń dla mieszkańców 

miasta. 

90. uchwała nr 

XXXVI/378/2021 

z dnia  

29 października 

2021 roku 

w sprawie rozpatrzenia 

skarg mieszkańca miasta 

na Dyrektora Miejskiego 

Zarządu Dróg  

w Tomaszowie Lubelskim 

z powodu nieusunięcia 

usterki kraty kanalizacji 

deszczowej 

Zgodnie z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego jeżeli przepisy szczególnie nie 

określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, do 

kompetencji Rady Miasta należy rozpatrywanie skarg na działalności 

kierowników jednostek organizacyjnych. Komisja po zapoznaniu się ze 

skargami Pana Konrada Ostrowskiego z dnia: 14 września 2021 r., 26 

września 2021 r. i 3 października 2021 r. na dyrektora Miejskiego 

Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim z powodu nieusunięcia 

usterki kraty kanalizacji deszczowej oraz z pismem Burmistrza Miasta 

Nr GK.7021.2.20.2017 z dnia 18 października 2021 r. wraz z 

wyjaśnieniami dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg - postanowiła 

uznać skargi za bezzasadne. Komisja ustaliła, że Dyrektor Miejskiego 

Zarządu Dróg na bieżąco monitoruje stan kraty kanalizacji deszczowej, 

starając się, aby ewentualne odgłosy stukania nie zakłócały spokoju 

okolicznych mieszkańców. Dyrektor zalecił dokumentowanie 

prowadzonego monitorowania w formie nagrań filmowych, które 

potwierdzają, że prowadzone czynności są dokonywane z należytą 

starannością. Nie ma zatem podstaw do uznania zaniedbań ze strony 

Miejskiego Zarządu Dróg w przedmiotowej sprawie. 

91. uchwała nr 

XXXVII/379/ 

2021 

z dnia 3 grudnia 

2021 roku 

w sprawie zmian 

w uchwale budżetowej  

na rok 2021 

 

Budżet został zrealizowany zgodnie z wprowadzonymi zmianami. 

92. uchwała nr 

XXXVII/380/ 

2021 z dnia  

3 grudnia 2021 

roku 

w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy 

finansowej 

 

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została 

zrealizowana zgodnie z wprowadzonymi zmianami. 

93. uchwała nr 

XXXVII/381/ 

2021 z dnia  

3 grudnia 2021 

roku 

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 

Uchwała wprowadziła zmiany w uchwale z 2021 roku, określając 

zasady zbywania, nabywania i wykupu obligacji komunalnych.  

94. uchwała nr 

XXXVII/382/ 

2021 z dnia  

w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku 

od nieruchomości  

na 2022 rok  

Uchwała stanowiąca akt prawa miejscowego została ogłoszona w Dz. 

Urz. Woj. Lubelskiego, rocznik 2021, poz. 5924 z dnia 13.12.2021 

roku i ma zastosowanie od 1 stycznia 2022 roku i w tym roku jest 

realizowana. 
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95. uchwała nr 

XXXVII/383/ 

2021 z dnia  

3 grudnia 2021 

roku 

w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku 

od środków 

transportowych 

na 2022 rok 

Uchwała stanowiąca akt prawa miejscowego została ogłoszona w Dz. 

Urz. Woj. Lubelskiego, rocznik 2021, poz. 5925 z dnia 13.12.2021 

roku i ma zastosowanie od 1 stycznia 2022 roku i w tym roku jest 

realizowana. 

96. uchwała nr 

XXXVII/384/ 

2021 

z dnia 3 grudnia 

2021 roku 

w sprawie obniżenia 

średniej ceny skupu żyta 

przyjmowanej do 

obliczenia podatku rolnego 

na 2022 rok 

Uchwała stanowiąca akt prawa miejscowego została ogłoszona w Dz. 

Urz. Woj. Lubelskiego, rocznik 2021, poz. 5926 z dnia 13.12.2021 

roku i ma zastosowanie od 1 stycznia 2022 roku i w tym roku jest 

realizowana. 

97. uchwała nr 

XXXVII/385/ 

2021z dnia  

3 grudnia 2021 

roku 

w sprawie obniżenia 

średniej ceny sprzedaży 

drewna przyjmowanej do 

obliczenia podatku leśnego 

na 2022 rok 

Uchwała stanowiąca akt prawa miejscowego została ogłoszona w Dz. 

Urz. Woj. Lubelskiego, rocznik 2021, poz. 5927 z dnia 13.12.2021 

roku i ma zastosowanie od 1 stycznia 2022 roku i w tym roku jest 

realizowana. 

98. uchwała nr 

XXXVII/386/ 

2021 

z dnia 3 grudnia 

2021 roku 

w sprawie wyboru metody, 

ustalenia stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i ustalenie 

wysokości tej opłaty 

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 30,00 zł,  

3/zwolniono w części 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 60,00 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 stanowiąca akt prawa miejscowego 

została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego, rocznik 2021, poz. 

5928 z dnia 13.12.2021 roku i ma zastosowanie od 1 stycznia 2022 

roku.  

99. uchwała nr 

XXXVII/387/ 

2021 

z dnia 3 grudnia 

2021 roku 

zmieniająca uchwałę nr 

XXXIV/343/2021 Rady 

Miasta Tomaszów 

Lubelski w sprawie 

określenia średniej ceny 

jednostki paliwa  

w Mieście Tomaszów 

Lubelski w roku szkolnym 

2021/2022 

Uchwała została przygotowana w związku ze znaczącym wzrostem cen 

paliw w stosunku do cen określonych w Uchwale Nr XXXIV/343/2021 

Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 10 września 2021 r. w sprawie 

określenia ceny jednostki paliwa w Mieście Tomaszów Lubelski w 

roku szkolnym 2021/2022. Uchwałę przygotowano po 

przeprowadzeniu analizy cen jednostkowych paliwa na obszarze miasta 

Tomaszów Lubelski. Analiza zawiera ceny jednostek trzech rodzajów 

paliwa ze stacji paliw znajdujących się na terenie Tomaszowa 

Lubelskiego w miesiącu listopadzie. Proponowane średnie ceny 

jednostek paliwa uwzględniały aktualne koszty, które ponoszą rodzice 

dowożący swoje niepełnosprawne dzieci do szkół. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego dnia 13.12.2021 r. (poz. 5929) i weszła w 

życie 14 dni po ogłoszeniu. 

100.  uchwała nr 

XXXVII/388/ 

2021 

w sprawie udzielenia 

dotacji na prace 

konserwatorskie, 

Na podstawie podjętej uchwały została przyznana dotacja Parafii p.w. 

Św. Mikołaja Cudotwórcy która złożyła wniosek w przedmiotowej 

sprawie. Parafia p.w. Św. Mikołaja Cudotwórcy po podpisaniu umowy 
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z dnia 3 grudnia 

2021 roku 

restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru 

zabytków, położonych  

na terenie Miasta 

Tomaszów Lubelski 

Nr 2/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. otrzymała dotację w wysokości 

20.000 zł, z przeznaczeniem na kontynuacje prac konserwatorsko-

restauratorskich przy zabytkowej cerkwi. Sprawozdanie z realizacji 

zadania w ramach przyznanej dotacji zostało złożone 10 stycznia 2021 

roku. Dotacja została wykorzystana zgodnie ze złożonymi wnioskami. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

101. uchwała nr 

XXXVII/389/ 

2021 

z dnia 3 grudnia 

2021 roku 

w sprawie określenia zasad 

zwrotu wydatków za 

świadczenia pomocy 

społecznej w formie 

posiłków, zasiłków 

okresowych, zasiłków 

celowych oraz pomocy 

rzeczowej 

Przedmiotem niniejszej uchwały było ustalenie przez Radę Miasta 

Tomaszów Lubelski zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielone 

z pomocy społecznej osobom lub rodzinom, których dochód 

przekracza kryteria dochodowe określone w art.8 ust.1 ustawy z dnia 

12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Co do zasady pomoc 

społeczna przyznawana jest osobom lub rodzinom, jeżeli ich dochód 

jest niższy lub równy kryterium dochodowemu określonemu w ustawie 

o pomocy społecznej. Przyznawanie pomocy społecznej jest możliwe 

także w przypadku przekroczenia kwot kryterium dochodowego, na 

zasadach określonych przez radę gminy.  

Stosownie do art. 96 ust.4 ustawy o pomocy społecznej rada gminy 

uprawniona jest do określenia w drodze uchwały zasad zwrotu 

wydatków na udzielone świadczenia z pomocy społecznej w formie 

usług, pomocy rzeczowej, posiłków, zasiłków na ekonomiczne 

usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych.  

Uchwała Nr XVIII/193/2020 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 

8 maja 2020 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za 

świadczenia pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych, 

zasiłków celowych oraz pomocy rzeczowej nie wyczerpywała 

wszystkich regulacji wynikających z zapisów ustawy z dnia 12 marca 

2004 roku o pomocy społecznej (posiłki), stąd jej doprecyzowanie. 

W 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie 

Lubelskim nie zastosował powyższej uchwały. Uchwała stanowiąca akt 

prawa miejscowego została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego, 

rocznik 2021, poz. 5930 z dnia 13.12.2021 roku i ma zastosowanie od 

1 stycznia 2022 roku. 

102. uchwała nr 

XXXVII/390/ 

2021 

z dnia 3 grudnia 

2021 roku 

zmieniająca uchwałę nr 

XIV/151/2019 Rady 

Miasta Tomaszów 

Lubelski z dnia 13 grudnia 

2019 roku w sprawie usług 

opiekuńczych  

i specjalistycznych usług 

opiekuńczych 

Uchwała stanowiąca akt prawa miejscowego została ogłoszona w Dz. 

Urz. Woj. Lubelskiego, rocznik 2021, poz. 5931 z dnia 13.12.2021 

roku. Uchwała została wdrożona z dniem 1 stycznia 2022 roku. 

103. uchwała nr 

XXXVII/391/ 

2021 

z dnia 3 grudnia 

2021 roku 

w sprawie ustalenia 

sposobu sprawienia 

pogrzebu przez Miasto 

Tomaszów Lubelski 

Ośrodek w 2021 r. nie pokrywał kosztów związanych z pogrzebem. 

104. uchwała nr 

XXXVII/392/ 

2021 

z dnia 3 grudnia 

2021 roku 

w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy  

na okres do trzech lat 

 

Na teren oznaczony jako działka nr 251/6 cz. ark.22 położony przy ul. 

Króla Zygmunta o powierzchni 15 m², zawarto umowę na okres 

01.01.2021 r.- 31.12.2021 r. z Panią Barbarą Borkowską. 

Na teren oznaczony jako działka nr 334/4 i 334/5 cz. ark.20 na których 

zlokalizowane jest targowisko. Uchwała w trakcie realizacji przez 

Miejski Zarząd Dróg. 

105. uchwała nr 

XXXVII/393/ 

2021 

z dnia 3 grudnia 

2021 roku 

w sprawie wyrażenia 

zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości na czas 

oznaczony dłuższy  

niż 3 lata 

Na teren oznaczony jako działka nr 7/13 i 7/14 ark.1 o łącznej 

powierzchni 1,9239 ha położony przy ul. Sikorskiego , zawarto umowę 

dzierżawy 01.03.2022 r.-28.02.2025 r. z BD BARTECKI Spółka z o.o. 

spółka komandytowa. 

106. uchwała nr 

XXXVII/394/ 

2021 

w sprawie przyjęcia 

regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania 

W dniu 29 października 2021 r. Rada Miasta Tomaszów Lubelski 

podjęła uchwałę nr XXXVI/369/2021 w sprawie przyjęcia regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na 
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ścieków, obowiązującego 

na terenie Miasta 

Tomaszów Lubelski  

oraz części Gminy 

Tomaszów Lubelski 

terenie miasta Tomaszów Lubelski oraz części Gminy Tomaszów 

Lubelski w celu przekazania go do zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu tj. Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody 

Polskie – Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Lublinie. 

Pismem z dnia 17 listopada 2021 r. znak LU.RZT.71.114.2021.KW 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie postanowiło 

zaopiniować bez uwag przedłożony w dniu 8 listopada 2021 r. projekt 

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

obowiązujący na terenie miasta Tomaszów Lubelski oraz części Gminy 

Tomaszów Lubelski. Uchwała stanowiąca akt prawa miejscowego 

została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego, rocznik 2021, poz. 

5932 z dnia 13.12.2021 roku. Uchwała została wdrożona z dniem 1 

stycznia 2022 roku. 

107. uchwała nr 

XXXVII/395/ 

2021 

z dnia 3 grudnia 

2021 roku 

w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego  

w Lublinie skargi z dnia 

21 listopada 2021 r. 

mieszkańca miasta 

dotyczącej zaskarżenia  

w całości uchwały Rady 

Miasta Tomaszów 

Lubelski  

nr XXXVI/376/2021  

z dnia 29 października 

2021 r.  

W dniu 21 listopada 2021 r. drogą e-PUAP wpłynęła skarga Pana 

Konrada Ostrowskiego dotycząca zaskarżenia w całości uchwały Rady 

Miasta Tomaszów Lubelski nr XXXVI/376/2021 z dnia 29 

października 2021 r. W myśl art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 

r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę do 

sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego 

działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest 

przedmiotem skargi. 

108. uchwała nr 

XXXVII/396/ 

2021 

z dnia 3 grudnia 

2021 roku 

w sprawie przekazanie do 

Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego  

w Lublinie skargi z dnia 

16 listopada 2021 r. 

mieszkańca miasta 

dotyczącej zaskarżenia  

w całości uchwały Rady 

Miasta Tomaszów 

Lubelski nr 

XXXVI/377/2021 z dnia 

29 października 2021 r. 

W dniu 16 listopada 2021 r. drogą e-PUAP wpłynęła skarga Pana 

Konrada Ostrowskiego dotycząca zaskarżenia w całości uchwały Rady 

Miasta Tomaszów Lubelski nr XXXVI/377/2021 z dnia 29 

października 2021 r. W myśl art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 

r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę do 

sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego 

działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest 

przedmiotem skargi. 

109. uchwała nr 

XXXVII/397/ 

2021 

z dnia 3 grudnia 

2021 roku 

w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w 

Lublinie skargi z dnia 9 

listopada 2021 r. 

mieszkańca miasta 

dotyczącej zaskarżenia w 

całości uchwały Rady 

Miasta Tomaszów 

Lubelski nr 

XXXVI/378/2021 z dnia 

29 października 2021 r. 

W dniu 9 listopada 2021 r. drogą e-PUAP wpłynęła skarga Pana 

Konrada Ostrowskiego dotycząca zaskarżenia w całości uchwały Rady 

Miasta Tomaszów Lubelski nr XXXVI/378/2021 z dnia 9 listopada 

2021 r. W myśl art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę do sądu 

administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego 

działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest 

przedmiotem skargi. 

110. uchwała nr 

XXXVII/398/ 

2021 

z dnia 3 grudnia 

2021 roku 

w sprawie rozpatrzenia 

skarg mieszkańca miasta 

na Burmistrza Miasta 

Tomaszów Lubelski  

w sprawie odrzucenia 

wniosku dotyczącego 

ustanowienia zakazu 

wejścia na teren muszli 

koncertowej 

W dniu 2 listopada oraz 22 listopada 2021 r. Pan Konrad Ostrowski 

złożył skargi na Burmistrza Miasta w sprawie rozpatrzenia skarg 

mieszkańca miasta na Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski w 

sprawie odrzucenia wniosku dotyczącego ustanowienia zakazu wejścia 

na teren muszli koncertowej. Zgodnie z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego jeżeli 

przepisy szczególnie nie określają innych organów właściwych do 

rozpatrywania skarg, do kompetencji Rady Miasta należy 

rozpatrywanie skarg na Burmistrza Miasta. Komisja po zapoznaniu się 
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ze skargami Pana Konrada Ostrowskiego z dnia: 2 listopada 2021 r. i 

22 listopada 2021 r. na Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski w 

sprawie odrzucenia wniosku dotyczącego ustanowienia zakazu wejścia 

na teren muszli koncertowej oraz z pismem Burmistrza Miasta Nr 

GK.7021.2.20.2017 z dnia 23 listopada 2021 r. - postanowiła uznać 

skargi za bezzasadne. Komisja podtrzymuje dotychczas podjęte 

ustalenia w przedmiotowej sprawie. Wprowadzenie wnioskowanych 

przez skarżącego ograniczeń jest sprzeczne z interesem publicznym, 

zaś Burmistrz Miasta dopełnia wszelkich niezbędnych czynności w 

zakresie utrzymywania porządku oraz bezpieczeństwa na terenie parku 

miejskiego m.in. poprzez zastosowanie całodobowego monitoringu. 

111. uchwała nr 

XXXVII/399/ 

2021 

z dnia 3 grudnia 

2021 roku 

w sprawie rozpatrzenia 

skarg mieszkańca miasta 

na dyrektora Miejskiego 

Zarządu Dróg  

w Tomaszowie Lubelskim 

z powodu nieusunięcia 

usterki kraty kanalizacji 

deszczowej 

Zgodnie z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego jeżeli przepisy szczególnie nie 

określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, do 

kompetencji Rady Miasta należy rozpatrywanie skarg na działalności 

kierowników jednostek organizacyjnych. Komisja po zapoznaniu się ze 

skargami Pana Konrada Ostrowskiego z dnia:  

7 listopada 2021 r. i 14 listopada 2021 r. na dyrektora Miejskiego 

Zarządu Dróg  w Tomaszowie Lubelskim z powodu nieusunięcia 

usterki kraty kanalizacji deszczowej oraz z pismem Burmistrza Miasta 

Nr GK.7021.2.20.2017 z dnia 24 listopada 2021 r. wraz  

z wyjaśnieniami dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg - postanowiła 

uznać skargi za bezzasadne. Komisja ustaliła, że Dyrektor Miejskiego 

Zarządu Dróg na bieżąco monitoruje stan kraty, aby ewentualne 

odgłosy stukania nie zakłócały spokoju okolicznych mieszkańców. 

Tym samym podtrzymuje dotychczas podjęte ustalenia w 

przedmiotowej sprawie. 

112. uchwała nr 

XXXVII/400/ 

2021 z dnia  

3 grudnia 2021 

roku 

w sprawie ustalenia 

terminu, częstotliwości 

i trybu uiszczania opłaty  

za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

Rada uchwaliła, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

będzie uiszczana raz w kwartale w terminach: za I kwartał do 31 

marca, za II kwartał do 30 czerwca, za III kwartał do 30 września, za 

IV kwartał do 31 grudnia. Opłata będzie wnoszona gotówka w kasie 

Urzędu Miasta lub przelewem na rachunek bankowy Miasta Tomaszów 

Lubelski.  Uchwała stanowiąca akt prawa miejscowego została 

ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego, rocznik 2021, poz. 5933 z 

dnia 13.12.2021 roku. Uchwała została wdrożona z dniem 1 stycznia 

2022 roku. 

113. uchwała nr 

XXXVIII/401/ 

2021 z dnia  

17 grudnia 2021 

roku 

w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej 

 

Wieloletnia prognoza finansowa została uchwalona na lata 2022-2030. 

Jej projekt został przyjęty zarządzeniem Nr 124/2021 Burmistrza 

Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 12 listopada 2021 roku w sprawie 

przyjęcia projektu uchwały budżetowej oraz projektu wieloletniej 

prognozy finansowej miasta  Tomaszów Lubelski na 2022 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. Skład 

Orzekający RIO pozytywnie ocenił kompletność przedłożonych 

dokumentów a także ich zgodność z obowiązującymi przepisami 

prawa.  Uchwalone prognozą przedsięwzięcia realizowane będą w 

2022 roku oraz latach następnych. 

114. uchwała nr 

XXXVIII/402/ 

2021 z dnia  

17 grudnia 2021 

roku 

w sprawie uchwały 

budżetowej na rok 2022 

Podjęcie uchwały przez Państwa Radnych poprzedzone było 

przyjęciem projektu budżetu miasta na 2022 rok  zarządzeniem Nr 

124/2021 Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 12 listopada 

2021 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej oraz 

projektu wieloletniej prognozy finansowej miasta  Tomaszów Lubelski 

na 2022 rok i przekazaniem tych dokumentów do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej  i do Rady Miasta. Skład Orzekający RIO w Lublinie 

pozytywnie zaopiniował projekt uchwały budżetowej na 2022 rok 

stwierdzając, iż projekt zawiera wszystkie niezbędne do oceny 

informacje i szczegółowość wymaganą przez ustawę o finansach 
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publicznych.  Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lub. 

rocznik 2021, poz. 6248 z dnia 21.12.2021 roku i jest realizowana w 

2022 roku.  

115. uchwała nr 

XXXVIII/403/ 

2021 z dnia  

17 grudnia 2021 

roku 

w sprawie zmian 

w uchwale budżetowej  

na rok 2021 

Budżet został zrealizowany zgodnie z wprowadzonymi zmianami. 

116. uchwała nr 

XXXVIII/404/ 

2021 z dnia  

17 grudnia 2021 

roku 

w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy 

finansowej 

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została 

zrealizowana zgodnie z wprowadzonymi zmianami. 

117. uchwała nr 

XXXVIII/405/ 

2021 z dnia 17 

grudnia 2021 roku 

w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego  

w Lublinie skargi z dnia 

23 listopada 2021 r. Pana 

Konrada Ostrowskiego 

dotyczącej zaskarżenia  

w całości uchwały Rady 

Miasta Tomaszów 

Lubelski nr 

XXXVI/375/2021 z dnia 

29 października 2021 r. 

W dniu 23 listopada 2021 r. drogą e-PUAP wpłynęła skarga Pana 

Konrada Ostrowskiego dotycząca zaskarżenia w całości uchwały Rady 

Miasta Tomaszów Lubelski nr XXXVI/375/2021 z dnia 29 

października 2021 r. W myśl art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 

r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę do 

sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego 

działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest 

przedmiotem skargi. 

118. uchwała nr 

XXXVIII/406/ 

2021 z dnia  

17 grudnia  

2021 roku 

w sprawie zwolnienia 

z części opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli 

nieruchomości 

zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi 

jednorodzinnymi 

kompostujących 

bioodpady stanowiące 

odpady komunalne 

w kompostowniku 

przydomowym 

Uchwałą ustalono zwolnienie w części z opłaty w wysokości 4 zł dla 

każdego mieszkańca zamieszkującego posesję jednorodzinną na której 

są kompostowane w kompostowniku przydomowym bioodpady 

stanowiące odpady komunalne. Uchwała stanowiąca akt prawa 

miejscowego została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego, rocznik 

2021, poz. 6138 z dnia 21.12.2021 roku. Uchwała została wdrożona z 

dniem 1 stycznia 2022 roku. 

119. uchwała nr 

XXXIX/407/2021 

z dnia 30 grudnia 

2021 roku 

w sprawie zmian 

w uchwale budżetowej  

na rok 2021 

Budżet został zrealizowany zgodnie z wprowadzonymi zmianami. 

120. uchwała nr 

XXXIX/408/2021 

z dnia 30 grudnia 

2021 roku 

w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy 

finansowej 

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została 

zrealizowana zgodnie z wprowadzonymi zmianami. 

121. uchwała nr 

XXXIX/409/2021 

z dnia 30 grudnia 

2021 roku 

w sprawie przyjęcia 

„Miejskiego Planu 

Adaptacji do zmian 

klimatu dla Miasta 

Tomaszów Lubelski  

do roku 2030” 

Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu jest dokumentem 

strategicznym, który uwzględnia specyficzne lokalne uwarunkowania 

geograficzne, społeczne i gospodarcze miasta oraz zawiera propozycję 

konkretnych działań chroniących przed skutkami zmian klimatu. Jego 

celem jest zwiększenie zdolności adaptacyjnych miasta wobec 

możliwych zagrożeń wynikających ze zmian klimatu. Plan pozwoli na 

skoordynowanie lokalnych działań i przedsięwzięć wiążących się z 

minimalizowaniem negatywnych skutków ekonomicznych, 

społecznych i środowiskowych wynikających ze zmian klimatu, 

a podejmowanych przez Miasto Tomaszów Lubelski i innych 

partnerów, a także uzyskanie ewentualnego dofinansowania na 

realizację inwestycji objętych planem. 
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W oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 roku o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (tj. Dz. U. 2021, poz. 247) uzgodniono odstąpienie od 

konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w 

Lublinie oraz Lubelskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem 

Sanitarnym w Lublinie. Zgodnie z ww. ustawą przeprowadzono 

konsultacje społeczne, a uzyskane opinie uwzględniono przy 

konstruowaniu ostatecznej wersji dokumentów.  

122. uchwała nr 

XXXIX/410/2021 

z dnia 30 grudnia 

2021 roku 

w sprawie przekazania 

środka trwałego w postaci 

linii kablowej wraz  

z wszystkimi urządzeniami 

niezbędnymi do jej 

funkcjonowania 

Podjęcie uchwały miało na celu przekazanie środka trwałego w postaci 

linii kablowej wraz z wszystkimi urządzeniami niezbędnymi do jej 

funkcjonowania o wartości 37 863,89 zł., powstałego w wyniku 

usunięcia kolizji urządzeń elektroenergetycznych będących własnością 

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, w związku z 

budową drogi gminnej nr 111793L ul. Armii Krajowej. W dniu 1 lipca 

2021 roku podpisano stosowną umowę pomiędzy Miastem Tomaszów 

Lubelski a PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie w 

sprawie realizacji przedmiotowej inwestycji.  

Wykonawcą robót była firma Zakład Wapienno-Piaskowy „Bełżec” 

Sp. z o.o., ul. Wąska 121, 22-670 Tomaszów Lubelski, a 

podwykonawcą Tom-net s.c., ul. Lwowska 33, 22-600 Tomaszów 

Lubelski. Zakres przebudowanego majątku obejmował : 

- przebudowę dwóch elektroenergetycznych słupów przelotowych na 

typ E–10,5/4,3 w linii napowietrznej nn 0,4 kV, 

- przebudowę 3-ech przyłączy kablowych YAKXS 4x35 mm2 o łącznej 

długości 36 mb., 

- budowę linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 od słupa nr 3 do SK nr 

971 o długości 69 mb. 

Roboty zostały zakończone i rozliczone. 

123. uchwała nr 

XXXIX/411/2021 

z dnia 30 grudnia 

2021 roku 

w sprawie Miejskiego 

Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

i Narkomanii dla Miasta 

Tomaszów Lubelski  

na 2022 rok 

W związku ze zmianami w art. 4 ust. 1 i art. 4[1] ust. 2 ustawy z dnia 

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz art. 9 ust. 1 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii zaistniała konieczność 

uchwalenia nowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Nowy Program, oprócz 

dotychczasowych kierunków działań w zakresie profilaktyki oraz 

minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z 

nadużywania alkoholu i narkotyków, wprowadza zadania z zakresu 

przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym.  

Uchwała nr XLI/436/2022 w sprawie Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 

dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2022 rok weszła w życie w dniu 

25.02.2022 r. i uchyliła dotychczas obowiązującą uchwałę. 

124. uchwała nr 

XXXIX/412/2021 

z dnia 30 grudnia 

2021 roku 

w sprawie rozpatrzenia 

skarg mieszkańca miasta 

na Burmistrza Miasta 

Tomaszów Lubelski  

z powodu nieudzielenia 

odpowiedzi na pytania 

zadane w piśmie z dnia 21 

listopada 2021 roku oraz 

braku reakcji na 

wykroczenia popełniane  

na obiektach miejskich 

Zgodnie z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego jeżeli przepisy szczególnie nie 

określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, do 

kompetencji Rady Miasta należy rozpatrywanie skarg na Burmistrza 

Miasta. Komisja po zapoznaniu się ze skargami Pana Konrada 

Ostrowskiego z dnia 5 grudnia 2021 r. na Burmistrza Miasta 

Tomaszów Lubelski z powodu nieudzielenia odpowiedzi na pytania 

zadane w piśmie z dnia 21 listopada 2021 roku oraz braku reakcji na 

wykroczenia popełniane na obiektach miejskich oraz z pismem 

Burmistrza Miasta nr GK.7021.2.20.2017 z dnia 10 grudnia 2021 r. - 

postanowiła uznać skargi za bezzasadne. Komisja ustaliła, że Burmistrz 

Miasta udzielił skarżącemu odpowiedzi na pytania będące 

przedmiotem skargi, zwracając uwagę na oczywisty fakt, że instytucją, 

która jest kompetentna w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i 

porządku publicznego jest policja. Komisja podtrzymuje stanowisko, 
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że Burmistrz Miasta dopełnia wszelkich niezbędnych czynności w 

zakresie utrzymywania porządku oraz bezpieczeństwa stosownie do 

swoich kompetencji. Komisja podtrzymuje również stanowisko, że 

ograniczenie dostępu do amfiteatru i ławek widowni nie leży w 

interesie publicznym i jest sprzeczne z celem ich powstania. Jest to 

integralna część parku miejskiego, miejsce spacerów i wypoczynku 

mieszkańców bez względu na porę roku.  

125. uchwała nr 

XXXIX/413/2021 

z dnia 30 grudnia 

2021 roku 

w sprawie rozpatrzenia 

skargi mieszkańca miasta 

na organizatorów imprezy 

przy Tomaszowskim 

Domu Kultury w dniu 5 

grudnia 2021 roku 

Zgodnie z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego jeżeli przepisy szczególnie nie 

określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, do 

kompetencji Rady Miasta należy rozpatrywanie skarg na działalności 

kierowników jednostek organizacyjnych. Komisja po zapoznaniu się ze 

skargą Pana Konrada Ostrowskiego z dnia 5 grudnia 2021 r. na 

organizatorów imprezy przy Tomaszowskim Domu Kultury w dniu 5 

grudnia 2021 roku oraz z pismem Burmistrza Miasta nr 

GK.7021.2.20.2017 z dnia 20 grudnia 2021 r. wraz z wyjaśnieniami 

dyrektora Tomaszowskiego Domu Kultury - postanowiła uznać skargę 

za bezzasadną. Komisja ustaliła, że inicjator imprezy – Tomaszowska 

Grupa Biegowa, zorganizował przedsięwzięcie na parkingu przy 

Tomaszowskim Domu Kultury, który został do tego celu użyczony 

przez Dyrektora TDK. Impreza została zorganizowana w godzinach 

11.00 – 12.30 i miała charytatywny charakter (zbiórka karmy i 

niezbędnych przedmiotów dla bezdomnych zwierząt). W opinii 

Dyrektora TDK i organizatorów, wydarzenie przebiegło bez 

jakichkolwiek zakłóceń dla mieszkańców. Skarżący w uzasadnieniu nie 

przedstawił rzetelnych materiałów dowodowych, potwierdzających 

pomiar natężenia dźwięku przy użyciu atestowanego urządzenia.  

Ponadto, w opinii Komisji szczytny cel imprezy powinien spotkać się z 

powszechnym uznaniem, a nie być powodem do skargi. Wobec 

powyższych ustaleń Komisja uznała, że nie ma przesłanek do 

stwierdzenia zasadności skargi. 

126. uchwała nr 

XXXIX/414/2021 

z dnia 30 grudnia 

2021 roku 

w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia dla 

Burmistrza Miasta 

Tomaszów Lubelski 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.), art. 4 

ust. 1 pkt 1 lit. c oraz art. 37 ust. 3 i ust. 4 ustawy  

z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.), art. 18 ustawy z dnia 17 września 

2021 roku o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących 

kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1834), § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 

października 2021 roku w sprawie wynagradzania pracowników 

samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960) oraz załącznika  

Nr 1 tabela I poz. 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 

października 2021 roku w sprawie wynagradzania pracowników 

samorządowych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1960) - Rada Miasta ustaliła  

wynagrodzenie Panu Wojciechowi Żukowskiemu - Burmistrzowi 

Miasta Tomaszów Lubelski. 

127. uchwała nr 

XXXIX/415/2021 

z dnia 30 grudnia 

2021 roku 

w sprawie ustalenia 

wysokości diet dla radnych 

Rady Miasta Tomaszów 

Lubelski 

 

Na podstawie art. 25 ust. 4, ust. 6 i ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 

roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. 

zm.), art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 roku  

o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze 

stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1834), § 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 27 października 2021 roku w sprawie maksymalnej wysokości 

diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1974) - 

Rada Miasta wysokość diety dla radnych, która jest zróżnicowana w 

zależności od funkcji pełnionej przez radnego i wynosi: 

1/ 1000,00 zł dla radnego 

2/ 1300,00 zł dla Wiceprzewodniczącego Rady Miasta i 

Przewodniczącego Komisji Stałej  
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3/ 1100,00 zł dla Zastępcy Przewodniczącego Komisji Stałej  

4/ 2500,00 zł dla Przewodniczącego Rady Miasta. 

W przypadku nieobecności w danym miesiącu Przewodniczącego 

Komisji Stałej, dietę w wysokości określonej w pkt. 2 otrzymuje 

Zastępca Przewodniczącego tej Komisji, kierujący pracami komisji w 

tym miesiącu. Wysokość diety, określonej w § 1 ulega zmniejszeniu o 

10% za każdą nieobecność na posiedzeniach Komisji Stałych i sesjach 

Rady Miasta. Dieta nie ulega zmniejszeniu, jeżeli radny wykonywał 

inne obowiązki związane z pełnieniem mandatu radnego, które 

uniemożliwiały mu obecność na posiedzeniach Komisji Stałych  

i w obradach sesji Rady Miasta. 
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VII. CZĘŚĆ ANALITYCZNA 

 

7.1 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Tomaszów Lubelski 

w roku szkolnym 2020/2021 
 

I. Organizacja jednostek oświatowych 

 

W roku szkolnym 2020/2021 Miasto Tomaszów Lubelski było organem prowadzącym dla 6 

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

szkolny 2021/2021 był kolejnym rokiem szczególnym, ze względu na wprowadzony stan pandemii w 

kraju, od 19 października 2020 r. nauka w szkołach odbywała się w różnych okresach w trybie zdalnym. 

Od 3 maja br. klasy I-III szkoły podstawowej w całym kraju wróciły do nauki w trybie stacjonarnym, 

od 17 maja 2021 r. do 30 maja 2021 r. klasy IV-VIII szkoły podstawowej i uczniowie szkół 

ponadpodstawowych – nauka w trybie hybrydowym, od 31 maja 2021 r. uczniowie powrócili do 

regularnej nauki stacjonarnej. 

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 2020/2021 z budżetu miasta Tomaszów Lubelski dotowano: 

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”  

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. 

 

Organizacja samorządowych szkół i przedszkoli.  

 

Szkoła Podstawowa Nr 1  
Do szkoły uczęszczało 340 uczniów w 16 oddziałach szkolnych. W wyniku klasyfikacji 

promocję do następnej klasy otrzymało 340 uczniów. Średnia ocen w szkole wyniosła 4,37, średnia 

frekwencja w szkole – 91,2%. W szkole funkcjonowały 2 oddziały klas sportowych (piłka nożna, piłka 

siatkowa, lekkoatletyka). W szkole funkcjonowały trzy oddziały klas I – 47 uczniów. 

Szkoła Podstawowa Nr 2 

Do szkoły uczęszczało 786 uczniów w 32 oddziałach szkolnych. W klasach I uczyło się 74 

uczniów. W wyniku klasyfikacji 703 uczniów promowano do następnej klasy, 83 uczniów ukończyło 

szkołę. Średnia ocen w szkole wyniosła 4,42, średnia frekwencja w szkole – 91,89%. W szkole 
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funkcjonuje 9 oddziałów klas sportowych. Z zajęć wychowania fizycznego zwolnionych było 2 

uczniów. 

Szkoła Podstawowa Nr 3 

Do szkoły uczęszczało 562 uczniów w 26 oddziałach. W klasach I uczyło się 52 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 91,62%. W szkole funkcjonowały cztery oddziały klas sportowych (klasy VI, VII o profilu 

piłki siatkowej dziewcząt i piłki nożnej chłopców; klasy VI i VII o profilu narciarstwa biegowego oraz 

lekkiej atletyki dziewcząt i chłopców). W klasach sportowych uczyło się 99 uczniów. Z zajęć 

wychowania fizycznego, z powodów zdrowotnych zwolnionych było 4 uczniów. 

Do Przedszkola Samorządowego Nr 1 w trakcie roku szkolnego 2020/2021 uczęszczało 290 

dzieci (w tym 33 dzieci w grupie żłobkowej) w 13 oddziałach. W ramach pomocy socjalnej MOPS płacił 

za wyżywienie za 5 dzieci, GOPS płacił za wyżywienie za 1 dziecko. W przedszkolu funkcjonowały 2 

grupy integracyjne (9 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia). Prowadzone były 

następujące zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenia o kształceniu specjalnym: zajęcia 

logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapia sensoryczno-motoryczna, neurologopedia, 

zajęcia z psychologiem, rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych, gimnastyka korekcyjna. 

Do Przedszkola Samorządowego Nr 2 uczęszczało 184 dzieci, w 8 oddziałach. Pomocą 

psychologiczno–pedagogiczną objęto 15 dzieci – zajęcia specjalistyczne z logopedą, natomiast dla 4 

dzieci przeprowadzono specjalistyczne zajęcia edukacyjne. Ponadto utworzone zostały zespoły, które 

pracowały nad wyrównywaniem szans dzieci słabszych i zdolnych. Wsparcie udzielane było nie tylko 

dzieciom, ale również rodzicom poprzez porady i konsultacje.  

Do Przedszkola Samorządowego Nr 5 w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczało 125 dzieci w 

5 oddziałach. Do obowiązku szkolnego przygotowywano 33 dzieci 6-letnich. Zajęcia dodatkowe 

realizowane w przedszkolu finansowane z budżetu miasta: gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, 

język angielski, religia, logopedia, rytmika. Zajęcia płatne, poza podstawą programową wychowania 

przedszkolnego, zgodne z wnioskami rady rodziców: karate, piłka nożna. 

II. Kadra i system doskonalenia zawodowego 

W roku szkolnym 2020/2021 w miejskich szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto 

pracowało 255 nauczycieli oraz 88 pracowników administracji i obsługi. Stan zatrudnienia obrazuje 

poniższa tabela. 

Wyszczególnienie 
Zatrudnienie 

w tym: 

nauczyciele pozostali 

osoby osoby osoby 

1. Przedszkole Nr 1 62 34 28 

2. Przedszkole Nr 2 38 21 17 

3. Przedszkole Nr 5 27 15 12 

Razem 127 70 57 

4. Szkoła Podst. Nr 1 54 45 9 

5. Szkoła Podst. Nr 2 88 77 11 

6. Szkoła Podst. Nr 3 74 63 11 

Razem 216 185 31 

Ogółem 343 255 88 

Tabela Nr 1. Zatrudnienie w szkołach w roku szkolnym 2020/2021 
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III. 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 2020/2021 do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 

przystąpiło 5 nauczycieli, wszyscy pomyślnie przeszli procedurę egzaminacyjną. Koszty obsługi komisji 

egzaminacyjnych wyniosły 900,00 zł.  

Natomiast 2 nauczycieli otrzymało awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. 

 

IV. Dodatki uzupełniające 

 

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

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 zł. 

 

V. 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 w roku szkolnym 2020/2021 z 

okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznano 22 Nagrody 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.  

Przedszkole Samorządowe Nr 1: 

1. Małgorzata Sidorowicz 

2. Elżbieta Żywiec 

Przedszkole Samorządowe Nr 2: 

1. Teresa Koszel 

Przedszkole Samorządowe Nr 5: 

1. Maria Majak-Rebizant 

Szkoła Podstawowa Nr 1: 

1. Witold Pitura 

2. Agnieszka Klimecka-Krawczyk 

3. Magdalena Krech  

4. Ewelina Pleskacz 
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Szkoła Podstawowa Nr 2: 

1. Renata Śrutwa-Krupa 

2. Marek Gryglicki 

3. Ewelina Hek 

4. Urszula Kobiałka 

5. Alina Traczyk 

6. Elżbieta Uchman 

7. Barbara Wiśniewska 

Szkoła Podstawowa Nr 3: 

1. Piotr Szumilak 

2. Aneta Dąbrowska 

3. Joanna Girguś 

4. Beata Łaba 

5. Bożena Tucka 

6. Małgorzata Żmuda 

Ponadto niżej wymienieni nauczyciele zostali uhonorowani medalami, odznaczeniami państwowymi  i 

nagrodą Lubelskiego Kuratora Oświaty:  

Srebrny Krzyż Zasługi: 

Teresa Koszel – Przedszkole Samorządowe Nr 2 Sportowo-Artystyczna Akademia Uśmiechu 

Medal Złoty za Długoletnią Służbę: 

Małgorzata Owsicka – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marszałka  Józefa Piłsudskiego 

Małgorzata Sidorowicz – Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Jana Brzechwy 

Medal Srebrny Za Długoletnią Służbę: 

Krystyna Babiarz – Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Jana Brzechwy 

Medal Komisji Edukacji Narodowej: 

Krzysztofa Kulas – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

Renata Śrutwa-Krupa – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

Anna Wolczyk – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

Nagroda Lubelskiego Kuratora Oświaty: 

Katarzyna Wojciechowska – Przedszkole Samorządowe 1 im. Jana Brzechwy 

 

VI. 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 2020/2021 egzamin ósmoklasisty odbył się w dniach 25-27 maja 2021 r. Do 

egzaminu podeszło 201 uczniów klas ósmych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto 

Tomaszów Lubelski. Wyniki egzaminu przedstawia tabela poniżej. 

 

Przedmiot 
rok szkolny 2020/2021 

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

język polski 54% 53% 67% 

matematyka 50% 45% 56% 

język angielski 69% 62% 66% 

język niemiecki - 75% - 

Tabela Nr 2. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 
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VII. Osiągnięcia w dziedzinie edukacji 

 

Rok szkolny 2020/2021 był kolejnym okresem, w którym uczniowie szkół naszego miasta 

osiągali sukcesy w różnych dziedzinach życia szkolnego. Wielu uczniów uczestniczyło w 

organizowanych przez Kuratora Oświaty konkursach przedmiotowych oraz innych konkursach 

organizowanych na terenie województwa i kraju. Osiągnięcia te są efektem pracy nauczycieli, którzy 

pomagali uczniom rozwijać ich zainteresowania w wielu dziedzinach, śmiało podejmując rywalizację 

na różnego rodzaju i o różnej randze konkursach i przeglądach na szczeblu miejskim, powiatowym, 

wojewódzkim, ogólnopolskim a także międzynarodowym. 

Szkoła Podstawowa Nr 1 

Udział uczniów w konkursach przedmiotowych: 

1 laureat Konkursu Kuratoryjnego z języka angielskiego - Katarzyna Grzechnik. 

Do II etapu przeszło 5 uczniów z j. angielskiego, 3 uczniów z matematyki i 1 uczeń z chemii. 

Szkoła Podstawowa Nr 3 

Największe osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Tomaszowie Lubelskim w roku szkolnym 

2020/2021 

Konkursy przedmiotowe organizowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty 

Laureaci konkursu polonistycznego: 

• Agnieszka Świderek (8a) – nauczyciel p. Marzena Wnuk – Więcławek 

konkursu historycznego: 

• Agnieszka Świderek (8a) – nauczyciel p. Aneta Kita 

Finaliści konkursu z języka niemieckiego: 

• Aleksandra Bartecka (7d) – nauczyciel p. Edyta Zabandżała 

 

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.  

W roku szkolnym 2020/2021 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 2020/2021 uczniowie 

otrzymali stypendium szkolne w wysokości 150 zł, poniżej zestawienie według szkół. 

Szkoła Podstawowa Nr 1 

Stypendia naukowe: 28 osób 

Stypendia sportowe: 10 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 

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. 
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Stypendium artystyczne za rok szkolny 2020/2021 w wysokości 150,00 zł otrzymali: Szkoła 

Podstawowa Nr 3: Aleksy Grabek, Aleksandra Hawryluk, Hanna Kwiatkowska, Inez Grzesik, Karolina 

Jasińska, Hanna Kwiatkowska, Magdalena Mroczkowska, Zofia Sawiak 

Szkoła Podstawowa Nr 2: Aleksandra Mazur, Bartłomiej Biela, Miłosz Kiełbasa, Katarzyna Kobiałka, 

Norbert Wawrzusiszyn 

Szkoła Podstawowa Nr 1: Mikołaj Mroczkowski, Aleksandra Wójtowicz, Mikołaj Mroczkowski, 

Aleksandra Wójtowicz. 

 

IX. Dowożenie do szkół uczniów niepełnosprawnych 

 

Realizując obowiązki określone w art. 39a ustawy Prawo oświatowe refundowano rodzicom 

wydatki związane z dowożeniem do szkół uczniów niepełnosprawnych i zamieszkałych w znacznym 

oddaleniu od szkół.  

 

Wyszczególnienie 
2020 

2021 

(I półrocze) 
Uczniowie: 

Liczba niepełnosprawnych 

uczniów 
1 1 

Nakłady 3.423,75 zł  3.551,84 zł 

Tabela Nr 3. Dowożenie uczniów do szkół. 

 

X. Kontrola realizacji obowiązku nauki 

 

Ważnym zadaniem realizowanym w roku szkolnym 2020/2021 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 4. 

 

Lp. Wyszczególnienie 

1. Liczba uczniów zobowiązanych do spełniania obowiązku nauki w 

wieku 16-18 lat 
460 

2. Liczba uczniów spełniających obowiązek nauki - ogółem 

w tym: 

1. spełniających jeszcze obowiązek szkolny 

2. w szkołach ponadgimnazjalnych 

3. u pracodawców 

4. w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym 

5. przez uczęszczanie do szkoły w innym kraju 

 

460 

1 

435 

4 

2 

18 

3. Liczba wszczętych postępowań administracyjnych dla ustalenia 

miejsca spełniania obowiązku nauki 
0 
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4. Liczba wszczętych postępowań administracyjnych z wniosków szkół 

dla przymuszenia do właściwego spełniania obowiązku szkolnego. 
0 

5. Liczba postępowań egzekucyjnych (nałożonych grzywien) w celu 

przymuszenia rodziców do spełniania obowiązków dla spełniania 

obowiązku szkolnego lub nauki przez uczniów. 

0 

Tabela Nr 4. Kontrola obowiązku nauki w roku szkolnym 2020/2021 

 

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 2021 roku Miasto dofinansowało koszty kształcenia młodocianych pracowników, z którymi 

pracodawcy zawierali umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Środki na ten cel przekazane 

zostały przez Wojewodę Lubelskiego z Funduszu Pracy na mocy umowy pomiędzy Lubelskim 

Kuratorem Oświaty a Burmistrzem Miasta Tomaszów Lubelski. Przygotowanie zawodowe realizowane 

było w formie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy.  

Szczegółowe informacje zawiera zestawienie tabelaryczne nr 5. 

Liczba 

pracodawców, 

którzy otrzymali 

dofinansowanie 

Liczba młodocianych, którzy 

ukończyli: 

Kwota, jaką 

wypłacono pracodawcom 

w ramach 

dofinansowania Naukę 

zawodu 

Przyuczenie do 

wykonywania 

określonej pracy 

3 2 0 15.668,03 zł 

Tabela Nr 5. Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników w 2020 r. 

 

7.2 Kultura. 
 

Głównymi instytucjami kultury w Tomaszowie Lubelskim, które w 2021 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.  

 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 (tekst jednolity: Dz. U. Z 2020r. Poz. 194), statutu Tomaszowskiego Domu 

Kultury nadanego przez Radę Miasta Tomaszów Lubelski uchwałą nrXIX/209/2020 z dnia 28 maja 2020 

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 
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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. 

 

Pracownicy merytoryczni placówki 

 

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko pracy 

1 Agata Zakrzewska Kierownik Działu Organizacji Imprez/ 

Główny instruktor ds. organizacji imprez 

2 Andrzej Kucharczyk Starszy instruktor do 29.10.2021 r. 

3 Marzena Mazurek Główny instruktor ds. plastyki 

4 Agata Nazar Główny instruktor ½ etatu 

5 Stanisława Kowalska Główny instruktor artystyczny 

6 Janusz Kowalski Starszy instruktor ds. rekreacji i rozrywki 

7 Zdzisław Hacia Główny instruktor artystyczny 3/8 etatu 

8 Natalia Kowalska Instruktor 1/2 etatu 

 

Instruktorzy zatrudnieni w ramach umów zleceń 

 

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko pracy 

1 Małgorzata Giska Instruktor ds. wokalnych 

2 Maria Kozyra Instruktor ds. teatru 

3 Piotr Giska Instruktor prowadzący Chór UTW „Camerata” 

4 Marian Gumiela Instruktor prowadzący ZA „Tomaszowiacy”   

5 Swietłana Lipowicz Instruktor prowadzący zespół "Harmonia" 

6 Norbert Kowalczuk Instruktor ds. tańca nowoczesnego 

7 Jolanta Wiśniewska Instruktor prowadzący zespół „Tamburino” 
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Zespoły artystyczne działające w Tomaszowskim Domu Kultury: 

 

Lp. Nazwa zespołu Czas powstania Liczba 

członków 

Instruktor prowadzący 

1 Zespół Folklorystyczny 

„Roztocze” 

grupa I 

grupa reprezentacyjna 

grupa dorosła 

grupa II 

grupa III 

grupa IV 

1980 rok  

 

30 

24 

24 

24 

18 

24 

 

 

Natalia Kowalska 

Natalia Kowalska 

Stanisława Kowalska 

Agata Nazar 

Agata Nazar 

Agata Nazar 

2 Kapela Zespołu „Roztocze” 

grupa dorosła 

grupa młodzieżowa 

grupa dziecięca 

1980 rok  

 

6 

4 

4 

 

 

Zdzisław Hacia 

Zdzisław Hacia 

Zdzisław Hacia 

3 Tomaszowska Kapela 

Podwórkowa 

2015 rok 7 Krzysztof Chyżyński 

4 Zespół Artystyczny 

„Harmonia” 

2004 rok 36 Swietłana Lipowicz 

5 Chór UTW „Camerata” 2005 rok 19 Piotr Giska 

6 Zespół Tańca Nowoczesnego 

„New Wave Two” 

grupa I 

Grupa II 

Grupa III 

grupa IV 

grupa 30+ 

2006 rok  

 

 

13 

20 

21 

14 

14 

 

 

 

Norbert Kowalczuk 

7 Amatorski Zespół Teatralny 2007 rok 17 Maria Kozyra 

8 Warsztaty Wokalne 2009 rok 15 Małgorzata Giska 

9 Zespół „Tamburino” 2010 rok 12 Jolanta Wiśniewska 

10 Zespół Artystyczny „Sonata” 2011 rok 17 Anna Pilipiec 

11 Chór „Tomaszowiacy” 2011 rok 28 Marian Gumiela 

12 Koło Żywego Słowa 2018 rok 15 Maria Kozyra 
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Koła zainteresowań i kluby działające 

w Tomaszowskim Domu Kultury 

 

Lp. Nazwa Czas powstania Liczba 

uczestników 

Instruktor prowadzący 

1 Klub brydżowy 1980 zmienna Janusz Kowalski 

2 Koło plastyczne 

grupa dziecięca 

grupa młodzieżowa 

1980  

20 

20 

 

Marzena Mazurek 

3 Warsztaty artystyczne dla 

dorosłych 

1980 18 Marzena Mazurek 

4 Aerobik 1996 zmienna Teresa Drzewosz 

5 Koło Hafciarskie 1980 zmienna - 

6 Koło Gospodyń Miejskich 

„Lejdis” 

2017 12 Agata Zakrzewska 

7 Grupa z Fantazją 2018 zmienna Jadwiga Krawczyk 

 

Imprezy zorganizowane przez TDK 

 

Lp. Data Nazwa imprezy Ilość uczestników 

1 10-01 Premiera koncertu świątecznego „Magiczny czas” Odbiorcy on-line 

1800 osób 

2 12,13, 

14 - 01 

Zajęcia plastyczne w ramach ferii zimowych 20 osób 

3 23-01 Premiera telewizyjna koncertu „Magiczny czas” w TVP 3 

Lublin godz. 19.00 

Odbiorcy on-line 

1800 osób 

4 31-01 Kiermasz gadżetów WOŚP 50 osób 

5 01-03 Przegląd Piosenki Przedszkolnej on-line 25 uczestników 

6 05-03 Plebiscyt Sportowy Rewizji Tomaszowskich 100 uczestników 

7 13-03 Wernisaż wystawy malarskiej „Sielsko... anielsko” 80 uczestników 

8 22-03 „Wielkanoc w plastyce” w kategorii klas 1-3 nagrody 

otrzymali: Hanna Ziejewska SP nr 3, Wiktoria Pióro SP nr 2, 

Amelia Wrona Little Oxford, Aleksandra Nizioł SP nr 1, Filip 

Stefanik SP nr 2, Zuzanna Noworolnik SP nr 1, wyróżnienia 

otrzymali: Matvii Domin SP nr 3, Amelia Muca SP nr 3, Julia 

Muca SP nr 3, Wiktoria Sycz SP nr 1, Piotr Kędra SP nr 3, 

Karolina Lal SP nr 3. 

W kategorii klas IV-VI nagrody otrzymali: Franciszek Bień SP 

nr 1, Laura Pupiec SP nr 2, Magdalena Mroczkowska SP nr 3, 

Cyprian Świderek SP nr 3, Jan Maciąg SP nr 3, wyróżnienia 

otrzymali: Michał Kuźniarz SP nr 1, Laura Panas SP nr 2, 

Maria Świc SP nr 3, Joanna Dziuba Prywatna SP ICO, Nikola 

Łoś Little Oxford. 

W kategorii klas 7-8 nagrodę otrzymała Eliza Kaźmierczuk SP 

140 

uczestników 
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nr 1, wyróżnienie Dominik Suski SP nr 1. 

W kategorii szkół średnich nagrodę otrzymała Rozalia 

Wójtowicz I LO. 

W kategorii szkół specjalnych nagrodę otrzymała Alicja 

Rachańska SOSW, wyróżnienie otrzymał Bartłomiej Witkowski 

SOSW. 

Nagrodę publiczności otrzymała Magdalena Wawrzusiszyn SP 

nr 2, zdobywając 562 głosy w głosowaniu internetowym. 

9 11-04 Powiatowy multimedialny konkurs recytatorski „Wiosenne 

przebudzenie” 

Szkoły podstawowe – WIERSZ: nagroda główna Julia Moskwa 

SP Machnów Nowy, Tomasz Bondyra SP nr 3 w Tomaszowie 

Lubelskim. Nagroda: Gabriela Szumilak – SP nr 3 w 

Tomaszowie Lubelskim, Łukasz Lezianka – SP w Machnowie 

Nowym. 

Szkoły podstawowe – PROZA: nagroda główna Paula Litwin – 

SP w Suścu. 

Szkoły średnie – WIERSZ: nagroda główna Aleksandra Latos 

LO nr 1 w Tomaszowie Lub., nagroda Gabriela Zakrzewska LO 

nr 2 w Tomaszowie Lub., wyróżnienie Dominika Nisztuk ZSTZ 

nr 3 w Tomaszowie Lub. 

Szkoły średnie PROZA: nagroda Wiktoria Mazurek LO nr 2 w 

Tomaszowie Lub., wyróżnienie Wiktoria Rzemieniuk LO nr 2 

w Tomaszowie Lub. 

Uczelnie wyższe WIERSZ: nagroda główna Róża Paszt 

Uniwersytet Warszawski, nagroda Aleksandra Kobielarz – 

Politechnika Warszawska 

 

10 07-06 Ulubione strofy Komisja konkursowa w składzie: Jadwiga 

Krawczyk – przewodnicząca, Elżbieta Dziuba – członek i 

Maria Kozyra – członek, po wysłuchaniu 62 prezentacji 

multimedialnych przyznała następujące nagrody i wyróżnienia: 

Nagroda główna – recytacja Barbara Podoba, SP 2 Tomaszów 

Lubelski, Filip Rachański, SP 1 Tomaszów Lubelski, Helena 

Piróg, SP 1 Tomaszów Lubelski Ksawery Czarnecki, SP 

Michalów; Mikołaj Fogelgesang, SP 1 Tomaszów Lubelski; 

Szymon Kłos, SP 3 Tomaszów Lubelski; Wiktor Nieścior, SP 

Łosiniec; Oliwia Klee, SP Sabaudia; Nagroda główna – mini 

forma teatralna:  Amelia Majdanik, SP 2 Tomaszów Lubelski; 

Hubert Ciechaniewicz, SP 3 Tomaszów Lubelski; Julia Maria 

Niewczas, SP 1 Tomaszów Lubelski; Lena Wilczak, SP 3 

Tomaszów Lubelski; Magdalena Próchnicka, SP 1 Tomaszów 

Lubelski; Nikita Kozak, SP 1 Tomaszów Lubelski; Maja Szabat, 

SP 3 Tomaszów Lubelski. 

Nagroda – recytacja: Aleksander Felek, SP 3 Tomaszów 

Lubelski; Aleksanrda Kawalec, SP 1 Tomaszów Lubelski; Anna 

Kurylak, SP Michalów; Antoni Bujara, SP Łosiniec;  Emilia 

Warmińska, SP Sabaudia; Gabriela Jędrzejewska, SP Szarowola; 

Gabriela Rachańska, SP 1 Tomaszów Lubelski; Gabriela 

Stępora, SP 3 Tomaszów Lubelski; Iga Walczak, SP 3 Tomaszów 

Lubelski; Katarzyna Boruchowska, SP 3 Tomaszów Lubelski; 
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Ksawery Białek, SP 3 Tomaszów Lubelski;  Laura Adamczuk, 

SP 3 Tomaszów Lubelski, Marta Wójtowicz, SP 1 Tomaszów 

Lubelski; Patrycja Płachta, SP 1 Tomaszów Lubelski; Hanna 

Berlińska, SP Lubycza Królewska; Lena Malec, SP3 Tomaszów 

Lubelski. Nagroda – mini forma teatralna: Amelia Grabek, SP 3 

Tomaszów Lubelski; Gabriela Kudyk, SP Machnów Nowy; 

Izabela Prus, SP 2 Tomaszów Lubelski. Wyróżnienie: Amelia 

Wlaź, SP Łosiniec; Błażej Milczarek, SP Lubycza Królewska; 

Daria Ferens, SP Sabaudia; Dawid Borowicz, SP Lubycza 

Królewska; Gabriela Chromiec, SP 1 Tomaszów Lubelski; 

Hanna Nizoł, SP 1 Tomaszów Lubelski; Karol Borowicz, SP 

Łosiniec; Kasia Myszka, SP 1 Tomaszów Lubelski; Lena 

Komadowska, SP Lubycza Królewska; Lena Krzaczyńska, SP 2 

Tomaszów Lubelski; Lena Mrozik, SP 3 Tomaszów Lubelski; 

Maciej Rusin, SP 3 Tomaszów Lubelski; Maja Drej, SP 

Sabaudia; Marcelina Wałczyk, SP 2 Tomaszów Lubelski; Maria 

Lewko, SP Lubycza Królewska; Michalina Kochan, SP 3 

Tomaszów Lubelski; Michał Kudyba, SP Łosiniec; Nataniel 

Zieliński, SP 1 Tomaszów Lubelski; Paulina Górnik, SP 

Łosiniec; Wiktoria Zielińska, SP 2 Tomaszów Lubelski; 

Wojciech Sobczuk, SP Lubycza Królewska; Zuzanna Beńko, SP 

3 Tomaszów Lubelski;  Zuzanna Noworolnik, SP 1 Tomaszów 

Lubelski; Agata Tytuła SP 3 Tomaszów Lubelski; Dominika 

Truś, SP Typin; Karolina Maciejko, SP Pasieki; Wiktoria 

Adamczuk, SP Typin; Maciej Dominik, SP 1 Tomaszów 

Lubelski. 

11 03-07 Dni Muzyki Sakralnej – Sanktuarium NMP w Tomaszowie 

Lubelskim 

200 uczestników 

12 03-07 40 – lecie Zespołu Folklorystycznego „Roztocze” 300 uczestników 

13 04-07 Dni Muzyki sakralnej – Sejmik 100 uczestników 

14 11-07 Dni Tomaszowa: Enej, Daj To Głośniej, Pogwizdani, Kamil 

Szymański i goście, program dla dzieci „Kolorowe nutki” 

4 000 uczestników 

15 01-08 Zachować Pamięć – wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z 

Chórem „Tomaszowiacy” 

250 uczestników 

16 07-08 „Patchwork dances” - koncert w ramach wymiany Erasmus 150 uczestników 

17 15-08 Jarmark Ordynacki: Sylwia Grzeszczak, Zespół „Solaris”, 

Zespół „Zbóje”, Zespół „Ściana W”, Tomaszowska Kapela 

Podwórkowa 

4000 uczestników 

18 22-08 Kino letnie - film „Narodziny Gwiazdy” - Park Miejski 250 osób 

19 29-08 Operetkowo – Baletowo - Rewiowy koncert Jubileuszowy z 

okazji 400. rocznicy lokacji grodu ordynackiego Tomaszowa 

Lubelskiego 

270 osób 

20 24-09 Miejski Konkurs Literacki „Moja mała Ojczyzna” z okazji 

obchodów roku Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Komisja 

konkursowa w składzie: Jadwiga Krawczyk – przewodnicząca, 

Małgorzata Jabłońska – członek, Maria Kozyra – członek 
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przyznała nagrody: w kategorii wiersz klasy IV-VI Barbara 

Podoba SP nr 2, Aneta Nazar – SP nr 3; klasy VII – VIII  Maa 

Sawiak SP nr 3, Aleksandra Spasowicz KŻS, wyróżnienie dla 

Aleksandry Zielonki SP nr 1; Szkoły średnie Aleksandra Latos 

LO nr 1, Kacper Krzaczowski LO nr 1; Osoby dorosłe Róża 

Paszt Uniwersytet Warszawski zam. Tomaszów Lubelski, Maria 

Garbarz UTW 

21 25-09 Pokaż Skillsy – zawody BMX, Skateboard oraz Jam Graffiti 250 osób 

22 02-10 Wernisaż wystawy poplenerowej „Barwy Roztocza” 150 osób 

23 03-10 Koncert z okazji „Międzynarodowego Dnia Seniora” ZA 

Harmonia 

200 osób 

24 07-10 Spektakl w wersji filmowej w wykonaniu Amatorskiego 

Zespołu Teatralnego TDK „Od Jelitowa do Tomaszowa 

Lubelskiego” 

250 osób 

25 07-11 Muzyczna podróż z ZA „Harmonia” 250 osób 

26 14-11 25. Powiatowy Jesienny Konkurs Recytatorski: Nagroda – 

nominacja do etapu wojewódzkiego: Aleksander Krech SP nr 2; 

Barbara Podoba SP nr 2; Paula Litwin SP Susiec; Nagroda 

główna: Mikołaj Fogelgesang SP nr 1; Maja Szabat SP nr 3; 

Katarzyna Piasecka SP Typin; Gabriela Zakrzewska ZS nr 2 w 

Tomaszowie Lub.; Nagroda: Amelia Majdanik SP nr 2; Oliwia 

Głuch SP 2; Wiktoria Pióro SP 2; Hubert Ciechaniewicz SP 3; 

Wojciech Mazur SP Little Oxford; Elżbieta Piasecka SP Typin; 

Szymon Ziejewski SP 3; Wyróżnienie: Maja Wójtowicz SP 1; 

Zofia Sawiak SP 3; Wiktor Nieścior SP Łosiniec; Dominika 

Truś SP Typin; Wiktoria Adamczuk SP Typin; Gabriela 

Szumilak SP 3; Aleksandra Karwańska ZS nr 2 w Tomaszowie 

Lubelskim 

 

27 14-11 Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej i Legionowej Chór 

„Camera ta”, ZA Seniora „Harmonia”, Kapela Lubycka z 

Lubyczy Królewskiej, Zespół Śpiewaczy „Szumy” z Suśca, 

Zespół „Marase” z Bełżca 

250 

28 04-12 Wernisaż wystawy „Na skrzydłach życia” Marzeny Mazurek 30 

29 21-12 Spotkanie opłatkowe ZF „Roztocze” 150 

30 22-23.12 Nagrania koncertu „Magiczny czas 2”  

 

Imprezy współorganizowane/obsługiwane przez TDK 

 

Lp. Data Nazwa imprezy 

1 21-02 Mammobus – udostępnienie terenu oraz energii elektrycznej 

2 21-02 Spotkanie Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych – udostępnienie sali 

3 26-02 Mammobus – udostępnienie terenu oraz energii elektrycznej 

4 04-03 Mammobus – udostępnienie terenu oraz energii elektrycznej 

5 od9 do Nagłośnienie Lubelskiego Półfinałowego Turnieju Siatkówki Kobiet o awans do I ligi 
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11-04 – Hala sportowa ZS nr 2 

6 17-04 Obsługa multimedialna eliminacji regionalnych First Lego League – SP nr 2 

7 25-05 Uroczysta Sesja Rady Miasta z okazji 400 – lecia nadania prawa miejskiego 

8 05-06 Rajd Rowerowy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – nagłośnienie Zespół Szkół nr 4 

9 09-06 Próba Przedszkole nr 2 – udostępnienie sali 

10 10-06 Próba Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 5 i Niepubliczne Przedszkole Baśniowa 

Kraina – udostępnienie sali 

11 11-06 Próba Przedszkole nr 5 i Przedszkole nr 2 – udostępnienie sali 

12 15-06 Mały Patriota – Park Miejski - nagłośnienie, scenografia, konferansjer 

13 22-06 Gala podsumowująca konkursy szkolne – Park Miejski – nagłośnienie, scenografia 

14 25-06 Zakończenie roku szkolnego Szkoły Podstawowej Little Oxford – wynajęcie sali 

15 26-06 20 – lecie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Powiatowe w Tomaszowie 

Lubelskim – Pańków - nagłośnienie 

16 14-08 Piknik na zakończenie rajdu rowerowego Podkarpacie – Lubelszczyzna – 

nagłośnienie, obsługa zaplecza technicznego, konferansjer 

17 20-08 Prywatna Szkoła Podstawowa ICO – nagłośnienie 

18 21-08 Koncert Zespołu „Mazowsze” - obsługa zaplecza technicznego 

19 24-08 Finał rajdu Rowerowego w ramach Festiwalu Turystyki Rowerowej na terenie OSiR 

„Tomasovia”– nagłośnienie 

20 28-08 Biegi – nagłośnienie imprezy sportowej w Arboretum 

21 01-09 Rozpoczęcie roku szkolnego Prywatnej szkoły Podstawowej Little Oxford – 

wynajęcie sali 

22 02-09 Spotkanie z Małgorzatą Hołub – Kowalik – OSiR „Tomasovia” - nagłośnienie 

23 04-09 Narodowe Czytanie – Park Miejski – nagłośnienie, scenografia 

24 05-09 Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP – nagłośnienie, konferansjer 

25 12-09 Dożynki Wojewódzkie w Lubyczy Królewskiej – nagłośnienie w namiocie dla gości, 

obsługa stoiska promocyjnego Miasta Tomaszów Lubelski 

26 16-09 Koncert Norberta Smolińskiego „Smoły” w ramach obchodów 82. rocznicy Bitew pod 

Tomaszowem Lubelskim 

27 17-09 Maraton filmów historycznych IPN w ramach obchodów 82. rocznicy Bitew pod 

Tomaszowem Lubelskim 

28 17-09 Blok edukacyjny Bitwy pod Tomaszowem dla szkół w ramach obchodów 82. rocznicy 

Bitew pod Tomaszowem Lubelskim 

29 18-09 Maraton filmów historycznych IPN w ramach obchodów 82. rocznicy Bitew pod 

Tomaszowem Lubelskim 

30 18-09 Blok edukacyjny Bitwy pod Tomaszowem dla szkół w ramach obchodów 82. rocznicy 

Bitew pod Tomaszowem Lubelskim 

31 19-09 Rekonstrukcja historyczna w ramach obchodów 82. rocznicy Bitew pod Tomaszowem 

Lubelskim – nagłośnienie, scenografia, obsługa sponsorów rekonstrukcji 
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32 24-09 Bieg sztafetowy z okazji 400- lecia miasta Tomaszów Lubelski – obsługa zaplecza 

technicznego 

33 26-09 „Roztoczańskie klasyki” - zlot zabytkowych samochodów, obsługa zaplecza 

technicznego 

34 29-09 Żywa lekcja historii - „Niezłomni Zamojszczyzny” - nagłośnienie, udostępnienie sali 

35 07-10 400. rocznica zatwierdzenia prawa miejskiego dla Tomaszowa Lubelskiego – 

udostępnienie sali, nagłośnienie, oświetlenie, scenografia, konferansjer 

36 10-10 Koncert Zespołu Reprezentacyjnego Orkiestry Wojska Polskiego – udostępnienie sali 

37 12-10 Mammobus – udostępnienie terenu oraz energii elektrycznej 

38 16-10 Stachuriada – konkurs poezji śpiewanej – nagłośnienie, udostępnienie sali 

39 17-10 Stachuriada – koncert laureatów z udziałem Edyty Geppert – nagłośnienie, 

udostępnienie sali 

40 20-10 Próba UTW – KUL nagłośnienie 

41 21-10 Inauguracja roku akademickiego UTW – nagłośnienie KUL 

42 21-10 Mammobus – udostępnienie terenu oraz energii elektrycznej 

43 30-10 Spotkanie rekonstruktorów – udostępnienie sali 

44 08-11 Spotkanie w sprawie kolei w Tomaszowie Lubelskim – udostępnienie sali, 

nagłośnienie 

45 08-11 Przegląd Pieśni Patriotycznej organizowany przez Zespół Szkół nr 3 w Tomaszowie 

Lubelskim 

46 10-11 Zawody szachowe – udostępnienie sali 

47 11-11 Koncert Jana Pietrzaka organizowany przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie 

Lubelskim 

48 13-11 Warsztaty plecienia makramy – wynajem sali 

49 20-11 Koncert charytatywny dla Tymka – wystąpili: zespół High Head, Zespół 

„Tamburino”, soliści 

50 22-11 Mammobus – udostępnienie terenu oraz energii elektrycznej 

51 27-11 Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych – nagłośnienie OSiR „Tomasovia” 

52 05-12 Bieg Mikołajkowy – nagłośnienie – park Miejski 

53 05-12 Spotkanie hodowców gołębi – wynajęcie sali 

54 08-12 Mammobus – udostępnienie terenu oraz energii elektrycznej 

55 10-12 Mammobus – udostępnienie terenu oraz energii elektrycznej 

56 11-12 Warsztaty plecienia makramy – wynajęcie sali 

57 15-12 Mammobus – udostępnienie terenu oraz energii elektrycznej 

58 18-12 Warsztaty perkusyjne w ramach projektu „Weź się na warsztat” Stowarzyszenia 

Czajnia – finansowanego w ramach programu aktywna Lubelszczyzna - wynajęcie 

sali 
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Występy zespołów zawodowych 

Lp. Data Nazwa imprezy Ilość uczestników 

1 02-20 Kabaret „Nowaki” - 2 spektakle 2 x 170 osób 

2 27-06 Kabaret „Paranienormalni” 2 x 170 osób 

3 07-25 Stare Dobre Małżeństwo 300 osób 

4 10-17 Edyta Geppert 300 osób 

 

Nagrody i wyróżnienia uzyskane przez TDK 

 

Lp. Data Nazwa wydarzenia 

1 08-01 XI Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek – Wrocław 

- 1 miejsce Emilia Tabała 

2 11-01 IX Międzynarodowy Konkurs Kolęd i Pastorałek – Kielce 

- 1 miejsce Maja Rębisz 

3 12-01 Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek „Nad światem cicha noc” Poniatowa 

Kat. 7-9 lat: 1 m. Lena Jakubus, 3 m Julia Krupa, wyróżnienie Agata Lasota, Kat. 

10-12 lat: 2 m Szymon Hałasa, wyróżnienie Emilia Tabała 

Kat. 13-16 lat: 3 m Aleksandra Skrzypczuk, wyróżnienie Aleksandra Halusiak, Kat. 

17-19 lat: 2 m zespół wokalny „Arpeggio” 

4 14-01 VI Stąporkowski Przegląd Kolęd i Pastorałek "Śpiewajmy Dziecinie" – Stąporków 

– Kat. 1: 3 miejsce Oliwia Hałasa, wyr. Rozalia Tabała., Kat 2: 1 miejsce Emilia 

Tabała, 2 miejsce Magdalena Rębisz, 3 miejsce Lena Jakubus i Julia Krupa. Kat 3: 

3 miejsce Aleksandra Skrzypczuk i Szymon Hałasa, wyr. Aleksandra Mazur. Kat 4: 

2 miejsce Maja Rębisz, wyr. Natalia Maliborska. Kat. zespoły: wyróżnienie Zespół 

Arpeggio 

5 16-01 Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek w Komorowicach - 1m Natalia 

Maliborska 

6 17-01 Ogólnopolski Konkurs kolęd i Pastorałek – Łazy 

Grand Prix - Maja Rębisz 

7 17-01 Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek w Zabrzegu – wyróżnienie Lena 

Jakubus, 2 miejsce Emilia Tabała, 1 miejsce Maja Rębisz 

8 22-01 XXI Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek "Hej kolęda, kolęda" w 

Szczebrzeszynie – wyróżnienie Oliwia Halasa (kat. przedszkola), I miejsce Maja 

Rębisz (kat. szkoły ponadpodstawowe) 

9 23-01 Ogólnopolskim Festiwal Kolęd i Pastorałek w Jezierzycach – 3 miejsce - Lena 

Jakubus 

10 18-01 Ogólnopolski Konkursu Kolęd i Pastorałek w Szczyrku - tytuł laureata Rozalia 

Tabała 

11 24-01 Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Komprachcicach - wyróżnienie Lena 

Jakubus 

12 24-01 Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek w Rychwałdzie- 1m Szymon Hałasa, 1 

miejsce Emilia Tabala, 1 miejsce Natalia Maliborska, 1 miejsce Maja Rębisz 

13 25-01 XII Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek "GLORIA" w Kielcach, wyr. 

Aleksandra Skrzypczuk, wyr. Magdalena Rębisz 
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14 28-01 Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek w Mieście Lubawskim, wyróżnienie 

Oliwia Hałasa (kat. przedszkola), 3 miejsce Maja Rębisz (kat 15-18) 

15 28-01 VII Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek w Łodzi - 3 miejsce zespół wokalny 

„Arpeggio” 

16 30-01 Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek w Gorzycach – 3 m Oliwia Halasa (kat. 

przedszkola), wyróżnienie Emilia Tabała (kat. 10-12) 

17 31-01 XXVI Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek w Jarosławiu - wyr. Aleksandra 

Mazur 

18 31-01 VI Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Kalwarii Pacławskiej – wyr. 

Agaty Lasoty, wyr. Leny Jakubus, wyr. Aleksandry Mazur , wyr. Mai Rębisz 

19 01-02 Ogólnopolski Konkurs Kolęd w Skawie – 3 miejsce Rozalia Tabała, 1 miejsce Maja 

Rębisz 

20 01-02 Ogólnopolski Konkurs Kolęd w Żywcu –  3  miejsce Oliwia Hałasa, 2 miejsce 

Emilia Tabała 

21 01-02 Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek w Miłkowicach –  wyr. Szymon Hałasa 

22 05-02 XXVI Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastoralek w Puławach zaowocował 

sukcesami: 3m zespół wokalny Arpeggio, wyróżnienie Lena Jakubus 

23 10-02 Internetowym Konkurs Kolęd " Gwiazda Betlejemska" - 1 miejsce Lena Jakubus, 

2 miejsce Emilia Tabała. 1 m Maja Rębisz, 2 m Natalia Maliborska. 

24 10-02 Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek w Józefowie – 1 miejsce Oliwia Hałasa 

(kat. przedszkola), 3 miejsce Agata Lasota (kat. I- III), wyr. Magda Rębisz (kat. I- 

III), 2 miejsce Szymon Hałasa (kat. IV- VI), wyr. Emilia Tabała (kat. IV-VI), wyr. 

Aleksandra Mazur (kat. VII- VIII), 2 miejsce zespół wokalny Arpeggio (kat. szkoły 

średnie), wyr. Maja Rębisz ( kat. szkoły średnie) 

25 17/19-

07 

Międzynarodowy Festiwal "Święto dzieci gór" w Nowym Sączu 

26 01-09 Udział w projekcie Erasmus "Patchwork Dances" 

27 17/26-

08 

Udział w projekcie Erasmus "Folk The City" 

28 12-09 Dożynki Wojewódzkie w Lubyczy Królewskiej 

29 07-10 Gala jubileuszowa z okazji 400- lecia powstania miasta Tomaszowa Lubelskiego 

 

Wystawy plastyczne/fotograficzne zorganizowane w TDK 

 

Lp. Data Nazwa 

1 15-12 do 

23-01 

Wystawa prac miejskiego konkursu plastycznego „Boże Narodzenie w 

plastyce” 

2 13-31 -03 Wystawa malarstwa „Sielsko... anielsko” 

3 02-10 do 

15-11 

Wystawa poplenerowa „Barwy Roztocza” 

4 4-31.12 Wystawa malarstwa i rzeźby „Na skrzydłach życia” Marzeny Mazurek 

5 4-31.12 Wystawa wychowanków koła plastycznego TDK 
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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 9 marca 1992 r., 

prowadzonego przez Organizatora. Od 1999 r. Miejska Biblioteka Publiczna pełni zadania biblioteki 

powiatowej dla powiatu tomaszowskiego, na mocy porozumienia zawartego między Gminą Miejską 

Tomaszów Lubelski i Zarządem Powiatu  Tomaszowskiego. Miejska Biblioteka Publiczna w 2021 roku 

prowadziła na terenie miasta jedną filię biblioteczną. Pracę biblioteki i filii w 2021 r. wspomagało 11 

punktów bibliotecznych, w tym 5 prowadzonych w przedszkolach przez pracowników Oddziału dla 

Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz 6 punktów, na mocy porozumień pomiędzy 

biblioteką i szkołami, działających 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). 

Zbiory 

Zbiory biblioteki stanowi literatura pisarzy polskich i obcych, literatura popularno - naukowa ze 

wszystkich dziedzin wiedzy oraz bogaty zestaw lektur szkolnych, a w czytelni encyklopedii, 

leksykonów, słowników i albumów. Na koniec 2021 r. księgozbiór biblioteki liczył ogółem  57288 wol., 

w tym: 

MBP – 47 404 wol. 

Filia –    9 884 wol. 

W ciągu roku 2021 zbiory biblioteki i filii powiększyły się o 2339 książek  na kwotę 57690 zł. 

Z budżetu własnego kupiono 1527 książek  na kwotę 37500 zł. W ramach Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych 

Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych MKiDN pozyskano kwotę 

20190 zł, za którą kupiono 812 publikacji. Jednocześnie w tym samym czasie z księgozbioru biblioteki 

wycofano 665 książek zdezaktualizowanych i zniszczonych. Zakupy w roku 2021 były dokonywane 

w sposób celowy i zgodny z zapotrzebowaniem czytelników. Liczba zakupionych książek na 100 

mieszkańców kształtowała się na poziomie 8 woluminów.   

 

 
 

Zbiory biblioteki od wielu lat uzupełniają czasopisma i prasa codzienna. Stan prenumeraty na dzień 31 

grudnia wyniósł 35 tytułów czasopism na kwotę 10579 zł., a 7 tytułów biblioteka otrzymywała 

nieodpłatnie. Lista tytułów czasopism do prenumeraty jest zawsze ustalana na podstawie 

zapotrzebowania czytelników. Czasopisma, które nie są poczytne, są wycofywane z prenumeraty, a na 

ich miejsce pojawiają się nowe. W  czytelni w roku 2021 archiwizowano tytuły prasy lokalnej 

i regionalnej (Tygodnik Zamojski, Rewizje Tomaszowskie). Przez pewien okres przechowywane są 

pozostałe tytuły prasowe. Publikowane w nich artykuły oraz dodatki tematyczne, posiadające dużą 

Lit.pięk.dla dzieci
Lit.pięk.dla dor.

Li.popularnonauk.

16382

24100

16806

Zbiory struktura
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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 ponadpodstawowych oraz studentów.  

Na bieżąco uzupełniane były zbiory regionaliów oraz bieżące dokumenty życia społecznego, które 

zaspokajają potrzeby zainteresowanych naszym regionem. Systematycznie wprowadzane były rekordy 

do Bazy Regionalnej. Na dzień 31 grudnia 2021 roku w bazie znajdowało się 277 tytułów książek, 19 

tytułów wydawnictw ciągłych i 482 artykuły.  

Czytelnictwo  

Z biblioteki korzystają dorośli, studenci, młodzież szkolna i dzieci.  

W roku sprawozdawczym 2021 zarejestrowano 6447 czytelników, w tym w: 

bibliotece głównej – 5836 czytelników   

filii bibliotecznej –     611  czytelników 

 

 

Struktura czytelników wg wieku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytelnicy korzystający z biblioteki stanowią 29 % ogółu mieszkańców miasta. Rozczytanie środowiska 

w porównaniu z analogicznym okresem roku, zwiększyło się o ok. 2%. 
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Wypożyczenia 

W okresie sprawozdawczym w bibliotece i filii bibliotecznej wypożyczono na zewnątrz 84607 książek, 

tj. o 13117 wol. więcej  niż w 2020 r. w tym: 

w bibliotece głównej – 68102 wol. (o 11432 wol. więcej) 

w filii bibliotecznej –  16505 wol. (o 1680 wol. więcej) 

 
Aktywność czytelnicza (liczba wypożyczeń książek na zewnątrz przypadająca na 1 czytelnika) wynosi 

13 wol. 

W okresie sprawozdawczym wypożyczono na zewnątrz 2358 egzemplarzy czasopism, to 221 więcej jak 

w roku 2020.  

Oprócz wypożyczeń na zewnątrz, biblioteka prowadziła także udostępniania w czytelniach. Ogółem w 

okresie sprawozdawczym udostępniono na miejscu 2433 książki oraz 2367 czasopism, udzielono 4085 

informacji i 1280 kwerend. Z 13 stanowisk komputerowych skorzystało 750 osób.  

W 2021 r. odnotowano 25397 odwiedzin w wypożyczalniach i 2644 w czytelniach.  

W bibliotece dostępne są także zbiory książek w formie elektronicznej. Jest to efekt współpracy ze 

Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „LARIX”, które przekazało bibliotece „czytak” 

dla osób niewidomych lub słabowidzących. Biblioteka dysponuje 1912 tytułami książki mówionej.  

Od marca do sierpnia 2021 roku Miejska Biblioteka Publiczna udostępniała dla wszystkich posiadaczy 

karty bibliotecznej bezpłatny dostęp do aplikacji Legimi, stanowiącej największą bazę e-booków 

i audiobooków w Polsce. Kody otrzymywaliśmy od Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. 

Łopacińskiego w Lublinie. Do końca sierpnia nasza biblioteka udostępniła 195 kodów, 195 czytelnikom. 

Stan zatrudnienia na koniec 2021 r. 

Stan zatrudnienia na koniec roku wyniósł 14 osób: 

  2 – administracja, 

10  – pracownicy merytoryczni, 

  2 – pracownicy obsługi. 

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 zamawiania książek w sieci. Dostęp 

do bazy dla użytkowników możliwy jest w systemie on-line z dowolnego komputera podłączonego do 

sieci Internet.  

Pozyskiwanie środków pozabudżetowych, udział w projektach 

28084

49749

6774

Lit.piekna dla dzieci Lit.piekna dla dorosłych Lit.inna

struktura wypożyczonych książek
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W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 1 Poprawa 

oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych 

MKiDN biblioteka pozyskała kwotę 20190 zł, na zakup nowości wydawniczych. 

Fundacja Civis Polonus udzieliła bibliotece dotacji w kwocie 6517,35 zł  na realizację projektu 

„Tworzymy muzykę – Z Nadzieją W Przyszłość”. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 

przeznaczyła środki na realizację zadania w okresie od 1.09.2021 r. do 10.03.2022 r. 

Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała od Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza darowiznę w 

kwocie 25500 zł. Wsparcie przeznaczone zostało na organizację cyklu konkursów inspirowanych 

i nawiązujących do jubileuszu 400-lecia nadania praw miejskich dla Tomaszowa Lubelskiego, wydruku 

jubileuszowych kalendarzy oraz cyklicznego konkursu organizowanego przez Miejską Bibliotekę 

Publiczną – Festiwal Poezji Śpiewanej „Stachuriada”. 

PGNiG przekazało kwotę 500 zł na zakup nagród, dla laureatów konkursu plastycznego „Wielkanocne 

Stroiki i Pisanki”, organizowanego corocznie, przez Miejską Bibliotekę Publiczną. 

Ważniejsze imprezy zorganizowane w 2021 r. 

Biblioteka prowadziła działalność kulturalno-oświatową skierowaną do różnych grup wiekowych we 

współpracy z instytucjami kultury, szkołami, przedszkolami i organizacjami pozarządowymi. Każdego 

roku ustalany jest kalendarz imprez kulturalnych realizowanych przez bibliotekę. Przede wszystkim 

działalność ta koncentruje się na organizacji spotkań z autorami, prowadzeniu zajęć bibliotecznych, 

organizacji wystaw, organizacji sesji naukowych i popularyzujących regionalizm, udziału 

w ogólnopolskich akcjach promujących czytelnictwo. Przy współpracy ze szkołami, organizuje 

inscenizacje teatralne a wraz z bibliotekami gminnymi, konkursy skierowane do uczniów całego 

powiatu. W ramach obchodów Tygodnia Biblijnego, razem z parafią organizuje akcję głośnego czytania 

Pisma Świętego. Jednym z głównych zadań biblioteki jest działalność edukacyjna, a przez nią 

propagowanie literatury oraz historii Polski i regionu wśród mieszkańców miasta i powiatu. Jedną z form 

działalności jest edukacja historyczna z zakresu historii współczesnej dzięki współpracy z Instytutem 

Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie. Biblioteka popularyzuje książkę i czytelnictwo, pomaga 

w zdobywaniu wiedzy, oferuje ciekawe formy działalności, gromadzi i udostępnia zbiory. Organizując 

przedsięwzięcia dla użytkowników biblioteki, zachęca do interesującego i oryginalnego spędzenia 

wolnego czasu oraz poszerzania własnych zainteresowań. W 2021 roku, w związku z panującą pandemią 

Covid-19, biblioteka musiała ograniczyć swoją działalność w organizacji imprez, a część naszych 

działań odbywała się on-line. Biblioteka Miejska i filia, w 2021 roku, zorganizowała 33 przedsięwzięcia 

, w których uczestniczyły 1984 osoby. Były to m. in.: wernisaże, konkursy, wystawy, konferencje, 

spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, lekcje biblioteczne, których tematem przewodnim 

była książka, udział w ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”. 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 2021 r. wdrażała projekty finansowane 

przez: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Starostwo Powiatowe, Instytut Książki, 

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Larix, Bibliotekę Narodową i Fundację Civis Polonus. 

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, lekcje biblioteczne dla uczniów szkół 

z terenu miasta i powiatu. Doskonałym sposobem na popularyzację czytelnictwa były dyskusje nad 

książką oraz 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.  
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Oto 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 na numer biblioteki, a pracownicy biblioteki zajęli się ich dostarczeniem. 

2. Współpraca z przedszkolami – Biblioteka współpracuje z wszystkimi przedszkolami miasta. 

Zarówno samorządowymi jak i prywatnymi. Bibliotekarki, z zachowaniem środków ostrożności, 

odwiedzały dzieci w poszczególnych grupach z literaturą odpowiednią do ich wieku. Panie czytały im 

wybrane książeczki, wypożyczały i zachęcały do ich oglądania.  

3. Konkurs on-line – z okazji Dnia Języka Ojczystego, Miejska Biblioteka Publiczna przy współpracy 

z Zespołem Szkół Techniczno – Zawodowych w Tomaszowie Lubelskim przeprowadziła test wiedzy 

o języku polskim. Konkurs rozwiązywało 42 uczestników. Wybrano 3 zwycięzców. 

4. Powiatowy Konkurs Plastyczny „Najpiękniejsze Szopki i Stroiki Bożonarodzeniowe”.   W 2021 

r. na konkurs wpłynęło 117 prac dzieci i młodzieży z Tomaszowa Lubelskiego i powiatu 

tomaszowskiego. Komisja powołana przez organizatora, nagrodziła 49 prac. 

5. Spotkania członków Dyskusyjnego Klubu Książki dla osób dorosłych oraz dla młodzieży. 

Dyskusyjne Kluby Książki to wspólny projekt Instytutu Książki i bibliotek wojewódzkich adresowany 

przede wszystkim do czytelników korzystających z bibliotek publicznych. Pomysł oparty jest na 

założeniu, że potrzebne są miejsca, w których można rozmawiać o wspólnie czytanych książkach oraz, 

że nie trzeba być krytykiem, by czerpać przyjemność z dyskutowania o literaturze. Celem klubów jest 

także ożywienie środowisk skupionych wokół bibliotek oraz zachęcenie samych bibliotekarzy do 

kreowania mody na czytanie. W ramach projektu uczestnicy spotkają się co najmniej raz w miesiącu i 

omawiają wybrane przez siebie książki. Organizowane są także spotkania autorskie. Do DKK dla 

dorosłych należy 18 osób a do młodzieżowego 12.  

6. Powiatowy Festiwal Piosenki Ekologicznej i Turystycznej. W konkursie mogli wziąć udział: 

dzieci, młodzież - soliści i zespoły wokalne z Tomaszowa Lubelskiego i powiatu tomaszowskiego. 

Z powodu pandemii impreza zorganizowana została zdalnie. Zgłosiło się 56 uczestników. Nagrodzono 

i wyróżniono 25 osób. 

7. Konkurs Recytatorski „W Krainie Wierszy”. Komisja powołana przez organizatora wysłuchała 63 

recytacji wierszy dzieci w wieku 3-10 lat. Nagrodzono i wyróżniono 21 młodych recytatorów.  

8. Narodowe Czytanie - 4 września, z inicjatywy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tomasza 

Zamoyskiego, we współpracy z Tomaszowskim Domem Kultury, odbyła się X edycja Narodowego 

Czytania. W roku 2021 czytany był dramat Gabrieli Zapolskiej „Moralność Pani Dulskiej”. Na estradzie 

amfiteatru Parku Miejskiego grupa uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 wraz z dyrektorem 

Piotrem Szumilakiem przedstawiła pierwszy akt sztuki, a szczególne wzmocniło jej odbiór wyjątkowo 

udana scenografia Jerzego Wawrzyńskiego, ilustrująca wnętrze mieszczańskiego domu z epoki. W tej 

samej scenerii odbyła się także zasadnicza część imprezy – lektura wybranego fragmentu z „Moralności 

Pani Dulskiej” w wykonaniu: posła na Sejm RP – Tomasza Zielińskiego, starosty tomaszowskiego 

Henryka Karwana, wicestarosty Jarosława Korzenia, zastępcy burmistrza Renaty Miziuk, sekretarza 

miasta Janusza Brodowskiego, dyrektora SP Nr 2 Renaty Śrutwy – Krupy, dyrektora ZUS Beaty 

Prochowicz – Król, dyrektora KRUS Moniki Pikuły, dyrektora PUP Stanisławy Koper, dyrektora 

Zespołu Szkół Techniczno – Zawodowych Anny Byczuk, dyrektora MOPS Adama Skorniewskiego oraz 

polonistek Marty Świderek, Marty Ożgi i Marty Prus. Ze względu na pandemię liczba czytających była 

ograniczona, dlatego utwór czytało 26 osób. Atrakcję stanowił udział Koła Gospodyń Miejskich 

„Lejdis”, które serwowały w szerokim wyborze i to gratisowo ciasta, sałatki, bigos na gorąco, tortillę, 

kurczaki w cieście i szereg innych przysmaków oraz napoje, które cieszyły się ogromnym wzięciem. 

 10. Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Tomasza Zamoyskiego – to konkurs skierowany do 

uczniów szkół podstawowych kl. IV-VIII i ponadpodstawowych miasta Tomaszowa Lubelskiego 

i powiatu tomaszowskiego. Cel konkursu to upamiętnienie rocznicy nadania Miejskiej Bibliotece 

Publicznej imienia Tomasza Zamoyskiego, pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego regionu, 

propagowanie twórczości poetów regionalnych, kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie 
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warsztatowych umiejętności recytatorskich. Uczestników oceniało jury powołane przez organizatora. 

Komisja przesłuchała 90 uczestników i nagrodziła oraz wyróżniła 39 osób.  

11. Wielkanocne Stroiki i Pisanki – konkurs adresowany do dzieci i młodzieży z Tomaszowa 

Lubelskiego i  powiatu tomaszowskiego. Spośród 304 prac, które wpłynęły na konkurs komisja 

nagrodziła i wyróżniła 82 osoby. 

12. Finał WOŚP - przy Miejskiej Bibliotece Publicznej mieścił się Tomaszowski Sztab WOŚP, który 

skupiał 60 wolontariuszy z tomaszowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych samorządowych 

i prywatnych. Wolontariusze przy ogromnym wsparciu mieszkańców miasta zebrali : 37.958,52 i 28 

euro.  

13. Ogólnopolski Tydzień Biblijny - 23 kwietnia, w Sanktuarium ZNMP odbyła się VIII edycja 

Maratonu Biblijnego. Publiczna lektura najpopularniejszego dzieła książkowego na świecie, została 

zorganizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. T. Zamoyskiego, we współpracy z Urzędem 

Miasta i Parafią ZNMP. W tomaszowskim maratonie wystąpiło 90 osób: księża, przedstawiciele 

samorządu miasta i powiatu, pracownicy bibliotek, dyrektorzy placówek oświatowo – wychowawczych 

i opiekuńczych, nauczyciele, pracownicy Urzędu Miasta, radni, pracownicy i kierownictwo instytucji 

oraz jednostek podległych Urzędowi Miasta, emeryci i renciści, harcerze, a honorowym gościem był 

Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek. 

14. Wystawa 400 lat Tomaszowa w ''Kronikach'' Jana Mazurka - Miejska Biblioteka Publiczna im. 

Tomasza Zamoyskiego włączyła się w program obchodów 400-lecia nadania prawa miejskiego, 

wykorzystując materiały zawarte w kronikach naszego dziejopisa Jana Mazurka. Na kilkunastu 

planszach zlokalizowanych w holu i czytelni MBP, zostały umieszczone starannie wyselekcjonowane 

i doskonale technicznie zeskanowane, oryginalne karty z zapiskami przedstawiającymi przeszłość 

miasta. Spójnego obrazu życia miasta od czasów najdawniejszych do współczesności. 

15. Wykład ks. prof. Tadeusza Guza - „Rozumienie narodu w nauczaniu błogosławionego Prymasa 

Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego” to temat wykładu ks. prof. Tadeusza Guza wygłoszonego 

w niedzielę 26 września w bibliotece. Spotkanie z mieszkańcami zostało przygotowane przez Światowy 

Związek Żołnierzy Armii Krajowej okręg Zamość, Uniwersytet Powszechny w Bondyrzu i MBP 

w Tomaszowie Lubelskim w ramach projektu edukacyjnego kierowanego przez posła na sejm RP 

Sławomira Zawiślaka. Ks. prof. przedstawił myśli o narodzie od czasów Platona, Sokratesa 

i Arystotelesa, ukazując niezmienną rolę społeczeństwa w kształtowaniu postaw patriotycznych, 

tożsamości narodowej i tradycji. W tym kontekście nauczanie bł. Stefana Wyszyńskiego ma znaczenie 

fundamentalne i przez wiele lat budowało Polaków i dodawało sił w mrocznych czasach komunizmu. 

Ks. profesor opowiedział też o wielkim projekcie budowy Aten Roztocza – muzeum filozofii, 

powstającym w rodzinnej wsi – Szozdach. 

16. „Stachuriada” – 16 i 17 października w Tomaszowskim Domu Kultury odbył się XIII Konkurs 

i Festiwal Poezji Śpiewanej „Stachuriada”, którego organizatorem była nasza biblioteka. Gościem 

specjalnym była Edyta Geppert. 

17. Jubileusz 90-lecia Biblioteki – 1 października Miejska Biblioteka Publiczna im. Tomasza 

Zamoyskiego obchodziła jubileusz swego założenia i działalności. 

18. Wykład ks. dra Jerzego Króla - w ramach wykładów organizowanych przez Muzeum w Bondyrzu 

i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej O. Zamość, mieszkańcy naszego miasta mogli 

wysłuchali wykładu ks. dra Jerzego Króla o wychowaniu w aspekcie chrześcijańskim. Wystąpienie 

odbyło się w Czytelni dla Dorosłych MBP. 

 

Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Lubelskim na rzecz bibliotek 

samorządowych powiatu tomaszowskiego  w 2021 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, 
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selekcji, automatyzacji i komputeryzacji bibliotek. Wspólnie z bibliotekami powiatu 

współorganizowano konkursy powiatowe. 

Ogółem w 2021 r. zrealizowano 19 wyjazdów do bibliotek samorządowych powiatu tomaszowskiego. 

Prowadzono indywidualne konsultacje dla pracowników bibliotek dotyczące sprawozdawczości GUS, 

rozliczenia projektów z dotacji. Na bieżąco wykonywano konsultacje z bibliotekami w oparciu o telefon 

i e-mail.  

W okresie sprawozdawczym zorganizowano 4 szkolenia, w tym 1 w MBP Tomaszów, 2 szkolenia on-

line, oraz 1 trzydniowy wyjazd szkoleniowo-studyjny „Szlakiem Małopolskich Bibliotek Publicznych” 

– w wyjeździe wzięło udział 22 bibliotekarzy z naszego powiatu. Dodatkowo nasi bibliotekarze brali 

udział w szkoleniach on-line organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Lublinie. 

 

Samorząd Tomaszowa Lubelskiego dba bardzo o pamięć o wydarzeniach związanych z historią 

miasta, regionu i Polski. Rok 2021 był rokiem jubileuszu 400-lecia nadania prawa miejskiego przez II 

ordynata Tomasza Zamoyskiego i ich zatwierdzenia przez króla Zygmunta III Wazę. Pomimo epidemii 

w 2021 roku przestrzegając obostrzeń sanitarnych następujące imprezy o charakterze historyczno – 

patriotyczno – religijnym oraz szereg imprez nawiązujących do jubileuszu czterechsetlecia Tomaszowa 

Lubelskiego: 

5 lutego - 168. rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego i Krwawego Dnia w Tomaszowie 

Ordynackim, 

28 lutego – 1 marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 

11 kwietnia - obchody 81. rocznicy zbrodni katyńskiej i 11. rocznicy katastrofy smoleńskiej, 

15 czerwca - akcja „Mały Patriota” skierowano do dzieci z tomaszowskich przedszkoli,  

- Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, 

3 maja - Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

25 maja - uroczysta sesja Rady Miasta inaugurująca obchody 400-lecia nadania prawa miejskiego dla 

miasta, 

1 sierpnia - „Zachować pamięć” – wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych w rocznicę wybuchu 

Powstania Warszawskiego, 

15 sierpnia - Dzień Służb Mundurowych, 

15 sierpnia - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”, 

1 września - 82. rocznica wybuchu II wojny światowej, 

16-19 września - 82. rocznica Bitew pod Tomaszowem Lubelskim połączona z Rekonstrukcją 

Historyczną, 

5 października - sesja naukowa „Tomasz Zamoyski i jego czasy” 

7 października - uroczystości poświęcone 400. rocznicy zatwierdzenia prawa miejskiego dla 

Tomaszowa, kończące obchody jubileuszowe, 

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości, 

13 grudnia - 40. rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego. 

 

7.3 Sport i rekreacja. 
 

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Tomasovia” w okresie 2021 roku realizował zadania z zakresu kultury 

fizycznej, utrzymania obiektów sportowych służących mieszkańcom miasta i okolic, prowadził 

działalność gospodarczą w zakresie usług noclegowych i gastronomicznych, zajmował się 

prowadzeniem Krytej Pływalni w Tomaszowie Lubelskim. 

W 2021 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 – 3 grupy. 

Łącznie w zajęciach treningowych brało udział około 350 osób. Zajęcia treningowe odbywały się 
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średnio 4 razy w tygodniu. Wydatki działalności szkoleniowej w szczególności obejmowały: 

- wynagrodzenia trenerów i instruktorów, 

- wyżywienie i noclegi na wyjazdach, 

- przewóz zawodników na zawody i sparingi (własny środek transportu + wynajem), 

- wynajem obiektów sportowych (boiska ze sztuczną nawierzchnią, hala sportowa), 

- ryczałty i ekwiwalenty sędziowskie,  

- zakup wody mineralnej dla zawodników, 

- zakup sprzętu sportowego, 

- pranie strojów sportowych, 

- wpisowe do zawodów, 

- rejestracje zawodników oraz ich ubezpieczenia. 

Sprawozdanie z funkcjonowania grup piłkarskich w 2021 roku. 

Juniorzy Starsi 

Runda wiosenna 2021 

 Drużyna trenera Bartosza Stefanika rozpoczęła przygotowania do rundy wiosennej 5 stycznia. 

Zawodnicy trenowali systematycznie 4 razy w tygodniu. W okresie ferii zimowych odbył się obóz 

dochodzeniowy (7 dni – dwa treningi dziennie), drużyna rozegrała w okresie zimowym 6 meczów 

sparingowych. Rozgrywki ze względu na pandemie rozpoczęły się z opóźnieniem – 24 kwietnia. W 

rundzie wiosennej odbyło się 10 meczów w Wojewódzkiej Lidze Juniorów Starszych (5 w Tomaszowie 

Lub.; 5 na wyjazdach). Drużyna wyjeżdżała na mecze do Radzynia Podlaskiego, Świdnika, Puław 

i dwukrotnie do Lublina. W 10 meczach zespół odniósł 5 zwycięstw, 4 porażki i 1 remis.  

Runda jesienna 2021  

 Od 1 lipca trenerem drużyny został Paweł Babiarz. Okres przygotowawczy zawodnicy rozpoczęli 9 

lipca, trenując 5 razy w tygodniu. Przygotowując się do rozgrywek drużyna odbyła obóz dochodzeniowy 

oraz rozegrała 4 mecze sparingowe. Rozgrywki sezonu 2021/22 rozpoczęły się 28 sierpnia meczem 

wyjazdowym do Chełma (zwycięstwo Tomasovii 6-0). Nasza drużyna wyjeżdżała jeszcze w tej rundzie 

do Janowa Lubelskiego, Lublina, Łęcznej i Białej Podlaskiej, na własnym boisku zagrała 5 razy. 

Rozgrywki nasi juniorzy zakończyli na 4 pozycji, odnosząc 6 zwycięstw, 3 porażki i 1 remis.  

Juniorzy Młodsi 

Runda wiosenna 2021 

 Drużyna trenera Mariusza Skawińskiego rozpoczęła przygotowania do rundy wiosennej 6 stycznia. 

Zawodnicy trenowali systematycznie 4 razy w tygodniu. W okresie ferii zimowych odbył się obóz 

dochodzeniowy (7 dni – dwa treningi dziennie), drużyna rozegrała w okresie zimowym 4 mecze 

sparingowe. Rozgrywki rozpoczęły się 20 marca, Tomasovia rozegrała mecz we Włodawie, wygrywając 

2-0. Ze względu na pandemię Wojewódzka Liga Juniorów Młodszych musiała zostać zawieszona aż do 

24 kwietnia, od tego momentu nasz zespół rozegrał jeszcze 6 meczów wyjazdowych (Radzyń Podlaski, 

Świdnik, Biała Podlaska, Lubartów i dwukrotnie Lublin) W rundzie wiosennej odbyło się w sumie 14 

meczów w Wojewódzkiej Lidze Juniorów Młodszych (7 w Tomaszowie Lub.; 7 na wyjazdach). Zespół 

odniósł 9 zwycięstw, 3 porażki i 1 remis.  

Runda jesienna 2021  

 Od 1 lipca trenerem drużyny został Zenon Maksymiak. Okres przygotowawczy zawodnicy rozpoczęli 

9 lipca, trenując 4 razy w tygodniu. Przygotowując się do rozgrywek drużyna odbyła obóz 

dochodzeniowy oraz rozegrała 3 mecze sparingowe. Rozgrywki sezonu 2021/22 rozpoczęły się 17 

sierpnia meczem wyjazdowym do Łęcznej. Nasza drużyna wyjeżdżała jeszcze w tej rundzie do 

Zamościa, Krasnegostawu, Świdnika i trzykrotnie do Lublina, na własnym boisku zagrała 7 razy. 

Rozgrywki nasi juniorzy zakończyli na 7 pozycji, odnosząc 2 zwycięstwa, 9 porażek i 3 remisy.  

Trampkarze Starsi 

Runda wiosenna 2021 

Drużyna trenera Zenona Maksymiaka rozpoczęła przygotowania do rundy wiosennej 7 stycznia. 

Zawodnicy trenowali systematycznie 4 razy w tygodniu. W okresie ferii zimowych odbył się obóz 

dochodzeniowy (7 dni – dwa treningi dziennie), drużyna rozegrała w okresie zimowym 5 meczów 
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sparingowe. Rozgrywki rozpoczęły się 20 marca, Tomasovia rozegrała mecz w Łęcznej, przegrywając 

2-1. Ze względu na pandemię Wojewódzka Liga Trampkarzy Starszych musiała zostać zawieszona aż 

do 25 kwietnia, od tego momentu nasz zespół rozegrał jeszcze 6 meczów wyjazdowych (dwukrotnie 

Lublin, Hrubieszów, Łuków, Puławy Krasnystaw) W rundzie wiosennej odbyło się w sumie 14 meczów 

w Wojewódzkiej Lidze Trampkarzy Starszych (7 w Tomaszowie Lub.; 7 na wyjazdach). Zespół 

występował rok młodszych rocznikiem co spowodowało niezadowalający wynik 2 remisów i 12 

porażek.  

Runda jesienna 2021  

 Od 1 lipca trenerem drużyny rocznika 2007 jest Mariusz Skawiński. Okres przygotowawczy zawodnicy 

rozpoczęli 10 lipca, trenując 4 razy w tygodniu. Przygotowując się do rozgrywek drużyna odbyła obóz 

dochodzeniowy oraz rozegrała 3 mecze sparingowe. Rozgrywki sezonu 2021/22 rozpoczęły się 18 

sierpnia meczem domowym z TOP 54 Biała Podlaska. Nasza drużyna wyjeżdżała w tej rundzie na 7 

spotkań do Opola Lubelskiego, Kraśnika, Dęblina, Świdnika, Biłgoraja i Białej Podlaski. Na własnym 

boisku zagrała 7 razy. Rozgrywki nasi trampkarze zakończyli, odnosząc 7 zwycięstw i 7 porażek.   

Trampkarze Młodsi 

Runda wiosenna 2021 

 Drużyna trenera Mariusza Skawińskiego rozpoczęła przygotowania do rundy wiosennej 8 stycznia. 

Zawodnicy trenowali systematycznie 3 razy w tygodniu. Drużyna rozegrała w okresie zimowym 5 

meczów sparingowe. Rozgrywki rozpoczęły się 20 marca, Tomasovia rozegrała mecz w Zamościu, 

przegrywając 8-2. Ze względu na pandemię Wojewódzka Liga Trampkarzy Młodszych musiała zostać 

zawieszona aż do 25 kwietnia, od tego momentu nasz zespół rozegrał jeszcze 6 meczów wyjazdowych 

(Biłgoraj, Świdnik, Chełm, Puławy, Kraśnik, Lublin) W rundzie wiosennej odbyło się w sumie 14 

meczów w Wojewódzkiej Lidze Trampkarzy Młodszych (7 w Tomaszowie Lub.; 7 na wyjazdach). 

Zespół występował rok młodszych rocznikiem co spowodowało niezadowalający wynik 1 zwycięstwo 

2 remisy i 11 porażek.  

Runda jesienna 2021  

 Od 1 lipca trenerem drużyny rocznika 2008 jest Zenon Maksymiak. Okres przygotowawczy zawodnicy 

rozpoczęli 10 lipca, trenując 4 razy w tygodniu. Przygotowując się do rozgrywek drużyna odbyła obóz 

oraz rozegrała 3 mecze sparingowe. Rozgrywki sezonu 2021/22 rozpoczęły się 18 sierpnia meczem 

domowym z Unią Hrubieszów (zwycięstwo 4-1). Nasza drużyna wyjeżdżała w tej rundzie na 7 spotkań 

do Hrubieszowa, Lubartowa, Radzynia Podlaskiego, Chełma, Zamościa i dwukrotnie do Lublina. Na 

własnym boisku zagrała 7 razy. Rozgrywki nasi trampkarze zakończyli, odnosząc 10 zwycięstw i 4 

porażki.   

Młodzicy Starsi 

Runda wiosenna 2021 

 Drużynę prowadził Zenon Maksymiak. Chłopcy z rocznika 2008 trenowali przez okres zimowy 4 razy 

w tygodniu, dodatkowo rozgrywając mecze sparingowe. Rozgrywki Wojewódzkiej Ligi Młodzików 

Starszych rozpoczęły się z opóźnieniem, ze względu na pandemię. 25 kwietnia drużyna rozegrała mecz 

na własnym boisku z Górnikiem Łęczna (wygrywając 2-0) . Wyniki w rundzie wiosennej nie były 

zadowalające: 2 zwycięstwa 9 porażek. Z 11 meczów, pięć odbyło się na wyjeździe. W Puławach, 

Zamościu, Łukowie i dwukrotnie w Lublinie.  

Runda jesienna 2021  

 Drużyna Ireneusza Barana była na obozie w Nowinach na początku lipca. W dalszej części roku drużyna 

trenowała 3 razy w tygodniu, dodatkowo rozgrywając mecz sparingowy. Rozgrywki Wojewódzkiej Ligi 

Młodzików Starszych rozpoczęły się 1 września (porażka w Lublinie z Motorem 2-0). Oprócz meczu w 

Lublinie nasza drużyna grała jeszcze mecze wyjazdowe w Chełmie, Opolu Lubelskim, Radzyniu 

Podlaskim i ponownie w Lublinie. U siebie zagrała 5 meczów. Bilans w rozgrywkach: 4 zwycięstwa 1 

remis 4 porażek. 

Młodzicy Młodsi 

Runda wiosenna 2021 
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Drużynę prowadził Ireneusz Baran. Chłopcy z rocznika 2009 trenowali przez okres zimowy 4 razy 

w tygodniu, dodatkowo rozgrywając mecze sparingowe. Rozgrywki Wojewódzkiej Ligi Młodzików 

Młodszych rozpoczęły się z opóźnieniem, ze względu na pandemię. 26 kwietnia drużyna rozegrała mecz 

na własnym boisku z Górnikiem Łęczna. Wyniki w rundzie wiosennej: 2 zwycięstwa 4 remisy 6 porażek. 

Z 11 meczów, pięć odbyło się na wyjeździe. W Lublinie, Łukowie, Opolu Lubelskim, Puławach 

i Radzyniu Podlaskim.  

Runda jesienna 2021  

 Drużyna Pawła Babiarza była na obozie w Nowinach na początku lipca. W dalszej części roku drużyna 

trenowała 3 razy w tygodniu, dodatkowo rozgrywając mecz sparingowy. Rozgrywki Wojewódzkiej Ligi 

Młodzików Młodszych rozpoczęły się 28 sierpnia od tego momentu nasz zespół rozegrał mecze 

wyjazdowe w Lubartowie, Dęblinie, Puławach i dwukrotnie w Lublinie. U siebie zagrał 6 meczów. 

Bilans w rozgrywkach: 4 zwycięstwa 1 remis 6 porażek 

Orlicy Starsi 

Runda wiosenna 2021 

Trenerem drużyny zawodników urodzonych w 2010 roku był Paweł Babiarz. Drużyna występowała w 

Okręgowej Lidze Młodzików Młodszych, grając z drużynami z rocznika 2009. Od stycznia do czerwca 

drużyna odbyła 179 godzin zajęć szkoleniowych, dodatkowo rozgrywając zimowe turnieje w Łęcznej, 

Biłgoraju i Lublinie. Rozgrywki w Okręgowej Lidze Młodzików Młodszych rozpoczęły się 

z opóźnieniem 5 maja meczem w Krasnobrodzie, nasz zespół wyjeżdżał jeszcze do Łaszczówki, Suśca 

i Zamościa. Bilans spotkań: 4 zwycięstwa, 1 remis, 1 porażka. 

Runda jesienna 2021  

 Trenerem drużyny zawodników z rocznika 2011, którzy w sezonie 2021/22 są Orlikami Starszymi, jest 

Artur Jaremko. Drużyna trenowała systematycznie 3 razy w tygodniu, dodatkowo rozgrywając mecze 

sparingowe. Zespół uczestniczył w rozgrywkach Okręgowej Ligi Młodzików Młodszych, rozgrywając 

pięć spotkań na wyjeździe (Werbkowice, Mircze, Szczebrzeszyn i dwukrotnie Zamość), oraz cztery na 

własnym boisku, wygrywając wszystkie 9 meczów i zajmując miejsce lidera tabeli po rundzie jesiennej. 

Orlicy Młodsi 

Runda wiosenna 2021 

Trenerem drużyny z rocznika 2011 był Artur Jaremko. Drużyna systematycznie trenowała 3 razy w 

tygodniu, dodatkowo rozgrywając turnieje i mecze sparingowe. Rozgrywki Okręgowej Ligi Orlików 

Młodszych odbywają się systemem turniejowym i nie liczone są w niej wyniki meczów.  

Runda jesienna 2021  

Trenerem drużyny z rocznika 2012 był Marcin Nieśpiał. Drużyna systematycznie trenowała 3 razy 

w tygodniu, dodatkowo rozgrywając turnieje i mecze sparingowe. Rozgrywki Okręgowej Ligi Orlików 

Młodszych odbywają się systemem turniejowym i nie liczone są w niej wyniki meczów. 

Żak Starszy 

Runda wiosenna 2021 

Trenerem drużyny z rocznika 2012 był Marcin Nieśpiał. Drużyna systematycznie trenowała 3 razy 

w tygodniu, dodatkowo rozgrywając turnieje i mecze sparingowe. Rozgrywki Okręgowej Ligi Orlików 

Młodszych odbywają się systemem turniejowym i nie liczone są w niej wyniki meczów.  

Runda jesienna 2021  

Trenerem drużyny z rocznika 2013 był Marcin Nieśpiał. Drużyna systematycznie trenowała 3 razy 

w tygodniu, dodatkowo rozgrywając turnieje i mecze sparingowe. Rozgrywki Okręgowej Ligi Orlików 

Młodszych odbywają się systemem turniejowym i nie liczone są w niej wyniki meczów. 

Żak Młodszy 

Runda wiosenna 2021 

Trenerem drużyny z rocznika 2013 był Marcin Nieśpiał. Drużyna systematycznie trenowała 3 razy 

w tygodniu, dodatkowo rozgrywając turnieje i mecze sparingowe. Rozgrywki Okręgowej Ligi Orlików 

Młodszych odbywają się systemem turniejowym i nie liczone są w niej wyniki meczów.   
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Runda jesienna 2021  

Trenerem drużyny z rocznika 2014 był Piotr Joniec. Drużyna systematycznie trenowała 3 razy 

w tygodniu, dodatkowo rozgrywając turnieje i mecze sparingowe. Rozgrywki Okręgowej Ligi Orlików 

Młodszych odbywają się systemem turniejowym i nie liczone są w niej wyniki meczów. 

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. 

Sprawozdanie z funkcjonowania grup siatkarskich w 2021 roku. 

Początek roku kalendarzowego 2021 był kontynuacją rozgrywek sezonu 2020/2021. Nasze zawodniczki 

rywalizowali w różnych kategoriach wiekowych: 

 juniorki – Wojewódzka Liga juniorek 

 kadetki – Wojewódzka liga kadetek 

 młodziczki – Wojewódzka Liga młodziczek 

Zespół juniorek 

Drużyna juniorek w sezonie 2020/2021 uplasowała się na 4 miejscu w Wojewódzkiej Lidze. W obecnym 

sezonie 2021/22 siatkarki Tomasovii  w ramach Wojewódzkiej Ligi zajmują 5 miejsce i w dalszym ciągu 

walczą 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 

drugoligowego ( Klaudia Muc, Patrycja Polak oraz Wiktoria Mandro ) 

Trenerami zespołu juniorek są: Stanisław Kaniewski oraz Krzysztof Wróbel 

Zespół kadetek  

Drużyna kadetek w sezonie 2020/2021 uplasowała się podobnie jak juniorki na 4 miejscu 

w Wojewódzkiej Lidze. W obecnym sezonie 2021/22 siatkarki Tomasovii w ramach Wojewódzkiej Ligi 

zajmują 5 miejsce, z szansami awansu do ćwierćfinałów 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 

Zespół młodziczek  

Drużyna młodziczek w sezonie 2020/2021 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 Lub. zajmują 4 miejsce w Wojewódzkiej Lidze z szansami 

awansu do rozgrywek centralnych. Dwie zawodniczki z tego zespołu zostało powołanie do Kadry 

Wojewódzkiej w roczniku 2007 ( Ewa Jarczak , Ula Hacia ). Trenerem tego zespołu jest Krzysztof  

Wróbel.  

Rozgrywki ligowe w poszczególnych rocznikach sezonu 2020/2021 zostały zakończone w I 

kwartale 2021 roku. Po rozgrywkach ligowych w okresie II kwartału 2021 roku szkoleniowcy 

skoncentrowali się na zajęciach treningowych, których głównym celem było przygotowanie siatkarek 

do nowego sezonu 2021/2022. 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 2021 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. 
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Sprawozdanie z funkcjonowania grup lekkiej atletyki w 2021 roku. 

Sekcja lekkiej atletyki liczy 35 zawodniczek i zawodników. Zawodnicy trenują konkurencje 

sprinterskie, skoki, rzuty oraz biegi średnie i długie. Szkoleniowcami są Mirosław Fus trener II klasy 

lekkiej atletyki, Tomasz Wawrzusiszyn trener II klasy lekkiej atletyki oraz Andrzej Gdański trener II 

klasy 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, I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Techniczno - Motoryzacyjnych 

– bieżnia lekkoatletyczna, zimą biegają w Parku Miejskim, oraz na trasach Nadleśnictwa Tomaszów. 

Okres styczeń – luty to okres ogólnego przygotowania gdzie głównie pracują nad wytrzymałością, 

marzec to okres startowy w biegach przełajowych. Podczas ferii zimowych zawodnicy przebywali na 

obozie przygotowawczym w Krasnobrodzie. Przed rozpoczęciem sezonu startowego na przełomie 

kwietnia i maja zawodnicy „Tomasovi” przebywali na zgrupowaniu sportowym w Przemyślu. 

W maju rozpoczęły się mitingi kwalifikacyjne w których nasi zawodnicy Ewa Wiatrzyk 

i Mateusz Krzyżanowski uzyskali minima na Mistrzostwa Polski U20 natomiast Robert Wiatrzyk 

zakwalifikował się na Mistrzostwa Polski U23. Mistrzostwa Polski Juniorów U 20 odbyły się w Lublinie 

Mateusz Krzyżanowski był 12 na 1500m i 15 w biegu na 800m, Ewa Wiatrzyk zajęła 17 miejsce w biegu 

na 1500m oraz 23 na 800m. Podczas Mistrzostw Polski U 23 które odbyły się w Suwałkach Robert 

Wiatrzyk zajął 18 miejsce w biegu na 800m. 

Z bardzo dobrej strony zaprezentowali się zawodnicy „Tomasovi” podczas Mistrzostw Polski 

LZS w Lekkiej Atletyce - Mateusz Krzyżanowski został Mistrzem Polski na dystansie 5000m, natomiast 

Robert Wiatrzyk zajął 6 miejsce w biegu na 1500m.  

W okresie wakacyjnym sekcja lekkoatletyczna przebywała na zgrupowaniu sportowych 

w Olsztynie. 

We wrześniowych Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Lekkiej atletyce bardzo 

dobrze zaprezentowali się nasi zawodnicy: Magda Kata wygrała współzawodnictwo w rzucie oszczepem 

oraz w pchnięciu kulą, Joanna Fus wywalczyła złoty medal w skoku w dal oraz zajęła 4 miejsce 

w wieloskoku, Mateusz Stankiewicz zajął 5 miejsce w biegu na 1000m. Magdalena Kata i Joanna Fus 

uzyskały prawo startu w Mistrzostwach Polski Młodzików. Podczas Mistrzostw Polski Młodzików 

w Karpaczu z bardzo dobrej strony pokazała się Magdalena Kata która zajęła 6 miejsce w rzucie 

oszczepem. 

6 listopada 2021r w Białymstoku odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 

w Biegach Przełajowych w których udział brali nasi zawodnicy – Mateusz Stankiewicz zajął 4 miejsce 

w biegu na 3000m, Wojciech Surmacz uplasował się na 8 miejscu w biegu na 2000m, Milena Kozłowska 

zajęła 12 miejsce w biegu na 1500m. 

13 listopada 2021r. w Tomaszowie odbyły się Mistrzostwa Województwa w Biegach 

Przełajowych, w których zawodnicy „Tomasovi” osiągnęli następujące rezultaty: złoty medal zdobyła 

Wiatrzyk Ewa, brązowy medal wywalczył Wiatrzyk Robert, Dziuba Mateusz 4 miejsce, Stankiewicz 

Mateusz 8 miejsce. 27 listopada OSiR „Tomasovia” był organizatorem Mistrzostwa Polski w Biegach 

Przełajowych w których Mateusz Krzyżanowski w kategorii junior zajął 12 miejsce, a Robert Wiatrzyk 

13 miejsce w kategorii młodzieżowiec. Od 27 do 31 grudnia nasi zawodnicy przebywali na zgrupowaniu 

regeneracyjnym w Krasnobrodzie. Bardzo dobra postawa i osiągnięte rezultaty zawodników: Magdaleny 

Kata, Joanny Fus oraz Mateusza Krzyżanowskiego w sezonie letnim 2021 sprawiły, iż zostali oni  

powołani do Zaplecza Kadry Narodowej na sezon 2022. 

W analizowanym styczeń 2021 - grudzień 2021 roku odbyły się zawody narciarskie oraz zawody 

w jeździe szybkiej na wrotkach organizowanych na trasach i obiektach OSiR „Tomasovia” m.in.: 

- 17 stycznia - Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w sprintach w stylu dowolnym na trasach „Siwej 

Doliny” Organizatorzy: LOZN i OSiR „Tomasovia”.  

- 20 – 22 lutego na trasach biegowych „Siwa Dolina” rozegrano Mistrzostwa Polski juniorów młodszych 

w biegach narciarskich. Organizatorzy: LOZN i OSiR „Tomasovia”. 

- 27 lutego zorganizowano Ogólnopolski Bieg Hetmański na trasach biegowych „Siwa Dolina”. 

Organizatorzy: LOZN i OSiR „Tomasovia”.  
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- 13 marca odbyły się zawody narciarskie o Puchar Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski. 

- 3 maja na torze RSS Arena Roztocze odbyły się zawody w jeździe szybkiej na wrotkach 1 edycja XXI 

GP o Puchar Burmistrza Tomaszowa Lubelskiego – z okazji 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 – 

Maja. 

- 9 maja odbyła się 2 edycja XXI GP o Puchar Burmistrza Tomaszowa Lubelskiego w jeździe szybkiej 

na wrotkach Tor RSS Arena Roztocze. 

- 15-16 maja miały miejsce zawody o Puchar Polski Vesmaco CUP „Dzieciaki na medal” w jeździe 

szybkiej na wrotkach. Zawody odbyły się na 200 metrowym torze wrotkarskim RSS Arena Roztocze 

o nawierzchni Vesmaco.  

- 6 czerwca odbyły się Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w jeździe szybkiej na wrotkach. 

- 11-13 czerwca miały miejsce Torowe Mistrzostwa Polski dla dzieci i młodzieży.  

- 19 czerwca odbyła się 4. edycja XXI GP Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w jeździe 

szybkiej na wrotkach. 

- 28-29 sierpnia odbyły się dwudniowe zawody Pucharu Polski na nartorolkach oraz I letni Bieg 

Hetmański. 

- 3 października 2021 r. odbyła się 5 edycja XXI GP o Puchar Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski. 

W omawianym okresie OSiR zapewnił pomoc techniczną i zabezpieczył w sprzęt techniczny 

imprezy: 

1. Dni Tomaszowa Lubelskiego w dniu 11.07. na stadionie miejskim w Tomaszowie Lubelskim. 

Gwiazdami wieczoru był zespól „Daj to głośnie” oraz zespół „Enej” Podczas Koncertów był dostępny 

mobilny punkt szczepień gdzie mieszkańcy Tomaszowa Lubelskiego mogli zaszczepić się szczepionką 

Johnson&Johnson. 

2. 27.11. na obiektach OSiR „TOMASOVIA” w Tomaszowie Lubelskim odbyły się 93 PZLA 

Mistrzostwa Polski w Tomaszowie Lubelskim. Organizatorem wydarzenia był Ośrodek Sportu 

i Rekreacji ”TOMASOVIA”. W zawodach wzięło udział 549 zawodników i zawodniczek. Partnerzy 

wydarzenia to: Grupa Azoty Zakłady Azotowe” Puławy Spółka Akcyjna, Totalizator Sportowy sp. z o.o., 

Urząd Marszałkowski w Lublinie oraz Lubelski Węgiel Bogdanka Spółka Akcyjna. 

3. W ramach upamiętnienia 82 rocznicy bitew pod Tomaszowem Lubelskim w dniu 18.09. odbył się X 

Tomaszowski Półmaraton pamięci Żołnierzy Września 1939 roku. Z dystansem 21.095 km postanowiło 

się w sumie zmierzyć 94 zawodników i zawodniczek. Wśród mężczyzn nie po raz pierwszy najszybciej 

ten dystans pokonał pan Michał Biały z Kraśnika, który okazał się lepszy od dwóch zawodników 

z Lublina Andrzeja Orłowskiego i Pawła Mazurka. Warto nadmienić w tym miejscu, że 4 miejsce zajął 

jedyny przedstawiciel „Tomasovi” Robert Wiatrzyk. Wśród pań najszybciej trasę półmaratonu pokonała 

pani Ewa Furmaniak ze Świerży, która okazała się szybsza od pań Olgi Zarzecznej z Lublina i Joanny 

Wasilewskiej. 

4. 3 października odbyło się XXI Charytatywne Miejskie Święto Roweru, które miało na celu pomoc 

pogorzelcom z Majdanu Górnego. W akcji zorganizowanej przez Fundację Parasol Roztocza i Pomagaj 

z Nami wzięło w sumie około 200 rowerzystów. Start i meta usytuowane były na stadionie OSiR 

Tomasovia, a uczestnicy mieli do pokonania trasę Tomaszów Lubelski - Susiec - Tomaszów Lubelski. 

Ogółem podczas wspomnianej akcji zebrano ponad 12 tyś zł. 

5. 24-25 września w Parku Miejskim w Tomaszowie Lubelskim odbył się bieg sztafetowy na dystansie 

400 km z okazji 400-lecia nadana prawa miejskiego pod honorowym patronatem Wojciecha 

Żukowskiego Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski 

6. 02.09. odbyło się spotkanie z Małgorzatą Hołub-Kowalik złotą i srebrną medalistką Igrzysk 

Olimpijskich w Tokio w sztafecie mieszanej 4 x 400 i sztafecie kobiet 4 x 400. 

7. 25 sierpnia odbył się rajd rowerowy w ramach Miejskiego Święta Roweru z okazji 400-lecia 

Tomaszowa Lubelskiego, organizowany w ramach Festiwal Turystyki Rowerowej "Roztocze bez 

granic". Zarówno start jak i meta rajdu znajdowała się na stadionie OSiR „Tomasovia” Rajd rozpoczął 

się o godzinie 11.00 a zakończył się o godz. 15.00. Długość trasy wynosiła 25 km. 
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8. Jarmark Ordynacki odbył się w dniu 15 sierpnia na stadionie miejskim w Tomaszowie Lubelskim, 

gwiazdą wieczoru była Sylwia Grzeszczak. Podczas Jarmarku był dostępny mobilny punkt szczepień 

gdzie mieszkańcy Tomaszowa mogli zaszczepić się szczepionką Johnson&Johnson. 

9. I Bieg Zielonych koszulek TGB w dniu 28.08. odbył się bieg i marsz Nornic Walking w ramach 

obchodów 100-lecia pobytu marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim. 

Działalność sportowo-rekreacyjna to organizowanie turniejów, gier i zabaw dla mieszkańców 

miasta i okolicy. Wiele imprez organizowanych przez Ośrodek ma już wieloletnią tradycję. 

W analizowanym okresie Ośrodek współpracował z następującymi organizacjami, stowarzyszeniami 

i klubami sportowymi przy organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych: 

 Lubelskim Okręgowym Związkiem Narciarskim, 

 Lubelskim Okręgowym Związkiem Lekkiej Atletyki, 

8. Lubelskim Związkiem Piłki Nożnej, 

9. Lubelską Unią Sportu, 

10. Radą Wojewódzką LZS, 

11. Radą Powiatową LZS, 

12. Szkolnym Związkiem Sportowym – wojewódzkim i powiatowym, 

13. Wojewódzkim Związkiem Piłki Siatkowej, 

14. Zamojskim Okręgowym Związkiem Piłki Nożnej, 

15. Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Lubelskim, 

16. Ochotniczym Hufcem Pracy, 

17. MULKS Tomaszów Lubelski, 

18. UKS „Maratończyk” przy SOSW w Tomaszowie Lubelskim, 

19. UKS „Dwójka” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Tomaszowie Lubelskim, 

20. TUKS RST ROZTOCZE Tomaszów Lubelski, 

21. 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. 

Obozy sportowe 

W ramach prowadzonej działalności szkoleniowej Ośrodek Sportu i Rekreacji „Tomasovia” jest 

miejscem chętnie wybieranym jako miejsce obozów sportowych. Obozy sportowe zorganizowane w 

2021 r. to m.in.:   

 - w dniach 19.02. -22.02. obóz sportowy z miejscowości Ustrzyki Dolne, 31 osób korzystało z naszych 

obiektów, hotelu jak i wyżywienia, 

- w dniach 14.02-19.02. Małopolskie Zrzeszenie Ludowe z Krakowa korzystało z naszych obiektów, 

wyżywienia i noclegów, 

- w dniach 14.05-16.05. w obozie sportowym z wyżywieniem uczestniczyło 18 dzieci z Tomaszowa 

Mazowieckiego, 

- sanocki Klub Łyżwiarski uczestniczył w obozie sportowym z wyżywieniem w dniach 11.06-13.06.,  

- Klub Sportowy ERKA obóz z wyżywieniem odbył w dniach 19.06-27.06., uczestniczyło w nim 20 

osób, 

- 33 uczestników obozu sportowego z Sanockiego Klubu Łyżwiarskiego  „Górnik” w dniach 05.07-

17.07.,  

- Rzeszowskie Stowarzyszenie Rolkowe swoje obozy sportowe z wyżywieniem miało w III turach. I 

tura w dniach 17.07-26.07. - 24 osoby, II tura w dniach 26.07-01.08. - 24 osoby, III tura 01.08-05.08. - 

28 osób, 
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- Rolki dla każdego z Warszawy swój obóz sportowy wraz w wyżywienie zorganizowały w dniach 

16.08-26.08. W obozie uczestniczyło od 16.08. do 20.08. - 26 osób a od 21.08. do 26.08. - 25 osób,  

- KSZO Ostrowiec Świętokrzyski miał obóz sportowy z wyżywieniem w dniach 11.09-12.09., 

uczestniczyło w nim 14 osób, 

- Polski Związek Lekkiej Atletyki z Warszawy korzystał z naszych obiektów w dniach 05.11- 13.11. 

W dniach od 19.07. do 24.07. oraz w dniach od 26.07. do 31.07. roku zorganizowany został obóz 

dochodzeniowy dla naszej grupy szkoleniowej. Z tej formy wypoczynku a zarazem szkolenia skorzystali 

Trampkarze Młodsi. W obozach dochodzeniowych uczestniczyło także 17 osób z grupy Młodzik 

Młodszy w dniach od 16.08. do 20.08., 16 zawodników z grupy Orlik Starszy swój obóz dochodzeniowy 

miał od 23 do 27 sierpnia. 

 

Działalność Krytej Pływalni:  

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. 

Ponadto kompleks sportowy oferuje także siłownię, restaurację z barem oraz parking dla 75 

samochodów. Na Krytej Pływalni są oferowane usługi z zakresu indywidualnej i grupowej nauki 

pływania, oraz zajęcia z aqua fitness. W kasie jest możliwość zakupienia czepków, kąpielówek 

i okularów. 

Od 1 stycznia 2021 roku do 11 lutego 2021 roku Kryta Pływalnia ze względu na obostrzenia 

związane z wirusem COVID-19 była zamknięta. 12 lutego nastąpiło otwarcie w reżimie sanitarnym. 

Kolejny lockdown miał miejsce 20 marca i trwał do 28 maja. Po ponownym otwarciu jednorazowo 

mogło przebywać na Krytej Pływalni do 50 % obłożenia. Od dnia 1 września do dnia 30 września Kryta 

Pływalnia była nieczynna z powodu prac konserwacyjnych. 

 Kolejne obostrzenia dla osób korzystających z Krytej pływalni zostały wprowadzone od 1 

grudnia do 17 grudnia, limit wynosił 50 % (75 osób), od 18 grudnia ograniczenie to zostało jeszcze 

bardziej zaostrzone i wynosiło tylko 30 % (45osób), ograniczenie to nie dotyczyło osób zaszczepionych. 

Poniżej tabela informująca o wpływach netto z działalności Krytej Pływalni oraz ilości osób 

korzystających z Krytej Pływalni w poszczególnych miesiącach.  

Miesiąc Ilość osób korzystających z 

Krytej Pływalni 

Wpływy netto z działalności 

Krytej Pływalni 

Styczeń 0 0 zł 

Luty 4.918 44.467,83 zł 

Marzec 22.204 52.562,29 zł  

Kwiecień 0 0 zł 

Maj 1.034 8.631,32 zł 

Czerwiec 9.394 60.549,44 zł 

Lipiec 12.539 100.189,12 zł 

Sierpień 13.633 103.643,43 zł 

Wrzesień 0 0 zł 

Październik 8.067 37.364,51 zł 

Listopad 9.244 41.537,88 zł 

Grudzień 6.704 37.955,30 zł 

SUMA 87.737 487.506,86 zł 
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6 grudnia 2021 r. na Krytej Pływalni w Tomaszowie Lubelskim odbyły się I Mikołajkowe Zawody 

Pływackie o Płetwę Burmistrza Tomaszowa Lubelskiego. W dniach 28-29 grudnia ruszył nabór do 

sekcji pływackiej dzieci i młodzieży. 

Pozostała działalność Ośrodka: 

1. Noclegowa i gastronomiczna 

W budynku Krytej Pływalni od 1 stycznia 2021 r. do 31 maja 2021 r. funkcjonował „Bar Klubowy”, 

który zapełniał pełne wyżywienie uczestnikom obozów. Z dniem 01.06.2021 r. została zawarta umowa 

najmu lokalu użytkowego w którym mieścił się „Bar Klubowy”. Najemcą jest Fit My Day sp. z o. o., 

który pełni działalności gastronomiczną a od 01.06.2021 roku zajmuje się wyżywieniem obozów 

sportowych Ośrodka Sportu i  Rekreacji „Tomasovia”. Umowa najmu obowiązuje od 1 czerwca 2021 

roku do 31 maja 2022 roku. 

Jednostka do 31 maja 2021 r.  świadczyła również usługi gastronomiczne, zapewniając całodzienne 

wyżywienie dla uczestników obozów. W okresie zimowym tj. od listopada 2020 roku do 31 maja 2021 

r. wydawała posiłki dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie 

Lubelskim. 

 Poniżej tabela informująca o osiągniętych  wpływach netto w poszczególnych miesiącach 

działalności:  

 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj SUMA 

Wpływy netto 

z działalności „Baru 

Klubowego” 

0 zł 1617,98 zł 1629,07 zł 0 zł 2161,52 5408,57 zł 

 

Ośrodek posiada 1 obiekt hotelowy z 49 miejscami noclegowymi. 

W okresie  2021 roku wykorzystanie miejsc noclegowych w obiekcie przedstawiało się następująco: 

 nominalna łączna liczba miejsc noclegowych -   17.885 

 wykorzystanie     -     2.157 

  średnie wykorzystanie miesięczne:        12,06%. 

 

Wykorzystanie miesięczne w analizowanym okresie przedstawia poniższa tabela: 

L.p. Miesiąc Ilość udzielonych 

noclegów 

Wskaźnik 

wykorzystania 

Nominalna 

liczba miejsc 

noclegowych w 

miesiącu 

1 styczeń 11 0,72 1519 

2 luty 116 8,45 1372 

3 marzec 43 2,83 1519 

4 kwiecień 87 5,92 1470 

5. maj 111 7,30 1519 

6. czerwiec 262 17,82 1470 

7. lipiec 717 47,20 1519 

8. sierpień 442 29,02 1519 

9. wrzesień 86 5,85 1470 

10. październik 71 4,76 1519 

11. listopad 155 10,45 1470 

12. grudzień 56 3,69 1519 

 SUMA 2157   

Usługi noclegowe świadczone były głównie dla uczestników obozów sportowych, gości 

indywidualnych oraz pracowników firm.  

W 2021 roku wykonano termomodernizację budynków Ośrodka. 

Jednocześnie trwały prace remontowe wewnątrz budynku. W ramach tych prac wykonano: 
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- remont w szatni sędziów,  

- przekształcono „starą  kawiarnię” na 3 pomieszczenia w tym zrobiono dodatkową szatnię dla 

zawodników,  

- zamontowano panele fotowoltaiczne,  

- trwała kontynuacja remontu korytarzy i pokoi hotelowych wraz z łazienkami. 

 

7.4 Programy i projekty na które pozyskano fundusze zewnętrzne.  
 

I. Projekt pn. „Odnawialne Źródła Energii w Mieście Tomaszów Lubelski” współfinansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 Działania 4.1. Wsparcie 

wykorzystania OZE.  

Zadanie obejmowało wykonanie: 

- 342 instalacji fotowoltaicznych, 

- 42 instalacji kolektorów słonecznych, 

- 29 powietrznych pomp ciepła, 

- 34 kotłów na biomasę. 

Realizacja projektu rozpoczęła się 28.04.2020 roku a zakończyła 31.12.2021 roku. W ramach podjętych 

działań przystąpiono do pisania umów uczestnictwa w projekcie wraz z niezbędnymi załącznikami. 

Mieszkańcy wnieśli wkład własny do projektu. Dokonano również aktualizacji listy uczestników. W 

wyżej wskazanym okresie dokonano montażu instalacji OZE po przeprowadzonym postępowaniu PZP. 

Wydatkowano: 705 304,00 zł, w tym dofinansowanie: 423 182,40 zł 

 

II. Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

Zadanie pn. „Tomaszów Lubelski. Krótki przewodnik po mieście i okolicy” realizowany przez 

Stowarzyszenie LTM- Lubię To Miasto.  

Czas realizacji projektu od 27-01-2021 do 12-04-2021. Projekt współfinansowany był z środków Unii 

Europejskiej w ramach za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie”. Celem 

realizacji zadania było poprawa promocji lokalnego dziedzictwa poprzez wydanie przewodnika po 

Tomaszowie Lubelskim i najbliższej okolicy. 

Planuje się w ramach zadania: 

1) publikację 1 internetowej wersji przewodnika. 

2) publikacja przewodnika: 

- 8000 szt. w j. polskim 

- 500 szt. w j. angielskim 

- 500 szt. w j. ukraińskim 

Wartość otrzymanego dofinansowania: 26 940,00 zł 

 

III. Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program Sportowa Polska 2021.  

„Przebudowa obiektów sportów nartorolkowych i wrotkarskich wraz z niezbędną infrastrukturą 

na obiektach sportowych OSiR „Tomasovia".  

Celem realizacji zadania była poprawa warunków treningowych dla sportowców poprzez przebudowę 

obiektów sportów nartorolkowych i wrotkarskich wraz z niezbędną infrastrukturą na obiektach Ośrodka 

Sportu i Rekreacji „Tomasovia” w Tomaszowie Lubelskim położonych przy ul. Aleja Sportowa 8. 

Zaplanowane prace w ramach projektu: 

1) Remont toru nartorolkowego. 

2) Przebudowa zbiornika wody służącego do produkcji śniegu do naśnieżania tras biegowych. 

3) Ogrodzenie obiektów OSiR. 

4) Remont toru wrotkarskiego. 

Wartość projektu: 1 568 126,28, dofinansowanie: 784 062,00 
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IV. Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program Sportowa Polska 2021.  

„Zajęcia sportowe dla uczniów 2021” pt. "Umiem pływać!. Zajęcia dla uczniów klas I – III szkół 

z terenu Miasta Tomaszów Lubelski". Zrealizowany za pośrednictwem Tomaszowskiego Klubu 

Sportowego „Tomasovia”. 

Projekt był skierowany do dzieci szkół podstawowych z terenu miasta Tomaszów Lubelski bez 

selekcjonowania na mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo uczniów. Adresatami 

działań były grupy min. 10, maks. 15-osobowe, podczas 20-godzinnego kursu zdobywały kolejne 

umiejętności pływackie sprawdzane przez instruktorów – uczestnicy mogli zdobywać stopnie od I do 

IV – Rybka, Foka, Nurek i Delfinek. Podstawowym celem projektu było doprowadzenie do opanowania 

przez uczniów elementarnych sposobów pływania oraz zdobycie umiejętności pływania stylem 

grzbietowym, a także uświadomienie dzieciom, rodzicom korzyści zdrowotnych jakie pociąga za sobą 

umiejętność nauki pływania. Przeszkolono 150 uczestników. Całkowity planowany koszt realizacji 

zadania 26 400,00 zł. Wnioskowana dotacja FZSdU 18 900,00 zł. 

 

V. „Laboratoria Przyszłości” rządowa inicjatywa finansowana z Funduszu  Przeciwdziałania 

COVID-19 i realizująca jeden z postulatów „Polskiego Ładu”. 

„Laboratoria Przyszłości” to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących 

szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród 

uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia 

technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. W ramach 

Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego 

potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności 

samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w 

zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-

komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku 

pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim - 157 000,00 zł.  

Szkoła zakupiła: Sprzęt ICT: drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami, ploterami etc.), 

mikrokontrolery z sensorami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań dla nauki 

prezentacji swoich osiągnięć (kamery, greenscreeny, mikrofony etc.), stacje lutownicze (do 

mikrokontrolerów),drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami, ploterami etc.) 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim 94 200,00 zł.  

Szkoła zakupiła: drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami, ploterami etc.), 

mikrokontrolery z sensorami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań dla nauki 

prezentacji swoich osiągnięć (kamery, greenscreeny, mikrofony etc.), stacje lutownicze (do 

mikrokontrolerów). 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim 157 000,00 zł. Szkoła 

zakupiła: drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami, ploterami etc.), mikrokontrolery z 

sensorami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich 

osiągnięć (kamery, greenscreeny, mikrofony etc.), stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).  

Wartość dofinansowania: 408 200,00 zł 

 

VI. Konkurs Grantowy „ Cyfrowa Gmina”. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 

2020. 

Celem Konkursu Grantowego był wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu 

przyczynią się do osiągnięcia celów POPC oraz celów działania określonych w SZOOP. Do celów tych 

należy w szczególności wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze 

teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych oraz jednostek im 

podległych i nadzorowanych, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Zawnioskowano o kwotę: 408 

200,00 zł 
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VII. Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Miejsca Pamięci i trwałe 

upamiętnianie w kraju 2022” wniosek pn. „Renowacja oraz zagospodarowanie przestrzeni 

miejsca pamięci ku czci Tadeusza Kościuszki”.  

Celem złożonego projektu jest renowacja pomnika oraz zagospodarowanie przestrzeni miejsca pamięci 

upamiętniającego Naczelnika Tadeusza Kościuszkę znajdującego się w Tomaszowie Lubelskim przy ul. 

Wyspiańskiego.  

Planowane prace remontowe. 

Rewaloryzacja pomnika Tadeusza Kościuszki: 

1. Demontaż armaty- zdjęcie z cokołu. 

2. Zdjęcie okładziny kamiennej z cokołu. 

3. Rozbiórka bazy cokołu do fundamentów. 

4. Odtworzenie cokołu- ściany i stopy żelbetowe. 

5. Konserwacja armaty- piaskowanie i malowanie. 

6. Czyszczenie okładziny kamiennej cokołu- piaskowanie. 

7. Konserwacja płyty z inskrypcją oraz płaskorzeźby popiersia Tadeusza Kościuszki. 

8. Obłożenie cokołu płytami kamiennymi, wykonanie gzymsu, przymocowanie tablicy i umieszczenie 

armaty na cokole. 

Planowane zagospodarowanie otoczenia pomnika: 

1. Demontaż schodów prowadzących do pomnika. 

2. Demontaż posadzki wokół pomnika. 

3. Wykonanie nowego podejścia do postumentu (schody, podesty, miejsca na złożenie kwiatów, 

wieńców). 

4. Wykonanie nowych utwardzeń wokół pomnika. 

5. Uzupełnienie kopca ziemnego na którym stoi pomnik, 

6. Dokonanie nasadzeń. 

Planowana wartość inwestycji: 375 350,00 zł. 

 

VIII. Projekt pt. „Rezerwat Biosfery Roztocze” w ramach programu Współpracy 

Transgranicznej Polska – Białoruś Ukraina. 

Podczas realizacji projektu Miasto Tomaszów Lubelski jako partner projektu przeprowadziło 

dwudniową konferencję naukową pn. „Biosphere preserve, a chance for the social and economic 

development of the region”. Konferencja odbyła się w Tomaszowie Lubelskim oraz na obszarze 

Roztoczańskiego Parku Przyrodniczego w Zwierzyńcu w dniach 19 -20/08/2021 r. Podczas konferencji 

ponad 100 uczestników (w tym 50 osobowa delegacja z Ukrainy)  zdobyło wiedzę na temat ochrony 

przyrody oraz walorów przyrodniczych Rezerwatu Biosfery Roztocze po polskiej stronie. Odbiorcami 

wydarzenia byli nauczyciele,  dyrektorzy szkół, przedstawiciele władz samorządowych województw, 

powiatów i gmin,  przedstawiciele administracji Lasów Państwowych i parków narodowych, 

przedstawiciele organizacji pozarządowych. Podczas dwudniowej konferencji poruszane były tematy 

związane z ochroną przyrody oraz walorami przyrodniczymi Rezerwatu Biosfery.  Miasto Tomaszów 

Lubelski odpowiadało za organizację przedsięwzięcia, natomiast ukraiński partner przeprowadził 

rekrutację oraz transport ukraińskich uczestników wydarzenia do Polski.  

Na realizację projektu dla Miasta Tomaszów Lubelski pozyskano kwotę 13600 euro wydatkowano 

12952,27 euro.   
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7.5 Gospodarka odpadami komunalnymi w Tomaszowie Lubelskim. 
 

 Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęto w roku 2021 wszystkie posesje 

zamieszkałe. Na dzień 31.12.2021 roku system gospodarowani odpadów komunalnych w Gminie 

Miejskiej Tomaszów Lubelski obejmował 14 376 osoby, zameldowanych na pobyt stały było 18 298 

osób. W roku 2021 prowadzono działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego 

gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, zgodnie z przyjętym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta.  

Opłata za gospodarowanie odpadami stanowiła iloczyn liczby mieszkańców zamieszkującą daną 

nieruchomość wynikająca ze złożonej deklaracji oraz stawki opłaty wynoszącą 27 zł jeżeli odpady były 

zbierane i odbierane w sposób selektywny, a 54 zł jeżeli odpady nie były zbierane i odbierane w sposób 

selektywny. Ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogli skorzystać 

właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy 

kompostowali bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Kwota 

zwolnienia wynosiła 4 zł od mieszkańca.  Ze zwolnienia korzystało 574 osoby na dzień 31.12.2021r. 

 Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za cały rok 2021 naliczono 

należności w wysokości 4 670 619,40 zł. Łącznie umorzono 892,00 zł opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Kwota jaka podlega ściągnięciu w trybie egzekucyjnym za rok 2021 to 

63 346,48 zł. 

 Wydatki związane  funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami w roku 2021 wynosiły 

łącznie 4 674 200,07 zł i obejmowały: 

1) koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych w roku 2021 r. 

z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców oraz koszty prowadzeni PSZOK, na 

podstawie przetargu nieograniczonego – 4 599 743,84 zł 

2) koszty pozostałe tj. koszty obsługi administracyjnej, koszty materiałowe, koszty kampanii 

edukacyjno – informacyjnych – 74 456,23 zł.  

Wydatki związane z usuwaniem odpadów komunalnych z koszy ulicznych rozlokowanych na terenie 

Tomaszowa Lubelskiego wynosiły: 187 759,80 zł. 

Wydatki związane z usuwaniem odpadów medycznych, w związku z wprowadzeniem stanu epidemii, 

które pokryło Miasto  wynosiły: 45 845,67 zł. 

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne 

zobowiązani byli do zawarcia umów na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą odbierającym 

odpady komunalne, który jest wpisany do rejestru działalności regulowanej. 

Powyższe usługi na terenie miasta Tomaszów Lubelski świadczyło: 

1) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie 

Lubelskim. Łącznie spółka na dzień 31.12.2021 posiadała z tego tytułu 389 zawartych umów. 

2) Ecler Wywóz Nieczystości Dariusz Gałan. Łącznie przedsiębiorca na dzień 31.12.2021 posiadała 

z tego tytułu 142 zawartych umów. 

3) KOMA Lublin Sp. z o.o. Łącznie spółka na dzień 31.12.2021 posiadała z tego tytułu 2 zawarte 

umowy. 

 W roku 2021 na terenie miasta Tomaszów Lubelski odebrano i zebrano następujące masy 

odpadów komunalnych: (dane pochodzą ze sprawozdań przedsiębiorców odbierających odpady 

komunalne, prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, oraz przedsiębiorstw 

zbierających odpady komunalne):  
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Lp. Rodzaj odpadów 

Ilość odebranych i zebranych odpadów [Mg] 

Odebranych z 

nieruchomości 

zamieszkałych 

Zbierane 

w PSZOK 

Odebranych 

z nieruchomości 

niezamieszkałych 

(w tym kosze 

uliczne) 

Zbierane 

przez 

podmioty 

uprawnione 

Ogółem 

1. Odpady 

zmieszane 

2038,00 0 1246,86 0 3284,86 

2. Odpady objęte 

zbiórka 

selektywną 

3220,94 300,18 243,21 215,47 3979,80 

a) Papier 180,38 26,70 25,37 144,10 376,55 

b) Szkło 301,98 18,74 11,56 0 332,28 

c) Metale i 

tworzywa 

sztuczne, opak. 

wielomateriałowe 

777,78 88,86 200,32 71,37 

 

1138,33 

 

 

d) Bioodpady 1576,66 159,24 5,96 0 1741,86 

e) Popiół 384,14 6,64 0 0 390,78 

3. Zużyty sprzęt 

elektryczny i 

elektroniczny 

oraz zużyte 

baterie i 

akumulatory 

0 26,24 4,62 0 30,86 

4. Odpady 

wielkogabarytowe 

56,17 313,94 33,59 0 403,70 

5. Zużyte opony 0 24,68 3,22 0 27,9 

6. Odpady 

budowlane 

i rozbiórkowe 

200,66 170,66 42,88 1595,37 

(odpady 

metali 

stanowiące 

odpady 

budowlane) 

2009,57 

 RAZEM 5515,77 835,70 1574,38 1810,84 9736,69 

 

Wykonanie usług polegających na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych przez mieszkańców z terenu miasta Tomaszów Lubelski i ich zagospodarowanie w 

instalacjach komunalnych wskazanych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla 

województwa Lubelskiego realizowało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. 

z o.o. w Tomaszowie Lubelskim, na podstawie umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 

postępowania przetargowego. Odbiór odpadów jest prowadzony w systemie kontenerowo-

pojemnikowym z nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej, a pojemnikowo- workowym z 

nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej.  
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7.5 Współpraca Miasta Tomaszów Lubelski z innymi podmiotami.  
 

Burmistrz Miasta, chcąc stworzyć najlepsze  możliwości rozwoju dla Tomaszowa Lubelskiego i jego 

mieszkańców, rozwija współpracę z samorządami i organizacjami funkcjonującymi w środowisku 

gospodarczym, w zakresie prowadzonych działań inwestycyjnych, a także działań pozainwestycyjnych. 

Ta obopólna współpraca oparta jest w głównej mierze o zawarte porozumienia, umowy czy listy 

intencyjne, a jej efekty pomagają realizować politykę rozwoju Miasta prowadzoną przez tomaszowski 

samorząd.  

Współpraca międzynarodowa 

1. Realizacja wydarzeń w ramach projektu „Rezerwat Biosfery Roztocze” w partnerstwie z Lokalną 

Organizacją Turystyczną i Miastem Żółkiew na Ukrainie. 

Podczas realizacji projektu Miasto Tomaszów Lubelski jako partner projektu zrealizowało dwudniową 

konferencję naukową pn. „Biosphere preserve, a chance for the social and economic development of the 

region”. Konferencja odbyła się w Tomaszowie Lubelskim oraz na obszarze Roztoczańskiego Parku 

Przyrodniczego w Zwierzyńcu w dniach 19 -20 sierpnia 2021r. Podczas konferencji ponad 100 

uczestników (w tym 50 osobowa delegacja z Ukrainy)  zdobyło wiedzę na temat ochrony przyrody oraz 

walorów przyrodniczych Rezerwatu Biosfery Roztocze po polskiej stronie. Delegacja z Tomaszowa 

Lubelskiego uczestniczyła w konferencji naukowej i wizycie studyjnej w Żółkwi. Podczas wydarzeń 50 

uczestników z Tomaszowa Lubelskiego zdobyło wiedzę na temat ochrony przyrody oraz walorów 

przyrodniczych Rezerwatu Biosfery Roztocze po ukraińskiej stronie. 

2. Współpraca z Organizacją charytatywną Otwarta Przestrzeń w Kiwercach na Ukrainie w zakresie 

aplikowania o środki finansowe na realizację Centrum Kultury Polskiej w Kiwercach. 

3. Realizacja projektu „Euroregion jako przykład dobrych praktyk w ochronie dziedzictwa 

naturalnego” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregion Roztocze i Miastem Żółkiew 

na Ukrainie. Podczas realizacji projektu Miasto Tomaszów Lubelski jako partner projektu: 

współorganizowało międzynarodową debatę „Ochrona środowiska naturalnego”, utworzyło internetowe 

centrum współpracy transgranicznej o wzajemnym powiadamianiu o zagrożeniach ekologicznych 
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i współrealizowało warsztaty szkoleniowe on-line dla ukraińskich odbiorców z zakresu ochrony 

środowiska naturalnego. 

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 2021 

zdecydowano o realizacji przebudowy ciągów komunikacyjnych w obrębie ul. Piłsudskiego, 

Rogózieńskiej, Rynek i Szylinga, inwestycji o wartości 605 000,00 zł. Koszt inwestycji obejmował 

prace budowlane przy przebudowie ciągów komunikacyjnych na terenie wspólnoty mieszkaniowej przy 

ul. Piłsudskiego 2. W roku 2018 dokonano przebudowy oświetlenia terenu oraz sporządzono 

dokumentację techniczną przebudowy parkingów. Uzyskano na ten cel pomoc rzeczową Powiatu 

Tomaszowskiego w postaci kostki brukowej w ilości 1000 m2 . 

 Miasto Tomaszow Lubelski dofinansowało przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 

3566L i 3560L z drogami miejskimi nr 111792L, 111854L w Tomaszowie Lubelskim wraz z 

połączeniem z drogą powiatową nr 8546L w kwocie 495 055,00 zł. Wydatek ten stanowił wkład naszej 

gminy dla zadania realizowanego przez Powiat Tomaszowski przebudowy skrzyżowania przy Zespole 

Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim. Rozwiązanie komunikacyjne zastosowane wcześniej na tym 

skrzyżowaniu było bardzo niebezpieczne dla użytkowników, dlatego wprowadzono skrzyżowanie 

o ruchu okrężnym z konieczną przebudową części ciągów komunikacyjnych. 

Współpraca z samorządami gminnymi i związkami międzygminnymi 

- 18 stycznia 2021 r. w Urzędzie Gminy Tomaszów Lubelski Tomaszów Lubelski miało miejsce 

podpisanie listu intencyjnego zmierzającego do utworzenia i formalnego zatwierdzenia Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego działającego w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych w perspektywie finansowej 2021-2027. List intencyjny podpisali: Wojciech Żukowski 

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski oraz Marzena Czubaj - Gancarz Wójt Gminy Tomaszów 

Lubelski. Dokument ma na celu zdiagnozowanie społecznych potrzeb, wypracowanie i realizację 

projektów przyczyniających się do rozwiązywania wspólnych problemów oraz rozwoju samorządów 

członkowskich z uwzględnieniem istniejących więzi społecznych, gospodarczych i przestrzennych, 

a także wspólnej specyfiki środowiskowo-przyrodniczej gmin. 

- 22 marca w Urzędzie Miasta Burmistrz Miasta Wojciech Żukowski i Wójt Gminy Tomaszów Lubelski 

Marzena Czubaj-Gancarz podpisali porozumienia w sprawie powołania Związku Zintegrowane 

Inwestycje Terytorialne w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszowa Lubelskiego. 

Celem Porozumienia jest ustalenie zasad współpracy stron porozumienia MOF Tomaszowa Lubelskiego 

w kontekście wdrażania planu działań ZIT lub strategii rozwoju ponadlokalnych, których zadaniem jest 

kreowanie polityki rozwoju na obszarze objętym porozumieniem. 

Gmina Miejska Tomaszów Lubelski w 2021 roku współpracowała z Miastem Zamość, 

współfinansując bieżące koszty funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 1.800 

zł. 

Miasto Tomaszów Lubelski współpracuje także z gminami i miastami powiatu tomaszowskiego 

w ramach Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Tomaszowskiego. Współpraca z Lokalną Organizacją 

Turystyczną „Roztocze” i Lokalną Grupą Działania „Roztocze Tomaszowskie” owocuje w postaci 

wspólnych projektów promujących miasto i nasz region Roztocze. 


