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Szanowni Państwo! 

W imieniu Zarządu Powiatu w Chełmie przedstawiam Raport o stanie Powiatu Chełmskiego, 

zawierający podsumowanie sytuacji naszego powiatu oraz obszarów jego funkcjonowania  

w 2019 roku.  

Podczas przystępowania do opracowania raportu przyjęliśmy założenie, że poza 

sprawozdaniem z realizacji polityk, programów, strategii i uchwał Rady Powiatu wskażemy 

szerszy kontekst realizowanych działań. Publikacja stanowi integralną całość zadań  

i przedsięwzięć realizowanych na rzecz mieszkańców Powiatu Chełmskiego.  

Przygotowana publikacja została podzielona na pięć części. W pierwszej przedstawiamy 

ogólną charakterystykę powiatu, zadania powiatu wynikające z ustawy o samorządzie 

powiatowym, realizację strategii oraz władze powiatu. Druga część dotyczy wykonania 

budżetu Powiatu Chełmskiego za 2019 rok. W trzeciej, najobszerniejszej części omówiono 

zadania realizowane w wydziałach i komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego  

w Chełmie. Czwarta część zawiera realizację zadań Rzecznika Konsumentów dla Miasta 

Chełm i Powiatu Chełmskiego. W ostatniej części omówiono obszary działania Jednostek 

Organizacyjnych Powiatu Chełmskiego. Załącznik do niniejszego Raportu stanowi realizacja 

uchwał Rady Powiatu w Chełmie w 2019 roku.  

Mam nadzieję, że przygotowana publikacja będzie źródłem wiedzy oraz inspiracją do dalszej 

wspólnej pracy nad rozwojem naszego powiatu.   

Starosta Chełmski 

 

 

Piotr Deniszczuk 
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I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU  

 

 Powiat Chełmski - powiat województwa lubelskiego, utworzony w 1999 roku w ramach 

reformy administracyjnej.  

W skład powiatu wchodzi 15 gmin w tym:  

 1 miejska – Rejowiec Fabryczny,  

 2 gminy miejsko-wiejskie – Siedliszcze, Rejowiec,  

 12 gmin wiejskich – Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Rejowiec 

Fabryczny, Ruda-Huta, Sawin, Wierzbica, Wojsławice, Żmudź. 

 

  

POWIAT CHEŁMSKI 

POWIERZCHNIA: 

1 885,84 km² 

LUDNOŚĆ: 

78 155  

GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA: 

41,44 os./km² 

 

 
Rys. 2. Gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie Powiatu Chełmskiego. 

Stan na dzień 31 grudnia 2019 r.  

Źródło: Opracowanie własne 

Rys. 1. Mapa Powiatu Chełmskiego 

Źródło: www.pupchelm.pl 
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Tabela 1. Dane demograficzne gmin Powiatu Chełmskiego w 2019 r. z porównaniem do 2018 r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Urzędy Gmin i Miasta Rejowiec Fabryczny - 
stan na dzień 31 grudnia 2019 r. 

Legenda:  

 kolor czerwony – spadek liczby ludności 

 kolor zielony – wzrost liczby ludności 

L.p. 
NAZWA 

GMINY 

RODZAJ 

GMINY 

POWIERZCHNIA 

(km²) 

LICZBA LUDNOŚCI 
ILOŚĆ 

MIEJSCOWOŚCI 

ILOŚĆ 

SOŁECTW 

2018 2019 2018 2019 

1. Białopole wiejska 103,57 3 048 2 991 15 13 14 

2. Chełm wiejska 221,64 14 658 14 824 43 40 40 

3. Dorohusk wiejska 192,40 6 361 6 330 33 25 25 

4. Dubienka wiejska 96,26 2 443 2 345 20 18 18 

5. Kamień wiejska 96,96 4 196 4 205 17 14 14 

6. Leśniowice wiejska 118,00 3 701 3 680 23 19 19 

7. Rejowiec 

Fabryczny 

miejska 14,00 4 400 4 374 1 - - 

8. Rejowiec 

Fabryczny 

wiejska 88 4 256 4 251 15 15 15 

9. Rejowiec miejsko-

wiejska 

106,0 6 364 6 277 26 23 23 

10. Ruda-Huta wiejska 112,2 4 516 4 544 24 15 15 

11. Sawin wiejska 190,22 5 556 5 539 27 19 19 

12. Siedliszcze miejsko-

wiejska 

154 7 031 6 774 34 28 28 

13. Wierzbica wiejska 146,36 5 132 5 108 27 20 20 

14. Wojsławice wiejska 110,18 3 817 3 759 23 26 26 

15. Żmudź wiejska 135,83 3 194 3 154 20 17 17 
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Rys. 3. Różnica liczby ludności w gminach Powiatu Chełmskiego w porównaniu z 2018 rokiem. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przesłanych przez Urzędy Gmin i Miasta Rejowiec Fabryczny - 

stan na dzień 31 grudnia 2019 r. 

 

1. Zadania Powiatu 

 Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. Powiat wykonuje 

określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: 

1) edukacji publicznej; 

2) promocji i ochrony zdrowia; 

3) pomocy społecznej; 

   3a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

4) polityki prorodzinnej; 

5)  wspierania osób niepełnosprawnych; 

6) transportu zbiorowego i dróg publicznych; 
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7) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 

8) kultury fizycznej i turystyki; 

9) geodezji, kartografii i katastru; 

10) gospodarki nieruchomościami; 

11) administracji architektoniczno-budowlanej; 

12) gospodarki wodnej; 

13) ochrony środowiska i przyrody; 

14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego; 

15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 

16) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu 

przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia  

i zdrowia ludzi oraz środowiska; 

17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy; 

18) ochrony praw konsumenta; 

19) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych; 

20) obronności; 

21) promocji powiatu; 

22) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

23) działalności w zakresie telekomunikacji. 

 

 Wśród zadań realizowanych przez samorząd powiatowy można wyróżnić trzy 

zasadnicze ich rodzaje, a mianowicie: 

• lokalne, które mierzy się w kompetencjach powiatu i które muszą być realizowane poprzez jego 

struktury organizacyjne, 

• ponadgminne, wychodzące poza ustawowe kompetencje powiatu, możliwe do zrealizowania przy 

współudziale samorządów gmin wchodzących w skład powiatu, 

• ponad powiatowe, które wymagają zaangażowania władz regionalnych, tworzenia lobbingu na rzecz 

zmian gospodarczych, ustawowych, czy polityki krajowej.  
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2. Strategia Rozwoju 

 

 Aktualizacja Strategii Rozwoju Powiatu 

Chełmskiego na lata 2008 – 2015 z perspektywą do 2020 

roku określa wizję i misję Powiatu, które wiążą się  

z celami strategicznymi i celami operacyjnymi. Wizją jest 

podniesienie poziomu życia mieszkańców Powiatu 

Chełmskiego, a misją prowadzącą do realizacji wizji jest 

tworzenie atrakcyjnych warunków dla rozwoju człowieka  

w przyjaznym otoczeniu poprzez zrównoważone 

wykorzystanie istniejących zasobów, podnoszenie 

konkurencyjności i innowacyjności lokalnej gospodarki, 

zwiększanie zatrudnienia, poprawę jakości usług 

publicznych i dostępności transportowej, a także 

podnoszenie kompetencji i zdolności do kooperacji 

mieszkańców. Z wizji i misji Powiatu Chełmskiego 

wynikają następujące cele strategiczne, które zostały ujęte 

w postaci priorytetów: 

Priorytet 1. Zrównoważone wykorzystanie istniejących zasobów dla rozwoju społeczno – 

gospodarczego: 

1.1. Gospodarcze wykorzystanie istniejących zasobów naturalnych. 

1.2. Ochrona środowiska w zgodzie z potrzebami życiowymi człowieka. 

1.3. Rozwój rolnictwa towarowego i ekologicznego wraz z organizacją rynku dystrybucji produktów 

oraz przetwórstwa rolno – spożywczego. 

Priorytet 2.  Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności lokalnej gospodarki: 

2.1. Rozwój infrastruktury liniowej i punktowej służącej poprawie dostępności transportowej  

i atrakcyjności inwestycyjnej. 

2.2. Promowanie i wspieranie innowacyjności. 

2.3. Wykorzystanie przygranicznego położenia, małego ruchu granicznego i procesu stowarzyszenia 

Ukrainy z UE do rozwoju kooperacji i inicjatyw gospodarczych. 

Priorytet 3. Wzrost poziomu zatrudnienia i jakości życia mieszkańców powiatu: 

3.1. Tworzenie programów łączących wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności  
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ze wzrostem zatrudnienia wraz z aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu. 

3.2. Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej służącej zwiększeniu zatrudnienia 

w sektorze usług. 

3.3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego. 

Priorytet 4. Podnoszenie kompetencji i zdolności do kooperacji mieszkańców oraz 

ograniczenie wykluczenia cywilizacyjnego: 

4.1. Stałe podnoszenie poziomu wykształcenia i wiedzy mieszkańców oraz dostosowywanie oferty 

edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. 

4.2. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców i jakości świadczonych usług w publicznej służbie zdrowia. 

4.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cywilizacyjnemu w zakresie społecznym, kulturalnym, 

edukacyjnym, informatycznym, komunikacyjnym, technicznym. 
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3. Władze 

 Siedzibą władz powiatu jest miasto Chełm. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym  

z dnia 5 czerwca 1998 r. organami powiatu są: Rada Powiatu oraz Zarząd Powiatu. Rada Powiatu jest 

organem stanowiącym i kontrolnym powiatu. Kadencja Rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. Radni 

wybierani są w wyborach bezpośrednich. Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym powiatu.  

W skład Zarządu Powiatu wchodzą starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali 

członkowie. 

 Załącznik do niniejszego Raportu zawiera wykaz uchwał podjętych przez Radę Powiatu  

w Chełmie w 2019 roku, opis działań dla realizacji uchwały oraz termin wykonania. 

Tabela 2. Skład Zarządu Powiatu w Chełmie w kadencji 2018 – 2023. 

ZARZĄD POWIATU W CHEŁMIE 

Przewodniczący Zarządu Piotr Deniszczuk – Starosta Chełmski 

Członek Zarządu Jerzy Kwiatkowski – Wicestarosta 

Członek Zarządu Grażyna Szykuła 

Członek Zarządu Dorota Łosiewicz 

Członek Zarządu Bogusław Kudyba 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Tabela 3.  Skład Prezydium Rady Powiatu w Chełmie w kadencji 2018 – 2023.  

SKŁAD PREZYDIUM RADY POWIATU W CHEŁMIE W KADENCJI 2018 – 2023. 

Przewodniczący Rady Powiatu w Chełmie Jarosław Walczuk 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu  

w Chełmie 
Andrzej Zając 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu  

w Chełmie 
Ireneusz Czmuda 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 4. Skład Rady Powiatu w Chełmie w kadencji 2018 – 2023.  

L.P. 
RADA POWIATU W CHEŁMIE 

VI KADENCJA 2018 – 2023 

1. Augustynek Beata 

2. Czmuda Ireneusz 

3. Dąbrowska Agnieszka 

4. Deniszczuk Piotr 

5. Derlak Andrzej 

6. Kudyba Bogusław 

7. Kwiatkowski Jerzy 

8. Łosiewicz Dorota 

9. Radzięciak Agata 

10. Rakowiecki Radosław 

11. 

Sado Lucyna – wygaśnięcie mandatu w dniu 23 kwietnia 2019 r. na podstawie Zarządzenia 

Nr 110 Wojewody Lubelskiego w sprawie ponownych wyborów do Rady Powiatu  

w Chełmie. 

Dzirba Andrzej – od dnia 17 czerwca 2019 r. 

12. Sakowski Stefan 

13. Suchań Paulina 

14. Szczepaniak Tomasz 

15. Szykuła Grażyna 

16. Walczuk Jarosław 

17. Wierak Damian 

18. Wójcicki Jarosław 

19. Zając Andrzej 

Źródło: Opracowanie własne 
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II. BUDŻET POWIATU 

 Powiat samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwały budżetowej.  

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz 

przychodów i rozchodów tej jednostki. Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu 

terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa, która składa się z budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego i załączników. Rada Powiatu, określając tryb prac nad projektem 

uchwały budżetowej, uwzględnia w szczególności obowiązki powiatowych służb, inspekcji i straży  

w toku prac nad tym projektem. Jednym z zadań Zarządu Powiatu jest wykonywanie budżetu powiatu.  

1. Charakterystyka ogólna budżetu Powiatu Chełmskiego  

 Budżet Powiatu Chełmskiego na 2019 rok został uchwalony podczas sesji Rady Powiatu  

w Chełmie w dniu 27 grudnia 2018 roku (Uchwała Nr III/25/2018) posiadając pozytywną opinię 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.  

 Budżet Powiatu Chełmskiego na 2019 rok zakładał dochody w kwocie 76 877 417,51 zł oraz 

wydatki w kwocie 75 305 489,51 zł. Wykonano dochody ogółem w kwocie 97 232 798,13 zł. Wydatki 

ogółem wyniosły 84 859 908,66 zł.  

2. Wykonany wynik operacyjny 

 Wynik budżetu operacyjnego jednostek samorządu terytorialnego stanowi jeden  

z najistotniejszych wskaźników sytuacji finansowej samorządu. Nadwyżkę operacyjną stanowi 

dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Wykonany wynik operacyjny 

jest podstawowym parametrem świadczącym o właściwej kondycji finansowej każdego samorządu. 

Wskazane jest, żeby był on jak najwyższy. W 2019 osiągnięto wynik operacyjny w kwocie 

11 488 965,18 zł (10 305 299,66 zł w 2018 r.) Relacja wyniku operacyjnego do dochodów ogółem 

wyniosła 11,82%.  
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III. DZIAŁALNOŚĆ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH STAROSTWA 

POWIATOWEGO W CHEŁMIE 
 

 Schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego w Chełmie określa Regulamin Organizacyjny 

Starostwa Powiatowego w Chełmie. 

Rys. 4. Schemat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Chełmie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Chełmie. 

 W niniejszym Raporcie zaprezentowano główne zadania wydziałów i komórek 

organizacyjnych, które mają największy kontakt z mieszkańcami powiatu:  

1. Biuro Starosty. 

2. Biuro Samorządowe. 

3. Wydział Promocji i Rozwoju. 

4. Wydział Infrastruktury. 

5. Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. 
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6. Wydział Architektury i Budownictwa. 

7. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. 

8. Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich. 

9. Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.  

10. Zespół ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego.  

  Przedstawiony Raport obejmuje działania zrealizowane w 2019 roku. Założono, że oprócz 

sprawozdania z realizacji zadań zostanie ukazany szerszy kontekst realizowanych przedsięwzięć 

poprzez poddanie analizie porównawczej rok 2019 z rokiem 2018. Wykonując to działanie podjęto 

próbę całościowego ujęcia funkcjonowania samorządu powiatu chełmskiego.  

 

1. Biuro Starosty 

 Biuro Starosty zapewnia sprawną organizację i obsługę sekretariatu oraz obsługę związaną ze 

sprawami kadrowymi, dyscypliną pracy, szkoleniami, służbą przygotowawczą oraz kontrolą 

wewnętrzną.  

 Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmie daje możliwość organizacji licznych 

form zatrudnienia takich jak staże, prace interwencyjne oraz roboty publiczne, umożliwiając drogę do 

rozwoju osobistego, a także zdobycie doświadczenia zawodowego w pracy. 

 Pracownicy Starostwa Powiatowego w Chełmie mają możliwość podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych poprzez liczne szkolenia, kursy czy też udział w konferencjach. 

 W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych w Starostwie Powiatowym w Chełmie  

w 2019 r. przeprowadzono 60 szkoleń zewnętrznych (52 w 2018 r.), w których uczestniczyło 90 

pracowników (30 w 2018 r.), z czego 18 szkoleń zewnętrznych (23 w 2018 r.) było bezpłatnych  

i zostały sfinansowane przez organizatora bądź pochodziły ze środków Unii Europejskiej, brało w nich 

udział 33 osoby (26 w 2018 r.). Zostało też przeprowadzonych 9 szkoleń wewnętrznych (5 w 2018 r.),  

w których w sumie uczestniczyło 60 osób (168 w 2018 r.).  

 W szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych (płatnych i bezpłatnych) uczestniczyli zarówno 

pracownicy zajmujący stanowiska kierownicze, urzędnicze jak i pracownicy na stanowiskach 

pomocniczych i obsługi. 
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2. Biuro Samorządowe 

 Biuro Samorządowe zapewnia obsługę administracyjną Rady, Komisji Rady, Zarządu oraz 

prowadzi rejestr skarg, wniosków i petycji.  

 

 Plan pracy Biura Samorządowego na 2019 rok został zrealizowany z następującymi 

punktami: 

1. Analiza wpływu i sposobu rozpatrywania skarg i wniosków oraz załatwiania spraw obywateli 

za rok 2018. 

2. Kompletowanie oświadczeń majątkowych Radnych Rady Powiatu. 

3. Przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady Powiatu i Zarządu Powiatu zgodnie  

z planem pracy tych organów. 

4. Sporządzenie list wypłat diet i zwrotu kosztów podróży radnym. 

5. Obsługa biurowo – kancelaryjna Rady Powiatu, Komisji stałych oraz Zarządu Powiatu 

(wysyłanie zaproszeń na sesję i posiedzenia, sporządzanie list obecności, protokołowanie 

sesji i posiedzeń). 

6. Prowadzenie rejestru porozumień dotyczących przejęcia lub przekazania zadań do realizacji. 

7. Materiały planistyczne w zakresie opracowywania projektu budżetu na 2019 rok. 

8. Przygotowywanie projektów planów pracy: Rady Powiatu oraz Komisji. 

 

3. Wydział Promocji i Rozwoju 

 Wydział Promocji i Rozwoju realizuje zadania związane z rozwojem Powiatu, jego 

promowaniem w kraju i za granicą oraz pozyskiwaniem środków zewnętrznych.  

 W 2019 roku zaplanowano wydatki w wysokości 101 329,00 zł stanowiące wkład własny 

Powiatu Chełmskiego wynikający z realizacji Projektu pn. „Razem dla rozwoju e-usług 

publicznych – regionalne partnerstwo samorządów gmin powiatu włodawskiego, powiatów 

chełmskiego i kraśnickiego oraz gmin Janów Podlaski i Sosnowica”. Wydatkowana kwota 

stanowi refundację kosztów dla lidera projektu: Powiatu Włodawskiego. Lider przeprowadził wspólne 

postępowania o udzielenie zamówienia na uruchomienie e-usług dla klientów – zakup licencji, usługi 

informatyczne; wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędu, zakup licencji, usługi informatyczne; 

opracowanie dokumentacji SZBI; szkolenia pracowników, dodatkowo działania promocyjne i usługa 

doradztwa technicznego. W 2019 roku wykonano 95,85% planu stanowiącego kwotę 97 128,73 zł.  
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 Rok 2019 to okres trwałości Projektu pn. „Budowa baz danych infrastruktury informacji 

przestrzennej w powiecie chełmskim”. Projekt uzyskał kwotę 3 865 767,70 zł dofinansowania  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 150 000,00 zł dofinansowania od Głównego 

Geodety Kraju. Całkowita wartość projektu wyniosła 4 547 962,00 zł. Trwałość projektu kończy się  

w 2020 roku. W dniu 18 grudnia 2019 roku aneksowano Porozumienia dotyczące nieodpłatnego 

udostępnienia użytkownikom danych do aplikacji serwerowej WebEWID z 24 Użytkownikami. 

Porozumienia zawarte były do dnia 31 grudnia 2019 roku, dzięki aneksowaniu, terminy  wydłużono  

do dnia 31 grudnia 2022 roku. 

 W 2019 roku ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy do przygotowania dokumentacji 

projektowo – kosztorysowej oraz nadzoru autorskiego nad pracami budowlanymi na realizację zadania 

pn. „Adaptacja budynku szkolnego na dom pomocy społecznej” w Rejowcu dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi. Wydatkowano 100% planu wynoszącego 110 000,00 zł. 

 Przedmiot umowy został zrealizowany zgodnie ze szczegółowym zakresem prac, na który 

składały się dwa etapy:  

Etap I obejmujący: 

a) Wykonanie mapy do celów projektowych w skali 1:500, 

b) Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej, wraz z przybliżoną wyceną.  

Etap II obejmujący: 

a) Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego, wraz z zagospodarowaniem terenu, 

projektami i adaptacją przyłączy, 

b) Opracowanie projektów wykonawczych dla poszczególnych branż występujących w projekcie 

budowlanym,  

c) Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

d) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,  

e) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót z podziałem na branże 

f) Opracowanie zbiorczego zestawienia kosztów,  

g) Opracowanie projektu aranżacji wnętrz obejmującego wyposażenie i umeblowanie oraz 

wykończenie i kolorystykę wnętrz,  

h) Wystąpienie w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu  

na budowę we właściwym organie wraz z jej uzyskaniem, 

i) Pozyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień w ramach ww. zadania a także pozwoleń 

i innych dokumentów wymaganych odpowiednimi przepisami prawa. 
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 W zakresie opracowywania i rozpowszechniania materiałów i wydawnictw promocyjno-

informacyjnych o Powiecie w 2019 roku wydano: 

1. Folder „Powiat Chełmski” przedstawiający walory przyrodnicze oraz 

turystyczne Powiatu Chełmskiego. W związku, iż publikacja powstała 

w ramach współpracy z firmą Signum otrzymano folder nie ponosząc 

żadnych kosztów.  

2. Pismo Samorządowe „Powiat Chełmski” promujące potencjał 

gospodarczy, kulturalny i turystyczny Powiatu w kraju i za granicą. 

Informacje zawarte w publikacji dotyczą działań podejmowanych 

przez Powiat. Nakład wyniósł 20 000 egzemplarzy. Na skład graficzny 

oraz druk czasopisma wydatkowano kwotę: 7 995,00 zł. 

 Wykonano materiały promocyjne rozdane podczas uroczystości 

wynikających z kalendarza powiatowych imprez kulturalnych i sportowych  

na 2019 rok w celu promowania potencjału kulturalnego i turystycznego 

Powiatu Chełmskiego.  

 Jednym z zadań realizowanych przez Wydział Promocji i Rozwoju było zorganizowanie akcji 

pn. „Świąteczna choinka. Naturalnie!”. Od 6 do 19 grudnia 2019 r. przeprowadzono konkurs  

na portalu społecznościowym Facebook Powiatu Chełmskiego. Zadaniem osób biorących udział  

w akcji było prawidłowe udzielenie odpowiedzi z zagadnień dotyczących ekologii i ochrony 

środowiska. Celem corocznego przedsięwzięcia jest kształtowanie postaw proekologicznych oraz 

zwiększenie świadomości znaczenia przyrody w życiu człowieka. W ramach konkursu rozdano  

60 żywych choinek w doniczce. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 4 980,00 zł (4 998,00 zł  

w 2018 roku). 

 W 2019 roku w ramach współdziałania z mediami z zakresu promocji powiatu oraz 

przygotowywania i przekazywania mediom informacji dotyczących działań podejmowanych 

przez powiat wydatkowano kwotę: 7 532,52 zł (15 760,62 zł w 2018 roku).  

4. Wydział Architektury i Budownictwa 

 Wydział Architektury i Budownictwa zajmuje się realizacją zadań wynikających z zakresu 

ustawy Prawo Budowlane.  

 W przeważającej części zakres pracy Wydziału polega na wydawaniu decyzji o pozwoleniu na 

budowę. Wnioski te w znacznej większości obejmują inwestycje polegające na budowie budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych, budynków gospodarczych i inwentarskich, budowli rolniczych, sieci 
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energetycznych wodociągowych i kanalizacyjnych, czy różnych inwestycji drogowych (budowy/ 

przebudowy dróg i jej elementów), budynków użyteczności publicznej, stacji bazowych telefonii 

komórkowej. 

 Przyjmowanie i analiza składanych przez inwestorów zgłoszeń zamiaru rozpoczęcia budowy, 

rozbiórki, robót budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania, prowadzenie spraw związanych 

z udzielaniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, 

opiniowanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin  

i miast, opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin i miast, wydawanie 

ostemplowanych dzienników budowy, jak również wydawanie zaświadczeń potwierdzających 

spełnianie wymagań dla samodzielnych lokali mieszkalnych, czy wydawanie zaświadczeń 

potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu jednorodzinnego w celu 

uzyskania dodatku mieszkaniowego, zajmuje również znaczącą część godzin pracy wydziału.  

 W Tabeli 5. przedstawiono ilościowe zestawienie spraw prowadzonych w 2019 r. w Wydziale 

Architektury i Budownictwa.  

Tabela 5. Ilość prowadzonych spraw w Wydziale Architektury i Budownictwa [szt.] 

Lp. Rodzaj Wniosku 2018 r. 2019 r. 

1 Pozwolenia na budowę 795 768 

2 Pozwolenia na rozbiórkę 34 22 

3 Stwierdzenie wygaśnięcia/Uchylenie decyzji 21 19 

4 
Zgłoszenia budowy budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych/sieci uzbrojenia terenu 
77 86 

5 
Zgłoszenia budowy/rozbiórki/robót 

budowlanych/zmiany sposobu użytkowania 
1272 1306 

6 
Udzielenie zgody na odstępstwo 

od przepisów techniczno - budowlanych 
3 6 

7 Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali 4 8 

8 Wydanie zaświadczenia o powierzchni użytkowej 5 3 

9 Udostępnienie informacji publicznej 11 7 

10 Udostępnienie informacji/innych materiałów 69 110 
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11 
Wydanie/Ostemplowanie 

dziennika budowy 
722 754 

12 
Programy, projekty, analizy z zakresu planowania 
i zagospodarowania przestrzennego oraz spraw 

budownictwa 
38 36 

suma 3051 3125 

Źródło: Opracowanie własne 

 Tabela 6. i Tabela 7. przedstawiają ilości złożonych wniosków o pozwolenie na budowę/ 

rozbiórkę i wydanych decyzji w 2019 r. w poszczególnych miesiącach. 

Tabela 6. Ilość wniosków o pozwolenie na budowę i rozbiórkę w Wydziale Architektury i Budownictwa 

w 2019 r.  

Lp. Miesiąc 
Ilość wniosków o pozwolenie na budowę 

i rozbiórkę [szt.] 

1 Styczeń 53 

2 Luty 68 

3 Marzec 64 

4 Kwiecień 69 

5 Maj 66 

6 Czerwiec 70 

7 Lipiec 81 

8 Sierpień 83 

9 Wrzesień 67 

10 Październik 73 

11 Listopad 49 

12 Grudzień 50 

suma 793 

Źródło: Opracowanie własne 
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Rys. 5. Ilość wniosków o pozwolenie na budowę i rozbiórkę w Wydziale Architektury i Budownictwa  

w 2018 i 2019 roku. 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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7 Lipiec 72 

8 Sierpień 61 

9 Wrzesień 86 

10 Październik 71 

11 Listopad 57 

12 Grudzień 53 

suma 745 

Źródło: Opracowanie własne 

Rys. 6. Ilość wydanych decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa w poszczególnych miesiącach 

w 2018 i 2019 roku. 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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przeprowadzono o 74 postępowania więcej w porównaniu z rokiem 2018. Nie widać już tak 

znaczącego wzrostu ilości wpływających wniosków w miesiącach letnio-jesiennych (czerwiec-

październik), a ilość ta jest bardziej równomiernie rozłożona na 12 miesięcy, co widać na załączonych 

powyżej wykresach porównawczych. 

5. Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 

Wydział realizuje zadania z zakresu edukacji publicznej, kultury oraz ochrony zabytków  

i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki, promocji i ochrony zdrowia, współpracy  

i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz spraw społecznych. 

 

5.1. Promocja i ochrona zdrowia 

W ramach zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia w roku 2019 zrealizowano zadanie 

zlecone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na kwotę 5 000,00 zł. W ramach zadania 

udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego  

w Chełmie na zadanie pn. Miłosierdzie dla chorego. Kwota dotacji wyniosła 5 000,00 zł. Dotacja 

została wydatkowana prawidłowo. W 2018 roku wydatkowano również 5 000,00 zł. 

 W roku 2019 realizowano „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci z terenu 

powiatu chełmskiego na lata 2017-2019”. W ramach Programu wydatkowano kwotę 11 750,00 zł 

celem zaszczepienia 47 dzieci urodzonych w 2016 roku, zamieszkałych teren Powiatu Chełmskiego. 

W porównaniu do roku poprzedniego liczba dzieci zaszczepionych zmalała o 45,34%. Realizując 

zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej przeprowadzono dwie prelekcje z zakresu pierwszej pomocy 

przedmedycznej, polegające na organizacji wakacyjnej szkoły „Każdy obywatel ratownikiem”. 

Prelekcje cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży z terenu powiatu. Spotkania 

prowadził ratownik medyczny. Udział w nich wzięło łącznie 110 osób. Na organizację prelekcji 

wydatkowano kwotę 600,00 zł.  

  

5.2. Kultura 

Zadania w zakresie kultury realizowane były na podstawie kalendarza powiatowych imprez 

kulturalnych na 2019 r. podjętego uchwałą Zarządu Powiatu w Chełmie. Na imprezy kulturalne 

wydatkowano kwotę 264 243,25 zł tj. o 28,91% więcej niż w roku 2018. 

 W 2019 roku odbyły się m.in. imprezy: 

 Dożynki Powiatu Chełmskiego, 

 Powiatowy Przegląd Widowisk Kolędniczych, 

 Regionalny Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej, 
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 Przegląd Kolęd i Pastorałek, 

 Powiatowy Konkurs „Palmy i pisanki wielkanocne”, 

 Chełmski Jarmark Wielkanocny,  

 Powiatowy Konkurs poetycki im. Pauliny Hołyszowej „Złote Pióro”,  

 Powiatowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych, Kapel i Śpiewaków Ludowych, 

 Konkurs Mitologiczny „Odyseusz i inni", 

 Nadbużańskie Święto Pszczoły,  

 Gala „Zasłużony dla powiatu chełmskiego”, 

 Jarmark Aktywności Kobiet, 

 Obchody 227. rocznicy bitwy T. Kościuszki pod Dubienką, w tym Powiatowy Konkurs 

Historyczny „Tadeusz Kościuszko – życie i czyny”, 

 Spotkanie Trzech Kultur,  

 Nadbużańska Akademia Smaku,  

 Powiatowe uroczystości Narodowego Święta Niepodległości, w tym Przegląd Pieśni 

Legionowej, 

 Chełmski Jarmark Bożonarodzeniowy, 

 Jubileusze artystów i twórców ludowych z powiatu chełmskiego. 

 Organizatorem dużych imprez takich jak np. Nadbużańskie Święto Pszczoły, Powiatowy 

Przegląd Zespołów Śpiewaczych, Kapel Ludowych i Śpiewaków, Gala „Zasłużony dla powiatu 

chełmskiego”, Powiatowe uroczystości Narodowego Święta Niepodległości był Powiat Chełmski, zaś 

pozostałe wydarzenia organizowane były we współpracy z urzędami gmin, szkołami, 

stowarzyszeniami czy Kołami Gospodyń Wiejskich. 

 Laureaci powiatowych konkursów i przeglądów prezentowali swój dorobek artystyczny 

podczas imprez wojewódzkich i ogólnopolskich. Reprezentanci powiatu po raz kolejny uczestniczyli  

w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. W kategorii 

zespołów śpiewaczych II nagrodę otrzymał zespół Rakołupianki z Rakołup.  

 Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego udzielono  

w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych dotacji celowej na kwotę 26 875,99 zł tj. o 17,34% 

mniej niż w roku 2018.  

 Dotacje otrzymały następujące organizacje pożytku publicznego: 

 Stowarzyszenie Rocznik Chełmski na zadanie Rocznik Chełmski T. 23 - 2 500,00 zł, 

 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie na zadanie  

Dni Kultury Chrześcijańskiej - 2 000,00 zł, 
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 Stowarzyszenie Miłośników Świerż i Ziemi Świerżowskiej na zadanie Jarmark Świerżowski - 

kultura i sztuka nad Bugiem - 3 000,00 zł, 

 Stowarzyszenie Miłośników Gminy Ruda-Huta na zadanie Ogólnopolski Festiwal Teatrów  

i Monodramistów Wyżyna Teatralna - 6 000,00 zł, 

 Stowarzyszenie Przyjaciół Pawłowa na zadanie XII Ogólnopolski Zlot Miłośników Twórczości 

Ryszarda Kapuścińskiego "Kapumaniacy" Pawłów 2019 - 878,20 zł, 

 Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Tarnowskiej na zadanie Letnie przesilenie - 1 497,79 zł, 

 Stowarzyszenie Kobiet Gminy Kamień na zadanie „Umiłowanie Ojczyzny - Szlakiem Wielkich 

Polaków" - 3 000,00 zł, 

 Koło Gospodyń Wiejskich w Staszycach na zadanie „W bucikach po regionie" - 3 000,00 zł, 

 Koło Gospodyń Wiejskich w Wierzbicy na zadanie Wakacyjne warsztaty kulinarne dla dzieci, 

czyli pyszna i zdrowa zabawa „Bo najlepiej smakuje, gdy dziecko gotuje" - 2 000,00 zł, 

 Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie na zadanie Wydanie 

publikacji „Pisma parafialne archidiecezji lubelskiej" - 2 000,00 zł, 

 Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej na zadanie Wydanie Albumu „Prawosławna Diecezja 

Lubelsko-Chełmska 1989-2019" - 1 000,00 zł.  

 Przeprowadzone czynności kontrolne stwierdziły, że wszystkie powyższe zadania zostały 

zrealizowane w całości, a dotacje wykorzystano prawidłowo. 

5.3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 

 W ramach zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w roku 2019 udzielono 

dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków na kwotę 34 000,00 zł. W porównaniu do roku 2018 

wydatkowano o 7 000,00 zł mniej. 

 Umowy zostały zawarte z następującymi podmiotami: 

 parafią rzymskokatolicką pw. św. Jozafata B.M. w Rejowcu na wykonanie odwodnienia 

budynku kościelnego, robót malarskich wewnętrznych, robót kowalsko-ślusarskich kościoła 

parafialnego pw. św. Jozafata B.M. w Rejowcu - 18 000,00 zł, 

 parafią rzymskokatolicką pw. Przemienienia Pańskiego w Sawinie na modernizację instalacji 

elektrycznej w zabytku pod nazwą Szpitalik - Przytułek wraz z Kostnicą wchodzącą w skład 

Zespołu Sakralnego przy parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Sawinie - 16 000,00 zł. 

 W 2019 roku zakupiono znaki informujące o tym, że zabytek nieruchomy wpisany do rejestru 

zabytków podlega ochronie na kwotę 487,08 zł. Znaki te umieszcza się na zabytku nieruchomym na 
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wniosek właściciela zabytku. 

5.4. Kultura fizyczna 

Zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane były na podstawie kalendarza powiatowych 

imprez sportowych na 2019 r. podjętego uchwałą Zarządu Powiatu w Chełmie. 

Na imprezy sportowe wydatkowano kwotę 32 870,86 zł tj. o 33,92% więcej niż w roku 2018.  

 W omawianym okresie odbyły się m.in. imprezy: 

 Plebiscyt na Sportowca Roku, 

 Powiatowa Gimnazjada Szachowa, 

 Powiatowy Turniej Szachowy „Złota Wieża”,  

 Powiatowy Turniej Piłki Nożnej uczniów gimnazjów, 

 Turniej Tenisa Stołowego „Z myślą o misjonarzach", 

 Turniej Piłki Nożnej Oldboyów im. E. Pusiaka, 

 Integracyjny Mityng Lekkoatletyczny, 

 Międzygminny Turniej „Między nami sąsiadami”,  

 Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP,  

 Powiatowe Biegi Niepodległości im. ks. S. Wawrzyszuka, 

 Strzeleckie wakacje z Acumen. 

 Imprezy sportowe organizowano we współpracy z urzędami gmin, szkołami oraz 

stowarzyszeniami (kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe). Ich celem była aktywizacja ruchowa 

dzieci i młodzieży oraz dorosłych, popularyzacja sportu i zdrowego trybu życia w środowisku wiejskim, 

a także promocja dobrej zabawy i sportowej rywalizacji. 

 Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej wydatkowano, w formie dotacji celowej kwotę  

8 360,00 zł.  

Dotacje otrzymały następujące organizacje pożytku publicznego:  

 Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Chojnie Nowym Pierwszym „Nasz 

Dom" na zadanie Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Chełmskiego - 1 360,00 zł, 

 Liga Obrony Kraju Lubelska Organizacja Wojewódzka im. gen. Tadeusza Kościuszki Zarząd 

Wojewódzki w Lublinie na zadanie „Powiatowe Mistrzostwa Młodzieży Szkół Podstawowych  

i Ponadpodstawowych w strzelaniu z broni kulowej o Puchar Starosty Chełmskiego" -  

1 500,00 zł, 

 Chełmskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Chełmie na zadanie Popularyzacja 

sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację lokalnych i ponadlokalnych imprez 
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sportowych, sportowo-rekreacyjnych, zawodów i turniejów. Zawody dziecięce pn. „CZWARTKI 

LEKKOATLETYCZNE" - 2 000,00 zł, 

 Stowarzyszenie Miłośników Gminy Ruda-Huta na zadanie IV Amatorski Turniej Sztuk Walki 

"Low Kick" Ruda-Huta - 2 500,00 zł, 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Busównie na zadanie II Otwarty Turniej Tenisa Stołowego  

o Puchar Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej - 1 000,00 zł. 

 Wszystkie dotacje wydatkowano prawidłowo, a zadania zostały zrealizowane w całości. 

5.5. Turystyka  

 Na realizację zadań z zakresu turystyki udzielono dotacji celowych w trybie art. 221 ustawy  

o finansach publicznych na kwotę 7 000,00 zł. W omawianym okresie dotację otrzymały następujące 

organizacje pożytku publicznego: 

 Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej Oddział przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża 

Św. w Rejowcu Fabrycznym na zadanie „Wycieczka krajoznawcza na trasie Kraków - Tyniec - 

Częstochowa" - 2 000,00 zł, 

 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału im. Kazimierza 

Janczykowskiego w Chełmie na zadanie I Rowerowy Rajd Papieski - 1 000,00 zł, 

 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału im. Kazimierza 

Janczykowskiego w Chełmie na zadanie Rowerowy Rajd „Green Velo" - 1 000,00 zł, 

 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału im. Kazimierza 

Janczykowskiego w Chełmie na zadanie Przygotowanie przewodnika krajoznawczo - 

turystycznego „Wędrówki po Chełmie i ziemi chełmskiej" - 1 000,00 zł, 

 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału im. Kazimierza 

Janczykowskiego w Chełmie na zadanie 53. Rajd "Kościuszkowski" - 1 000,00 zł, 

 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału im. Kazimierza 

Janczykowskiego w Chełmie na zadanie Jubileuszowy 15. Rajd „Śladami Powstania 

Styczniowego" - 1 000,00 zł.  

 

 W 2018 roku wydatkowano również 7 000,00 zł. 

5.6. Nieodpłatna pomoc prawna 

 W roku 2019 wydatkowano kwotę 197 744,68 zł na realizację zadania zleconego z zakresu 

administracji rządowej wynikającego z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 

poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. 
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 Zadanie polegało na utworzeniu trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej: dwóch 

mobilnych i jednego stacjonarnego. 

Punkty prowadzone były przez: 

 adwokatów – wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką, 

 radców prawnych – wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych, 

 Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC POLAND”  

w Lublinie. 

 Z bezpłatnych porad skorzystało 765 osób uprawnionych z czego 152 osoby wypełniły kartę B 

zawierającą anonimową ocenę o udzielonej pomocy. W porównaniu do roku poprzedniego liczba 

udzielonych porad zwiększyła się o 18,78%. Ponadto podjęte zostały działania z zakresu edukacji 

prawnej, mające na celu zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa, w ramach których 

opracowane zostały cztery e-poradniki zawierające łącznie 30 artykułów. E-poradniki znajdują się  

na stronie internetowej powiatu chełmskiego w zakładce „Nieodpłatna Pomoc Prawna”. 

 Porady dotyczyły w szczególności upowszechniania wiedzy o: 

 możliwościach dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej, 

 prawach i obowiązkach obywatelskich, 

 działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, 

 mediacji oraz sposobach pozasądowego rozwiązywania sporów, 

 możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz w procesie stanowienia 

prawa. 

6. Wydział Infrastruktury  

 Wydział Infrastruktury realizuje zadania z zakresu powiatowej infrastruktury przez 

organizowanie i prowadzenie inwestycji, w szczególności drogowych.  

 Na terenie Powiatu Chełmskiego znajdują się 93 drogi powiatowe, które tworzą sieć dróg 

powiatowych o łącznej długości 733 km. Powiat posiada również 31 obiekty mostowe. Zadania 

związane z utrzymaniem i modernizacją powiatowej sieci drogowej spoczywają na Wydziale 

Infrastruktury. 

 Sieć dróg powiatowych Powiatu Chełmskiego przebiega przez gminy wiejskie, wiejsko-

miejskie i miasta zlokalizowane na terenie Powiatu Chełmskiego. W porównaniu z rokiem 2018  

w Powiecie Chełmskim utwardzono drogi gruntowe na terenie 3 gmin o łącznej długości 10 km,  

co przedstawia Tabela Nr 8. 
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Tabela 8. Wykaz dróg powiatowych na terenie Powiatu Chełmskiego w 2018 i 2019 roku. 

Gmina 

ROK 2018 ROK 2019 

Długość - km Długość - km 

Ogółem 

w tym dróg  
o nawierzchni 

Ogółem 

W tym dróg  
o nawierzchni 

twardej gruntowej twardej gruntowej 

Gmina 
Białopole 

37,1 32,1 5 37,1 32,1 5 

Gmina Chełm 74,1 63,9 10,2 74,1 63,9 10,2 

Gmina 
Dorohusk 

49,7 41,55 8,15 49,7 41,55 8,15 

Gmina 
Dubienka 

25 16,5 8,5 25 16,5 8,5 

Gmina Kamień 38 34,6 3,4 38 34,6 3,4 

Gmina 
Leśniowice 

61,9 56,2 5,7 61,9 56,2 5,7 

Miasto 
Rejowiec 

53,77 46,87 6,9 53,77 46,87 6,9 

Gmina Rejowiec 
Fabryczny 

35,5 32,3 3,2 35,5 33,5 2,0 

Gmina Ruda 
Huta 

58,3 50,8 7,5 58,3 50,8 7,5 

Gmina Sawin 70,8 57,9 12,9 70,8 63,1 7,7 

Miasto 
Siedliszcze 

52,7 50,3 2,4 52,7 50,3 2,4 

Gmina 
Wierzbica 

58,3 48 10,3 58,3 51,6 6,7 

Gmina 
Wojsławice 

49,5 41,7 7,8 49,5 41,7 7,8 

Gmina Żmudź 55,1 46,7 8,4 55,1 46,7 8,4 

Miasto 
Rejowiec 

Fabryczny 
12,9 12,3 0,6 12,9 12,3 0,6 

Źródło: Opracowanie własne 

Legenda:  

 kolor czerwony – spadek długości km 

 kolor zielony – wzrost długości km 
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 W roku 2019 wybudowano 10 km dróg powiatowych oraz przebudowano 20,5 km na łączną 

kwotę 19 795 000,00 zł. Ponadto podpisano umowę na przebudowę dróg powiatowych do realizacji na 

2020 rok w zakresie przebudowy 18,8 km dróg na kwotę 10,3 mln zł. W 2018 roku przebudowano 

70,21 km dróg powiatowych oraz jeden obiekt mostowy na łączną kwotę 28 172 852,12 zł.  

Szczegółowe zestawienie inwestycji drogowych na terenie Powiatu Chełmskiego w roku 2019 

przedstawia Tabela Nr 9. 

Tabela 9. Inwestycje drogowe Powiatu Chełmskiego w roku 2019. 

Lp. 
Gmina/Miasto powiatu 

chełmskiego 
Odcinek/miejscowość, długość odcinka [km] 

1. Białopole Teresin —1,0 km 

2. Rejowiec Fabryczny 
Kanie—Toruń – 8,3 km 

Wólka Kańska— Wólka Kańska Kolonia- 1,2 km 

3. Siedliszcze Lipówki-Chojno Nowe Pierwsze – 2,2 km 

4. Sawin 

Aleksandrówka – 2,72 km 

Chutcze- 2,5 km 

Sawin – 2,0 km 

5. Wierzbica 
Wierzbica Osiedle – Kozia Góra – 7,0 km 

Karczunek – 3,6 km 

Źródło: Opracowanie własne 

W 2019 roku Powiat Chełmski pozyskał dofinansowanie w wysokości 21 591 606,07 zł na 

zadania związane z przebudową/budową dróg powiatowych na lata 2019 – 2020, w tym 

21 250 000,00 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych. W 2019 roku z pozyskanych środków 

wydatkowano 13 351 606,07 zł. Środki w kwocie 8 240 000,00 zł pozyskane z Funduszu Dróg 

Samorządowych w roku 2019 zostaną w pełni wykorzystane w roku 2020 na przebudowę 18,8 km 

dróg powiatowych na terenie gminy Sawin i Ruda-Huta. W 2018 roku Powiat pozyskał środki w łącznej 

kwocie 13 646 832,12 zł. Zestawienie porównawcze pozyskanych kwot dofinansowania stanowi 

Tabela Nr 10.  
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Tabela 10. Źródła oraz kwoty pozyskanego dofinansowania w latach 2018 – 2019 r. 

Lp. 
2018 ROK 2019 ROK 

Źródło finansowania Kwota [zł] Źródło finansowania Kwota [zł] 

1. 
Gminy z terenu 

powiatu chełmskiego 
4 207 495,74 

Gminy z terenu powiatu 
chełmskiego 

241 606,07 

2. RPO WL 8 407 836,38 
Fundusz Dróg 

Samorządowych 
21 250 000,00 

3. 
Rezerwa subwencji 

ogólnej 
731 500,00 Nadleśnictwo Chełm 100 000,00 

 
Razem: 13 646 832,12 zł Razem: 21 591 606,07 

Źródło: Opracowanie własne 

 W 2019 roku Wydział Infrastruktury rozpoczął zadania inwestycyjne związane  

z opracowywaniem projektów zagospodarowania poscaleniowego gruntów w obrębach Ludwinów, 

Nowe Depułtycze, Józefin (gm. Chełm), Ochoża-Pniaki, części obrębu Święcica (gm. Wierzbica), 

Wojsławice (gm. Wojsławice), Teremiec, Białopole, Buśno, Kicin, Strzelce-Kolonia i Zabudnowo  

(gm. Białopole). Na finansowanie wyżej wymienionych zadań otrzymano środki z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania 

„Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa  

i leśnictwa” w kwocie 418 999,50 zł oraz dotację od gmin w kwocie 135 508,32 zł, co dokładnie 

przedstawia Tabela Nr 11. 

Tabela 11. Opracowanie projektów zagospodarowania poscaleniowego gruntów w roku 2019. 

Nazwa zagospodarowania 
Wartość zadania/ 

pozyskane środki 
Rodzaj zagospodarowania 

Opracowanie projektu 

zagospodarowania 

poscaleniowego gruntów —

Scalenie gruntów obrębów 

Białopole, Buśno, Kicin, 

Strzelce – Kolonia i 

Zabudnowo, gmina 

Białopole, powiat chełmski, 

województwo lubelskie 

219 839,13 zł 

PROW- 174 000,72 

zł 

Gmina Białopole- 

45 838,41 zł 

a) Przebudowa dróg na nawierzchnię 

asfaltową – 1,84 km, 

b) Budowa dróg o nawierzchni  

asfaltowej – 1,58 km, 

c) Budowa dróg o nawierzchni  

tłuczniowej – 6,64 km, 

d) Budowa dróg z płyt JOMB – 15,76 

km, 

e) Przebudowa równiarką – 16,52 km, 

 

Razem: 42,34 km 
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Opracowanie projektu 

zagospodarowania 

poscaleniowego gruntów —

Scalenie gruntów obrębu 

Józefin, gmina Chełm, 

obrębu 

Ochoża - Pniaki i części 

obrębu Święcica, gm. 

Wierzbica, powiat chełmski, 

województwo lubelskie 

67 994,40 zł 

PROW- 29 999,70 

zł 

Gmina Chełm – 

21 392,36 zł 

Gmina Wierzbica- 

16 602,34 zł 

a) Budowa dróg o nawierzchni  

tłuczniowej – 4,54 km, 

b) Budowa z płyt pełnych  

betonowych – 0,41 km, 

c) Przebudowa dróg na nawierzchnię 

asfaltową – 2,89 km, 

d) Przebudowa równiarką – 0,33 km 

 

Razem: 8,17 km 

Opracowanie projektu 

zagospodarowania 

poscaleniowego gruntów —

Scalenie gruntów obrębu 

Ludwinów, gmina Chełm, 

powiat chełmski, 

województwo lubelskie 

15 950,64 zł 

PROW- 9 999,90 zł 

Gmina Chełm – 

5 950,74 zł 

a) Budowa dróg o nawierzchni 

asfaltowej – 0,25 km, 

b) Budowa dróg z płyt pełnych 

betonowych – 1,4 km, 

c) Przebudowa równiarką – 2,29 km 

 

Razem: 3,94 km 

Opracowanie projektu 

zagospodarowania 

poscaleniowego gruntów —

Scalenie gruntów obrębu 

Nowe Depułtycze, gmina 

Chełm, powiat chełmski, 

województwo lubelskie 

36 900,00 zł 

PROW- 29 999,70 

zł 

Gmina Chełm- 

6 900,30 zł 

a) Budowa dróg o nawierzchni 

asfaltowej – 0,75 km, 

b) Budowa dróg o nawierzchni 

tłuczniowej – 1,5 km, 

c) Przebudowa dróg na nawierzchnię 

asfaltową – 2,48 km, 

d) Przebudowa na nawierzchnię 

żwirową – 1,1 km, 

e) Przebudowa równiarką – 1,2 km 

 

Razem: 7,03 km 

Opracowanie projektu 

zagospodarowania 

poscaleniowego gruntów —

Scalenie gruntów obrębu 

Teremiec, gmina Białopole, 

powiat chełmski, 

województwo lubelskie 

45 000,00 zł 

PROW- 24 999,75 

zł 

Gmina Białopole- 

20 000,25 zł 

a) Budowa z płyt JOMB – 5 km 

 

Razem: 5 km 

Opracowanie projektu 

zagospodarowania 

poscaleniowego gruntów —

Scalenie gruntów obrębu 

Wojsławice, gmina 

Wojsławice, powiat 

chełmski, województwo 

lubelskie 

168 82,65 zł 

PROW- 149 999,73 

zł 

Gmina Wojsławice- 

18 823,92 zł 

a) Budowa dróg o nawierzchni 

asfaltowej – 5,89 km, 

b) Budowa dróg z płyt JOMB 3 rzędy – 

12,24 km, 

c) Budowa dróg z płyt JOMB 2 rzędy – 

13,97 km, 

d) Przebudowa równiarką – 16,37 km 

 

Razem: 48,47 km 

Razem:  554 507,82 zł 114,95 km 

Źródło: Opracowanie własne  
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Wydział Infrastruktury odpowiada za wydawanie zezwoleń dotyczących m.in: organizacji ruchu 

drogowego, umieszczania urządzeń w pasie drogowym, korzystania z przystanków komunikacyjnych, 

przejazdów nienormatywnych oraz wycinki drzew. W tabeli Nr 12 przedstawiono analizę porównawczą 

roku 2019 z 2018 rokiem. 

 

Tabela 12. Liczba zezwoleń wydanych przez Wydział Infrastruktury w roku 2018 i 2019. 

Lp. Zezwolenie- czego dotyczy 
Ilość wydanych 

[szt.] w roku 2018 

Ilość wydanych 
[szt.] w roku 

2019 

1. Umieszczanie urządzeń w pasie drogowym 71 98 

2. Prowadzenia robót w pasie drogowym 78 106 

3. Zmiany decyzji na wniosek strony 8 21 

4. Lokalizacji zjazdów 31 37 

5. Lokalizacji sieci i przyłączy wodociągowych 30 42 

6. Lokalizacji sieci i przyłączy gazowych 11 20 

7. 
Lokalizacji sieci i przyłączy naziemnych i 

doziemnych elektroenergetycznych 
50 61 

8. Lokalizację oświetlenia ulicznego 8 3 

9. Lokalizacje kanalizacji sanitarnej 2 3 

10. Remontów zjazdów z drogi powiatowej 16 8 

11. Organizacji rajdu, biegu, wyścigu 5 4 

12. Przeprowadzenia dożynek 1 0 

13. Przemarszu pielgrzymek 7 0 

14. 
Włączenia dróg gminnych do sieci dróg 

publicznych 
4 18 

15. Przebudowy zjazdu 3 0 

16. 
Lokalizacji punktu handlowego (straganu) w pasie 

drogowym 
1 8 

17. Warunków zabudowy wzdłuż dróg powiatowych 16 12 

18. Korzystania z przystanków komunikacyjnych 12 24 

19. Lokalizacji wiat przystankowych 1 1 

20. Przejazdów pojazdów nienormatywnych 256 398 

21. Czasowych organizacji ruchu 20 40 

22. Stałych organizacji ruchu 50 68 

23. Wycinki drzew 211 344 

Źródło: Opracowanie własne 
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 Wydział Infrastruktury prowadzi bazę materiałowo-sprzętową w Sielcu wyposażoną w sprzęty 

drogowe tj.: 4 ciągniki rolnicze, 2 koparko-ładowarki, 3 samochody ciężarowe, 6 samochodów 

osobowo-towarowych, samochód osobowy, 2 remontery, przyczepy, malowarkę drogową, pługi 

odśnieżne, piaskarki, kosiarki bijakowe, zbiornik na emulsję, skrapiarki, piły i kosy spalinowe, 

zagęszczarki, piły do betonu, stopy wibracyjne, walec drogowy, zamiatarkę ciągnikową itp. Baza 

materiałowo-sprzętowa w Sielcu w roku 2019 dodatkowo została wyposażona w samochód osobowy  

i samochód osobowo-towarowy (dostawczy). Na bazie magazynowane są  materiały do bieżącego 

utrzymania dróg tj. kruszywo łamane 0-31,5 mm, grysy frakcji 2-5 mm, grysy frakcji 5–8 mm, emulsję 

asfaltową, masę mineralno-asfaltową do stosowania na zimno, cement, farbę i rozpuszczalnik, znaki 

drogowe, bariery ochronne, piasek, sól, rury do przepustów, skosy betonowe itp. Baza materiałowo-

sprzętowa w Sielcu posiadając tak bogato rozbudowaną gospodarkę materiałowo-sprzętową  

we własnym zakresie wykonuje zadania związane z: 

1) zimowym utrzymaniem dróg, 

2) remontami dróg w zakresie wykorzystania: masy mineralno-asfaltowej do stosowania na zimno, 

remontów cząstkowych w technologii powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją, kruszywa 

łamanego do remontu dróg gruntowych, 

3) bieżącym utrzymaniem dróg w zakresie m.in.: 

- koszenia poboczy dróg powiatowych, 

- wycinki zakrzaczeń i drzew w pasie drogowym, 

- czyszczenia nawierzchni dróg powiatowych, 

- frezowania pni, 

- rębakowania gałęzi, 

- przebudowy i remontów przepustów, 

- remontu poboczy dróg powiatowych, 

- ustawiania znaków pionowych, 

- malowania oznakowania poziomego, 

- zbierania śmieci, 

- przebudowy chodników, 

- innych prac związanych z utrzymaniem dróg w stanie bezpiecznym dla jej użytkowników. 
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7. Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami 

  Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami wykonuje szereg zadań  

do których należą: 

 prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

 gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Skarbu 

Państwa i Powiatu Chełmskiego, 

 przeprowadzanie postępowań scaleniowych, 

 wydawanie wypisów, wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, 

 sprzedaż materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,  

 wydawanie zaświadczeń o istnieniu gospodarstwa rolnego, niezbędnych do uzyskania 

świadczeń emerytalno-rentowych, 

 koordynacja sieci uzbrojenia terenu w odniesieniu do projektów budowlanych, 

 obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego, osób fizycznych i prawnych. 

 Zasób Geodezyjny i Kartograficzny prowadzony jest w systemie TurboEWID, udostępnianie 

materiałów oraz danych zgromadzonych w bazach danych jest wspierane poprzez aplikację sieciową 

WebEWID. 

 Za pośrednictwem aplikacji sieciowej WebEWID Urzędy Gmin Powiatu Chełmskiego oraz 

szereg innych instytucji realizujących zadania publiczne mają bieżący dostęp do danych operatu 

ewidencji gruntów i budynków. Dodatkowo w chwili obecnej Powiat Chełmski posiada uruchomioną  

e-usługę umożliwiającą zdalne zgłoszenie prac geodezyjnych przez jednostki wykonawstwa 

geodezyjnego. 

 W 2019 roku w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa 

Powiatowego w Chełmie wydano 84 decyzje administracyjne (2 655 w 2018 r.) z zakresu ewidencji 

gruntów i budynków łącznie, w tym: 

 17 decyzji w sprawie wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków, 

 21 decyzji w sprawie odmowy wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów, 

 3 decyzje w sprawie uwłaszczenia działkami siedliskowymi, 

 1 decyzję w sprawie uwłaszczenia działkami dożywotniego użytkowania, 

 39 decyzji w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 

 3 decyzje w sprawie uznania nieruchomości za mienie gromadzkie. 

Wydano 21 decyzji (15 w 2018 r.) z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym: 

 20 decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości (6 w 2018 r.), 
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 1 decyzję o stwierdzeniu nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości w trybie ustawy 

Przepisy wprowadzające ustawę o KRS (4 w 2018 r.). 

 wydano 6 decyzji zatwierdzających projekt scalenia gruntów. 

 

7.1 Scalenia gruntów Powiatu Chełmskiego 

 Scalenia gruntów stały się przewidywanym i cenionym przez mieszkańców działaniem 

wpływającym na rozwój obszarów wiejskich. Celem operacji jest poprawa struktury obszarowej 

gospodarstw rolnych na skutek zmniejszenia ilości działek w poszczególnych gospodarstwach, 

podniesienie atrakcyjności agroturystycznej i inwestycyjnej obszaru, zapewnienie każdej działce 

dostępu do drogi publicznej. 

Tabela 13. Scalenia gruntów Powiatu Chełmskiego wszczęte w 2014 roku i kontynuowane w 2019 

roku. 

Lp. 
Nazwa 

scalenia 

Łączna kwota 

scalenia  

i zagospodarowania 

poscaleniowego 

/ 

Kwota 

wydatkowana  

w 2019 roku 

Realizowane 

zadania 

Powierzchnia 

obszaru 

scalenia 

Liczba 

uczestników 

scalenia 

Ilość 

działek 

1. 

Scalenie 

gruntów 

obrębu 

Wojsławice, 

gmina 

Wojsławice 

15 257 931,85 zł 

 

/ 

 

671 791,00 zł 

Sporządzenie 

ostatecznej 

dokumentacji 

geodezyjno-prawnej  

w części dotyczącej 

ewidencji gruntów  

w celu ujawnienia 

danych  

po scaleniu  

w księgach 

wieczystych. 

3 064,74,18 ha 1 607 5354 



 
 

 
 

39 

2. 

Scalenie 

gruntów 

obrębów 

Białopole, 

Buśno, Kicin, 

Strzelce – 

Kolonia  

i Zabudnowo, 

gmina 

Białopole 

15 688 311,00 zł 

 

/ 

640 969,00 zł. 

 

Sporządzenie 

ostatecznej 

dokumentacji 

geodezyjno-prawnej  

w części dotyczącej 

ewidencji gruntów  

w celu ujawnienia 

danych  

po scaleniu  

w księgach 

wieczystych 

2 924,1341 ha 564 2 977 

3. 

 

Scalenie 

gruntów 

obrębu 

Teremiec, 

gmina 

Białopole 

2 172 428,00 zł 

 

/ 

 

88 813,00 zł 

Sporządzenie 

ostatecznej 

dokumentacji 

geodezyjno-prawnej  

w części dotyczącej 

ewidencji gruntów  

w celu ujawnienia 

danych  

po scaleniu  

w księgach 

wieczystych 

405,1664 ha 109 615 

4. 

Scalenie 

gruntów 

obrębu 

Józefin, 

gmina Chełm, 

obrębu 

Ochoża – 

Pniaki  

i części 

obrębu 

Święcica, 

gmina 

Wierzbica 

2 589 621,00 zł 

 

/ 

 

105 707,00 zł 

Sporządzenie 

ostatecznej 

dokumentacji 

geodezyjno-prawnej  

w części dotyczącej 

ewidencji gruntów  

w celu ujawnienia 

danych  

po scaleniu  

w księgach 

wieczystych 

482,2404 ha 248 745 
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5. 

Scalenie 

gruntów 

obrębu 

Ludwinów, 

gmina Chełm 

876 362,00 zł 

 

/ 

 

35 872,00 zł 

Sporządzenie 

ostatecznej 

dokumentacji 

geodezyjno-prawnej  

w części dotyczącej 

ewidencji gruntów  

w celu ujawnienia 

danych  

po scaleniu  

w księgach 

wieczystych 

163,6517 ha 78 321 

6. 

Scalenie 

gruntów 

obrębu Nowe 

Depułtycze, 

gmina Chełm 

2 823 254,00 zł 

 

/ 

 

115 198,00 zł 

Sporządzenie 

ostatecznej 

dokumentacji 

geodezyjno-prawnej  

w części dotyczącej 

ewidencji gruntów  

w celu ujawnienia 

danych  

po scaleniu  

w księgach 

wieczystych 

525,5412 ha 238 563 

RAZEM: 

39 407 907,85 zł 

/ 

1 658 350,00 zł 

- 7565,4756 ha 2 844 10 575 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 14. Scalenia gruntów Powiatu Chełmskiego wszczęte w 2018 roku i kontynuowane w 2019 roku. 

Lp. 
Nazwa 

scalenia 

Łączna kwota scalenia  

i zagospodarowania 

poscaleniowego 

/ 

Kwota wydatkowana w 

2019 roku 

Realizowane 

zadania  

w 2019 roku 

Powierzchnia 

obszaru 

scalenia 

Liczba 

uczestników 

scalenia 

Ilość 

działek 

1. 

Scalenie 

gruntów 

obrębów 

Busówno, 

Busówno – 

Kolonia i 

Pniówno, 

gmina 

Wierzbica 

17 559 886,86 zł 

 

/ 

 

1 323 968,05 zł 

1. Opracowanie 

założeń do projektu 

scalenia gruntów. 

2. Szacunkowe 

zestawienie 

kosztów. 

3.  Analiza i ocena 

materiałów 

geodezyjno – 

kartograficznych 

pod względem 

możliwości ich 

wykorzystania  

w projekcie 

scalenia gruntów, 

w tym: kontrola 

terenowa ewidencji 

gruntów w zakresie 

użytków. 

4. Przygotowanie 

dokumentacji 

dotyczącej oceny 

lub raportu 

oddziaływania  

na środowisko. 

5. 

Przeprowadzenie 

czynności 

klasyfikacyjnych  

w terenie, w tym 

opracowanie 

projektu ustalenia 

gleboznawczej 

klasyfikacji gruntów 

2 098,2061 ha 536 1824 



 
 

 
 

42 

2. 

 

Scalenie 

gruntów 

obrębu 

Kobyle, 

gmina 

Rejowiec 

4 933 542,43 zł 

 

/ 

 

400 627,43 zł 

 

1. Opracowanie 

założeń do projektu 

scalenia gruntów. 

2. Szacunkowe 

zestawienie 

kosztów. 

3. Analiza i ocena 

materiałów 

geodezyjno – 

kartograficznych 

pod względem 

możliwości ich 

wykorzystania  

w projekcie 

scalenia gruntów, 

w tym: kontrola 

terenowa ewidencji 

gruntów  

w zakresie 

użytków. 

4. Przygotowanie 

dokumentacji 

dotyczącej oceny 

lub raportu 

oddziaływania na 

środowisko. 

5. 

Przeprowadzenie 

czynności 

klasyfikacyjnych  

w terenie, w tym 

opracowanie 

projektu ustalenia 

gleboznawczej 

klasyfikacji 

gruntów. 

6. Badanie KW i 

porównanie 

zawartych w nich 

danych z rejestrem 

ewidencji gruntów. 

549,4027 ha 417 1 277 
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3. 

Scalenie 

gruntów 

obrębów 

Wola 

Korybutowa 

I, Wola 

Korybutowa 

II i Wola 

Korybutowa 

- Kolonia, 

gmina 

Siedliszcze 

8 699 287,20 zł 

 

/ 

 

867 497,94 zł 

1. Opracowanie 

założeń do projektu 

scalenia gruntów. 

2. Szacunkowe 

zestawienie 

kosztów. 

3. Analiza i ocena 

materiałów 

geodezyjno – 

kartograficznych 

pod względem 

możliwości ich 

wykorzystania  

w projekcie 

scalenia gruntów, 

w tym: kontrola 

terenowa ewidencji 

gruntów  

w zakresie 

użytków. 

4. Przygotowanie 

dokumentacji 

dotyczącej oceny 

lub raportu 

oddziaływania na 

środowisko. 

5. Badanie KW  

i porównanie 

zawartych w nich 

danych z rejestrem 

ewidencji gruntów. 

1 426,8058 ha 621 2 897 

4.  

Scalenie 

gruntów 

obrębu 

Chylin 

Wielki, 

Tarnów, 

Wólka 

Tarnowska i 

Wygoda 

gmina 

Wierzbica 

11 295 945,00 zł 

 

/ 

 

158 918,16 zł 

1. Opracowanie 

założeń do projektu 

scalenia gruntów 

2. Szacunkowe 

zestawienie 

kosztów 

3. Przygotowanie 

dokumentacji 

dotyczącej oceny 

lub raportu 

oddziaływania na 

środowisko. 

1 589,1815 ha 442 1 042 
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RAZEM 

42 488 661,49zł 

/ 

2 751 011,58 zł 

- 5 663,60 ha 2 016 7 040 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 Realizacja finansowania prac scaleniowych przy udziale 63,63% środków unijnych i 36,37% 

środków z budżetu Państwa. 

 

7.2. Projekt „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”. 

 W ramach projektu e-Geodezja cyfrowy zasób województwa lubelskiego przeprowadzana jest 

modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie gruntów dla wybranych obrębów 

geodezyjnych oraz w zakresie budynków dla wszystkich obrębów geodezyjnych Powiatu 

Chełmskiego. 

 Dodatkowo planowane jest uruchomienie kolejnych e-usług umożliwiających między innymi: 

 Uzyskanie wypisów, wypisów i wyrysów, map oraz innych materiałów zasobu  

za pośrednictwem Internetu, 

 Obsługę branżystów przy uzgadnianiu sieci uzbrojenia terenu, 

 Obsługę rzeczoznawców majątkowych, komorników i innych podmiotów korzystających  

z zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

 W roku 2019 w ramach projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa 

lubelskiego” zawarto umowy na prace geodezyjne na obszarze gmin:  

 Siedliszcze (obszar wiejski) 

 Sawin 

 Żmudź 

 Kamień 

 Wierzbica 

 Rejowiec (miasto i obszar wiejski) 

 Wojsławice 

 W 2019 roku zakończono prace geodezyjne związane z modernizacją operatu ewidencji 

gruntów i budynków w gminach: Dubienka i Leśniowice. 

 Procesem modernizacji jest objęty cały obszar Powiatu Chełmskiego.  

W wyniku prowadzonych prac geodezyjnych powstanie pełna baza danych dotycząca budynków 

zlokalizowanych na poszczególnych nieruchomościach oraz częściowo zostaną zmodernizowane 
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dane dotyczące granic działek ewidencyjnych. Zakończenie projektu planowane jest na koniec roku 

2020. 

8. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska realizuje zadania wynikające z zakresu 

prawa: geologicznego, górniczego, ochrony przyrody, rybactwa śródlądowego, prawa łowieckiego, 

gospodarki leśnej, ochrony gruntów rolnych, gospodarki odpadami oraz  ochrony środowiska. 

W 2019 roku w ramach realizacji zadań z zakresu administracji geologicznej i górniczej 

powierzonych Staroście wykonano/wydano: 

- 8 decyzji udzielających koncesji, 

- 1 decyzję umarzającą postępowanie w sprawie naruszenia warunków   koncesji, 

- 2 decyzje wygaszające koncesje, 

- 2 decyzje przenoszące koncesje, 

- 1 decyzję ustalającą opłatę za wydobytą kopalinę, 

- 1 decyzję nakazującą sporządzenie operatu ewidencyjnego, 

- 4 decyzje zatwierdzające projekty robót geologicznych, 

- 6 decyzji zatwierdzających dokumentacje geologiczne, 

- 2 decyzje zatwierdzające projekty prac hydrogeologicznych, 

- 2 decyzje zatwierdzające projekty prac geologiczno - inżynierskich, 

- 2 decyzje zatwierdzające dokumentacje geologiczno - inżynierskie, 

- 2 decyzje zatwierdzające dodatki do dokumentacji geologicznej. 

 

Tabela 15. Analiza porównawcza realizowanych zadań z zakresu administracji geologicznej i górniczej 

w 2018 i 2019 roku. 

Lp. Realizowane zadania 2018 2019 

1 Udzielenie koncesji 2 8 

2 Umorzenie postępowania w sprawie udzielenia koncesji 1 0 

3 
Umorzenie postępowania w sprawie naruszenia 

warunków koncesji 
0 1 

4 Wygaszenie koncesji 11 2 

5 Przeniesienie koncesji 2 2 

6 Ustalenie opłaty za wydobytą kopalinę 2 1 

7 Nakaz sporządzenia operatu ewidencyjnego 0 1 

8 Zatwierdzenie projektu robót geologicznych 3 4 
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9 Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej 9 6 

10 Zatwierdzone projekty prac hydrogeologicznych 3 2 

11 Zatwierdzone dokumentacje hydrogeologiczne 1 0 

12 Zatwierdzone projekty prac geologiczno - inżynierskich 1 2 

13 Zatwierdzone dokumentacje geologiczno - inżynierskie 0 2 

14 Zatwierdzone dodatki do dokumentacji geologicznej 0 2 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 Z analizy porównawczej wynika, że w roku raportowym 2019 nie odnotowano znacznych 

zmian w ilości wydanych decyzji na podstawie złożonych wniosków. 

 

  Zadania z zakresu ochrony przyrody polegają głównie na wydawaniu zezwoleń na usunięcie 

drzew i krzewów z terenów stanowiących własność gmin. 

  W ramach tego działania w 2019 r. przeprowadzono kontrolę drzew i krzewów wnioskowanych 

do wycinki z nieruchomości gminnych oraz wydano 83 decyzje zezwalające na usunięcie drzew,  

w tym: 3 decyzje częściowo zezwalające,1 decyzję odmowną oraz 1 decyzję umarzającą 

postępowanie. 

 

Tabela 16. Analiza porównawcza realizowanych zadań z zakresu ochrony przyrody w 2018 i 2019 

roku. 

Lp. Realizowane zadania 2018 2019 

1 Ilość wniosków na usunięcie drzew 95 93 

2 Ilość wydanych decyzji na usunięcie drzew 88 83 

3 Ilość decyzji zezwalających na usunięcie drzew 86 71 

4 Częściowe zezwolenia na usunięcie drzew 3 6 

5 Odmowa wydania zezwolenia na usunięcie drzew 1 1 

6 Umorzenie postępowania 1 4 

7 Decyzje zmieniające termin wycięcia drzew 3 1 

Źródło: Opracowanie własne 

Na podstawie przeprowadzonej analizy wynika, że ilość wydanych decyzji w latach                         

2018-2019 utrzymuje się na podobnym poziomie. 

 Gospodarka rybacka dotyczy rejestracji sprzętu pływającego wykorzystywanego  

do amatorskiego połowu ryb, wydawania kart wędkarskich oraz legitymacji straży rybackiej. W 2019 r. 



 
 

 
 

47 

wydano 204 szt. kart, zarejestrowano 34 jednostki sprzętu pływającego  do amatorskiego połowu ryb 

oraz wydano lub przedłużono 103 legitymacje. 

 Amatorski połów ryb to pozyskiwanie ryb wędką, przy czym dopuszcza się, w miejscu  

i w czasie prowadzenia połowu ryb wędką, pozyskiwanie ryb na przynętę przy użyciu podrywki 

wędkarskiej. Aby móc uprawiać amatorski połów wędką konieczne jest posiadanie karty wędkarskiej. 

 W związku z dużym zainteresowaniem środowisk wędkarskich możliwością uprawiania 

amatorskiego połowu ryb w roku 2019 wzrosła ilość wydanych kart wędkarskich o 37 oraz legitymacji 

o 72 w stosunku do 2018 roku. Ilość zarejestrowanego sprzętu pływającego do amatorskiego połowu 

ryb zmalała o 1.  

Zadania w ramach gospodarki łowieckiej polegają na wydzierżawianiu obwodów łowieckich 

polnych, naliczaniu czynszu dzierżawnego, przyjmowaniu oświadczeń o zakazie polowania. W ramach 

tych działań w 2019 r. naliczono czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich dla 13 kół łowieckich oraz 

przyjęto 2 oświadczenia o zakazie wykonywania polowania. 

 

W  związku ze stałą liczbą kół łowieckich nie odnotowano zmian w ilości czynszów 

dzierżawnych naliczonych dla obwodów łowieckich. 

  Gospodarka leśna realizowana jest poprzez nadzór Starosty nad lasami osób fizycznych, 

niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. 

  W ramach zadań wynikających z ustawy o lasach, w roku 2019 wydano 1411 zaświadczeń  

o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu, które są wymagane przy sprzedaży bądź 

zakupie działek oraz 14 zaświadczeń o planowanych inwestycjach potwierdzających, że inwestycje  

te nie są sprzeczne z ustaleniami uproszczonych planów urządzenia lasu i 1 decyzję na podstawie 

inwentaryzacji stanu lasu. 

  Wydano 1 decyzję umarzającą postępowanie administracyjne w sprawie odlesienia części 

gruntu oraz 1 decyzję umarzającą w sprawie przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, a także 

1 decyzję niewyrażającą zgody na przeznaczenie na cele rolnicze obszaru sklasyfikowanego 

ewidencyjnie jako las. 

  Ponadto wydano 1 decyzję umarzającą postępowanie oraz 1 decyzję orzekającą                       

o niewyrażeniu zgody na zalesienie gruntów rolnych. 

  Zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia sprawowano nadzór nad 
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gruntami zalesionymi.                   . 

  W ramach obowiązków prowadzono sprawy związane z wypłaceniem ekwiwalentów             

za zalesienie gruntów rolnych. Wypłacono ekwiwalenty 32 osobom oraz wydano 1 decyzje 

przenoszącą prawo do ekwiwalentu na nowych właścicieli lasów. Dodatkowo w ramach tego działu 

wydano 894 świadectwa legalności pozyskania drewna w lasach należących do osób fizycznych  

i wspólnot gruntowych. 

  W miesiącach maj i czerwiec 2019 r. przeprowadzono 18 kontroli upraw leśnych założonych 

na gruntach rolnych i dokonano oceny ich udatności o łącznej powierzchni 20,55 ha. 

  W wyniku wszczęcia procedury zamówień publicznych wykonano 94 uproszczone plany 

urządzenia lasu o łącznej powierzchni 3 509,9577 ha, w tym część gruntów rolnych zalesionych  

w 2015 roku, niewykazanych w ewidencji jako lasy (Ls), dla gmin: Białopole, Rejowiec Fabryczny, 

Rejowiec Fabryczny - Miasto, Ruda - Huta, Sawin, Wojsławice.  Rozpatrzono wnioski dotyczące 

wniesionych zastrzeżeń do projektów uproszczonych planów urządzenia lasu i wydano 7 decyzji 

uznających zastrzeżenia, 5 decyzji nieuznających oraz 4 decyzje częściowo uznające wniesione 

zastrzeżenia 

Tabela 17. Analiza porównawcza realizowanych zadań z zakresu gospodarki leśnej w 2018 i 2019 

roku. 

Lp. Realizowane zadania 2018 2019 

1 
Ilość wydanych świadectw legalności pozyskania 

drewna w lasach osób fizycznych i wspólnot gruntowych 
974 894 

2 
Ilość osób uprawnionych do wypłaty ekwiwalentów za 

zalesienie gruntów rolnych 

32 

 

32 

 

3 
Ilość wydanych decyzji przenoszących prawa do 

ekwiwalentów 
4 1 

4 
Kontrola i ocena udatności upraw leśnych założonych na 

gruntach rolnych w (ha) 
1,09 20,55 

5 
Ilość wykonanych Uproszczonych Planów Urządzenia 

Lasu (UPUL) 
39 94 

6 Łączna powierzchnia lasów objęta UPUL w (ha) 2 144,1174 3 509,9577 

7 Ilość wykonanych inwentaryzacji stanu lasu 16 - 

8 Łączna powierzchnia lasów objęta inwentaryzacją w (ha) 75,8462 - 
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9 
Ilość wydanych decyzji na podstawie inwentaryzacji 

stanu lasu 

Brak 

wniosków 
1 

10 
Ilość gmin z terenu powiatu chełmskiego objętych 

procedurą wykonania nowych UPUL 
3 6 

11 
Ilość wydanych zaświadczeń o objęciu  działki 

uproszczonym planem urządzenia lasu 
1 262 1 411 

12 

Ilość wydanych zaświadczeń  o planowanych 

inwestycjach potwierdzających, że inwestycje te nie są 

sprzeczne z ustaleniami uproszczonych planów 

urządzenia lasu 

Brak 

wniosków 
14 

 Źródło: Opracowanie własne 

 Analiza porównawcza wykazuje, że w 2019 roku  wydano o 149 więcej zaświadczeń o objęciu 

działki uproszczonym planem urządzenia lasu, w stosunku do 2018 roku co spowodowane jest 

wzrostem dokonywanych transakcji notarialnych. 

 Uproszczone plany urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 

obowiązują na okres dziesięciu lat.   

 W 2019 r. ilość wydanych świadectw legalności pozyskania drewna w lasach osób fizycznych  

i wspólnot gruntowych zmalała o 80 ze względu na zmniejszenie występowania gradacji kornika ostro 

zębnego oraz anomalie pogodowe tj. brak mrozu i opadów śniegu, a w związku z tym zmalało 

zapotrzebowanie na opał drzewny. 

 Ilość osób uprawnionych do wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych nie uległa 

zmianie. Pozostałe wartości z wykonywanych zadań, zawarte w tabeli, nie uległy znaczącym 

zmianom. 

 Ochrona gruntów rolnych i leśnych realizuje poszczególne zadania poprzez uzgodnienia 

projektów decyzji o warunkach zabudowy i realizacji inwestycji celu publicznego - wydano 168 decyzji, 

226 postanowień oraz 93 decyzje dotyczące ochrony gruntów, w tym 31 ustalające należności  

i opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej klasy I - III oraz klas niższych 

pochodzenia organicznego, a także realizowano zadania dotyczące rekultywacji gruntów rolnych - 

wydano 5 decyzji oraz 1 postanowienie. 
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Tabela 18. Analiza porównawcza realizowanych zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych  

w 2018 i 2019 roku. 

Lp. Realizowane zadania 
Decyzje 

2018 

Postanowienia 

2018 

Decyzje 

2019 

Postanowienia 

2019 

1 

Uzgodnienia projektów  

decyzji o warunkach 

zabudowy i realizacji 

inwestycji celu 

publicznego 

148 210 168 226 

2 

Ustalenia dotyczące 

należności i opłat 

rocznych z tytułu 

wyłączenia gruntów 

rolnych z produkcji 

rolniczej  klasy          

I - III oraz klas 

niższych pochodzenia 

organicznego 

Ogółem 

decyzji 

dotyczących 

ochrony 

gruntów - 89,  

w tym 20 

ustalenia 

dotyczące 

należności                   

i opłat 

rocznych 

- 

Ogółem 

decyzji 

dotyczących 

ochrony 

gruntów - 93, 

w tym 31 

ustalenia 

dotyczące 

należności                   

i opłat 

rocznych 

- 

3 
Rekultywacja gruntów 

rolnych 
7 - 5 1 

Źródło: Opracowanie własne. 

 Z analizy wynika, że w roku raportowym nastąpił wzrost ilości wydanych decyzji o 20 oraz 

postanowień o 16 w zakresie dotyczącym ochrony gruntów rolnych i leśnych. W sprawach rekultywacji 

gruntów rolnych nie odnotowano znacznych zmian w ilości wydanych decyzji. 

  W ramach działu gospodarka odpadami realizowano poszczególne zadania poprzez 

wydanie 3 decyzji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zbierania odpadów oraz  

1 decyzję dotyczącą przetwarzania odpadów oraz dokonano zmiany 1 decyzji na wytwarzanie 

odpadów w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy Prawo ochrony 

środowiska zarówno podmioty wytwarzające odpady, jaki i podmioty gospodarujące odpadami 

obowiązane są do posiadania stosownych decyzji administracyjnych. Nie odnotowano znacznego 

wzrostu ilości wydanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami. 

  Ochrona zasobów środowiska w 2019 roku realizowana jest przede wszystkim poprzez 

wydawanie pozwoleń emisyjnych, takich jak pozwolenia na emisję gazów i pyłów. W 2019 r. wydano  
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4 pozwolenia na emisję gazów i pyłów do atmosfery. Dokonano analizy porównawczej warunków 

pozwolenia zintegrowanego wydanego na prowadzenie instalacji w gospodarce odpadami  

z opublikowanymi konkluzjami BAT w odniesieniu do przetwarzania odpadów. Dokonano 4 zgłoszeń 

instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne.  

  Dział ten obejmuje również udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz 

współdziałanie z innymi jednostkami w udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.  

W ramach tego działu w 2019 r. zamieszczono 173 wpisy w publicznie dostępnym wykazie danych  

o dokumentach zawierających informacje o środowisku wygenerowanych w wydziale, zgodnie  

z ustawą o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie. 

  Dodatkowo wprowadzono uprawnienia do zamieszczania w Centralnej Ewidencji Działalności 

Gospodarczej wpisów wynikających z wydawanych zezwoleń w gospodarce odpadami oraz wydanych 

koncesji na wydobywanie kopalin. W ramach tego działania w 2019 roku wprowadzono 7 wpisów 

dotyczących wydanych koncesji oraz 4 wpisy dotyczące wydawanych zezwoleń w gospodarce 

odpadami. Z powodu braku zgłoszeń nie udzielano informacji o środowisku. Ponadto udzielono  

na wniosek 5 informacji publicznych. 

 

9. Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich 

Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich realizuje zadania związane z rejestracją  

i wyrejestrowaniem pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem uprawnień oraz dokumentów 

stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, nadzorem nad stacjami kontroli pojazdów, 

nadzorem nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz instruktorami nauki jazdy, wydawaniem zezwoleń 

na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy, wydawaniem licencji na wykonywanie 

działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, wydawaniem licencji  

na wykonywanie przewozów osób samochodem osobowym lub przystosowanym konstrukcyjnie  

do przewozu od 7 do 9 osób, wydawaniem zaświadczeń na wykonywanie przewozów na potrzeby 

własne, wydawaniem zezwoleń na sprowadzanie zwłok zmarłych z zagranicy, organizowaniem  

i przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu oraz realizowaniem zadań z zakresu 

spraw obywatelskich. 

W Powiecie Chełmskim wg stanu na dzień 31.12.2019 r. zarejestrowanych było ogółem  

94 897 pojazdów, z czego w roku 2019 zarejestrowano 3 831 pojazdów. W omawianym okresie 

właścicielom pojazdów wydano 10 355 pozwoleń czasowych oraz 11 644 dowodów rejestracyjnych. 

Wyrejestrowano 1 471 pojazdów oraz przyjęto 3 278 zawiadomień o zbyciu. 

Analizując poziom wzrostu ilości pojazdów zarejestrowanych na przestrzeni lat ubiegłych 

można zauważyć, iż w Powiecie Chełmskim przybywa rocznie średnio około 3 500 pojazdów,  
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co obrazuje poniższy wykres. 

Rys. 7. Wykres analizy porównawczej liczby zarejestrowanych pojazdów w latach 2017-2019. 

 

Źródło: Opracowanie własne  

W przedziale czasowym od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wyprodukowano 2414 

praw jazdy, dokonując przy tym wymiany 33 zagranicznych blankietów. Do wymiany na polski 

odpowiednik przedkładano głównie prawa jazdy z Wielkiej Brytanii, Ukrainy, ale także z Włoch, 

Niemiec, Francji i Irlandii.  

Na wniosek zainteresowanych osób wydano również 9 druków międzynarodowych praw 

jazdy, które wymagane są od kierujących pojazdami w większości krajów nie będących państwami – 

członkami Unii Europejskiej. W omawianym okresie wygenerowano 1971 profili kandydatów  

na kierowców (tzw. PKK), tj. dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia i przeprowadzenia procedury 

nadania (uzyskania) lub rozszerzenia uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi. 

W porównaniu do roku 2018 w roku 2019 wydano o 6,4% mniej praw jazdy oraz 

wygenerowano o 2,5% mniej profili kandydatów na kierowców, co przedstawia poniższy wykres. 

Sytuacja ta uwarunkowana jest przede wszystkim niezależnymi od organów administracji publicznej 

zmianami prawnymi, jakie wprowadzono w ustawodawstwie polskim. Z dniem 04.03.2019 r. zniesiony 

został bowiem wymóg wpisywania w prawie jazdy miejsca zamieszkania kierowcy. Do tej daty, 

każdorazowa zmiana adresu kierowcy wiązała się z obowiązkiem złożenia wniosku o wymianę prawa 

jazdy, celem aktualizacji tych danych. 
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Rys. 8. Analiza porównawcza ilości wydanych praw jazdy krajowych i PKK. 

 Źródło: Opracowanie własne  

W roku 2019 Starosta Chełmski, realizując zadania określone w odpowiednich aktach 

normatywnych (przede wszystkim w ustawie z dnia 05.01.2011 r. o kierujących pojazdami, ustawie  

z dnia 06.06.1997r. Kodeks karny wykonawczy, ustawie z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym, ustawie z dnia 20.03.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych 

ustaw), wydał 152 decyzje administracyjne o czasowym lub dożywotnim cofnięciu uprawnień   

do kierowania pojazdami silnikowymi. Przesłankę wydania rozstrzygnięć tego typu stanowił 

najczęściej fakt orzeczenia wobec kierowcy środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich 

pojazdów mechanicznych lub pojazdów mechanicznych określonego rodzaju. Z kolei wyroki   

ustanawiające zakaz zapadały na skutek ujawnienia czynu polegającego na kierowaniu pojazdem   

w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu lub pod wpływem środka działającego podobnie  

do alkoholu.  

O cofnięciu uprawnień tutejszy Urząd orzekał ponadto na wniosek Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w Lublinie w przypadku, gdy kierujący pojazdem silnikowym, będący 

posiadaczem prawa jazdy przez okres krótszy niż 2 lata, popełnił przynajmniej  jedno przestępstwo 

przeciwko  bezpieczeństwu w komunikacji lub trzy skonkretyzowane przez ustawodawcę wykroczenia, 

przy czym popełnienie tych naruszeń zostało stwierdzone prawomocnym rozstrzygnięciem  

(tj. wyrokiem sądu lub np. mandatem karnym). Orzeczenia administracyjne o cofnięciu uprawnień 

wydawane były również w przypadku utraty przez kierowcę kwalifikacji do kierowania  pojazdami, 
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potwierdzonej na podstawie wyniku egzaminu państwowego lub w sytuacji niepoddania się  

w wyznaczonym przez Starostę terminie kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji. Restrykcje  

te stosowane były głównie wobec osób, które przekroczyły dozwolony limit punktów karnych. 

W 100 przypadkach wydano decyzje administracyjne o przywróceniu uprawnień do kierowania 

pojazdami, po uprzednim stwierdzeniu ustania przyczyn cofnięcia tychże uprawnień oraz wniesieniu 

przez zainteresowanych wymaganej opłaty ewidencyjnej. W ubiegłym roku Starosta Chełmski wydał 

283 decyzje administracyjne o zatrzymaniu prawa jazdy, z czego ponad 150 orzeczeń dotyczyło osób, 

które kierując pojazdem, przekroczyły obowiązującą w obszarze zabudowanym prędkość o więcej niż 

50 km/h. 

W minionym roku wydano 135 decyzji o skierowaniu na badania lekarskie do wojewódzkiego 

ośrodka medycyny pracy, 147 skierowań na badania psychologiczne oraz 133 skierowania  

do odbycia kursu reedukacyjnego w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. Dominującą przesłankę 

wydania decyzji o skierowaniu na badania lekarskie i psychologiczne oraz wyłączną przesłankę 

skierowania na kurs reedukacyjny stanowił fakt prowadzenia przez kierowców pojazdów 

mechanicznych pod wpływem alkoholu lub środków podobnie do niego działających. 

Do wydania decyzji administracyjnych o zatrzymaniu prawa jazdy tutejszy Urząd zobligowany 

był również w przypadku powzięcia wiedzy o przekroczeniu przez kierowców limitu 24 punktów 

otrzymanych z tytułu wielokrotnego naruszenia przepisów ruchu drogowego, jak również na wniosek 

organów gminy właściwych dla dłużników alimentacyjnych uchylających się od zobowiązań 

alimentacyjnych, co zostało wcześniej stwierdzone odpowiednią decyzją wójta/burmistrza/prezydenta 

miasta. W obu przypadkach Starosta Chełmski wydał po kilkanaście aktów administracyjnych  

o zatrzymaniu prawa jazdy. 

W przypadku braku możliwości wyegzekwowania zwrotu prawa jazdy, do wykonania którego 

Starosta Chełmski zobowiązał jego posiadaczy stosownymi decyzjami administracyjnymi, wdrażano 

postępowanie egzekucyjne w trybie ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym  

w administracji. W ramach realizacji unormowań tego aktu prawnego w kilkunastu przypadkach 

zastosowano wobec zobowiązanych środek administracyjny w postaci grzywny w celu przymuszenia. 

Na skutek wykonania w późniejszym terminie obowiązku określonego w tytule wykonawczym lub  

w przypadku niewykonalności tego obowiązku, nałożone grzywny w części przypadków umorzono na 

wniosek samych zainteresowanych, bądź też wszczęte postępowanie egzekucyjne umorzono  

z urzędu. 

Warto również dodać, że w 2019 roku zapadły 32 decyzje administracyjne o wydaniu lub 

przedłużeniu ważności zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem 

przewożącym wartości pieniężne. Dokumenty tego rodzaju otrzymali głównie członkowie ochotniczych 

straży pożarnych, ale także ratownicy medyczni, pracownicy straży ochrony kolei oraz konwojenci. 
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Sporadycznie o wydanie przedmiotowych zezwoleń wnioskowali też pracownicy pogotowania 

gazowego lub energetycznego. 

W wyniku przeprowadzonej analizy porównawczej, obejmującej dane dotyczące ogólnej ilości 

poszczególnych decyzji administracyjnych wydanych w roku 2018 oraz w roku 2019, stwierdzić 

należy, że w roku 2019 nastąpił spadek liczby wydanych decyzji administracyjnych o cofnięciu 

uprawnień (ze 185 do 152), przy jednoczesnym relatywnie znacznym wzroście liczby decyzji,  

na mocy których orzeczono o zatrzymaniu prawa jazdy (z 214 do 283) oraz umiarkowanym wzroście 

ilości decyzji przywracających cofnięte uprawnienia (z 83 do 100). 

W sprawach związanych z transportem drogowym w roku 2019 wydano 16 zezwoleń,                  

w formie decyzji administracyjnych, na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz  

76 wypisów z tych zezwoleń. Uzyskanie przedmiotowych zezwoleń pozwala przedsiębiorcom  

na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zarobkowego przewozu osób lub rzeczy. 

Ogółem na terenie Powiatu Chełmskiego działalność w zakresie przewozów osób lub rzeczy prowadzi 

156 przedsiębiorców. 

Starosta Chełmski sprawuje nadzór nad działalnością ww. przewoźników oraz nad: 

 6 przedsiębiorcami posiadającymi licencję na wykonywanie transportu drogowego                         

w zakresie  pośrednictwa przy przewozie rzeczy, 

 47 przedsiębiorcami posiadającymi zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby 

własne. 

 

 W sprawach związanych z fundacjami i stowarzyszeniami Starosta Chełmski sprawuje nadzór 

nad działalnością: 

 6 stowarzyszeń zwykłych, 

 3 fundacji, 

 80 ochotniczych straży pożarnych działających w formie stowarzyszeń zarejestrowanych 

w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

 74 innych stowarzyszeń działających w formie stowarzyszeń zarejestrowanych                          

w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

W związku z wejściem w życie, w roku 2018, ustawy z dnia 1 marca 2018 r.  

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w ramach prowadzonego nadzoru 

w stosunku do wszystkich podmiotów działających w formie stowarzyszeń rejestrowych lub fundacji, 

przeprowadzono procedurę mającą na celu ustalenie, które z nich, w rozumieniu przepisów ww. 

ustawy są „podmiotami zobowiązanymi”. Podmioty zobowiązane to takie, które w myśl przepisów 

ustawy, przyjmują lub dokonują płatności w gotówce równej lub przekraczającej równowartość 10 000 
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euro. Z otrzymanych oświadczeń wynika, że na terenie Powiatu Chełmskiego nie występują podmioty 

zobowiązane. 

W roku 2019 w ramach prowadzonego biura rzeczy znalezionych w magazynie tegoż biura 

został zdeponowany używany telefon komórkowy marki iPhone. Przedmiotowy telefon został 

znaleziony na terenie Powiatu Chełmskiego i znalazca przekazał go do biura rzeczy znalezionych. 

Ponadto w dniu  8 lipca 2019 roku, rzecz znaleziona tj. rower składak „Zefir”, po bezskutecznym 

upływie ustawowych terminów wyznaczonych do odbioru rzeczy, został przekazany na złom. 

Starosta Chełmski prowadzi sprawy związane z wpisywaniem i skreślaniem z ewidencji 

instruktorów nauki jazdy. W roku 2019 do ewidencji instruktorów nauki jazdy, prowadzonej w Portalu 

Starosty CEPIK, zostało wpisanych 4 instruktorów. W tym też okresie wydano 3 decyzje 

administracyjne i skreślono z ewidencji instruktorów nauki jazdy 5 osób. Na dzień 31 grudnia 2019 

roku w ewidencji figurowało 37 instruktorów nauki jazdy. 

Przeprowadzając analizę porównawczą  należy stwierdzić, iż w roku 2019 liczba 

przedsiębiorców prowadzących na terenie Powiatu Chełmskiego działalność gospodarczą w zakresie 

zarobkowego przewozu rzeczy lub osób wzrosła o 13 podmiotów. Tym samym wzrosła o 76 szt., 

liczba pojazdów samochodowych, którymi wykonywane są ww. przewozy. Ponadto liczba 

przedsiębiorców wykonujących niezarobkowe przewozy drogowe na potrzeby własne wzrosła  

o 6 podmiotów. 

W sprawach związanych z: prowadzeniem nadzoru nad podmiotami prowadzącymi 

działalność w formie stowarzyszeń lub fundacji, prowadzeniem biura rzeczy znalezionych, 

wpisywaniem do ewidencji instruktorów nauki jazdy, sprowadzaniem zwłok lub szczątków ludzkich  

z zagranicy, opiniowaniem rozwiązań i projektów dotyczących komunikacji zbiorowej ilość spraw 

załatwianych w roku 2019 w stosunku do roku poprzedniego utrzymuje się na tym samym lub bardzo 

podobnym poziomie. 

W ramach posiadanych kompetencji Starosta Chełmski sprawuje nadzór nad 9 stacjami 

kontroli pojazdów zlokalizowanych na terenie powiatu. W wyniku przeprowadzonych w 2019 roku 

kontroli planowych nie stwierdzono poważniejszych uchybień w działalności tych podmiotów. 

Kwalifikacja wojskowa w 2019 r. trwała od 4 lutego do 26 kwietnia. Obrady Powiatowej Komisji 

Lekarskiej powołanej przez Wojewodę Lubelskiego trwały od 5 lutego do 1 marca, zajmując 19 dni 

roboczych (w 2018 r. - również 19). 

Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej w Chełmie były pomieszczenia Bursy Szkolnej 

wchodzącej w skład Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 w Chełmie 

przy ul. Powstańców Warszawy 8. 
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Kwalifikacji wojskowej w 2019 r. podlegały nw. osoby: 

1) mężczyźni urodzeni w 2000 r.; 

2) mężczyźni urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii 

zdolności do czynnej służby wojskowej; 

3) osoby urodzone w latach 1998-1999, które: 

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne  

do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej 

niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej (kategoria 

B), 

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do 

czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej 

niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły 

wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed 

zakończeniem kwalifikacji wojskowej; 

4) kobiety urodzone w latach 1995-2000, które w roku szkolnym lub akademickim 

2018/2019 kończą studia wyższe w uczelniach na kierunkach: analityka medyczna, 

farmacja, lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwo, weterynaria oraz  

na kierunkach związanych z kształceniem w zakresie psychologii i ratownictwa 

medycznego, lub kończą naukę w szkołach policealnych kształcących w zawodach: 

technik farmaceutyczny oraz technik weterynarii; 

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej 

do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają 

określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. 

Do kwalifikacji wojskowej w 2019 r. stawiło się 405 mężczyzn rocznika podstawowego  

(w 2018 r. - 403), tj. 2000, 18 mężczyzn roczników starszych (w 2018 r. - 17) oraz 19 kobiet (w 2018 r. 

- 34 w tym 13 ochotniczek). 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

58 

Tabela 19. Kwalifikacja wojskowa w 2018 i 2019 roku. 

 

Rocznik 

podstawowy 

Roczniki 

starsze 
Kobiety Ochotnicy 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Uznano za zdolnych 

(kat. A) 
366 378 11 15 17 15 12 0 

Uznano za czasowo 

niezdolnych (kat. B) 
9 1 3 0 0 1 0 0 

Uznano za 

niezdolnych, z tego: 
 

a) w czasie pokoju 

(kat. D) 
15 15 2 3 2 3 1 0 

b) trwale (kat. E) 13 11 1 0 0 0 0 0 

Źródło: Opracowanie własne 

W ramach organizacji przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. - jak i w roku 

poprzednim – Powiat Chełmski otrzymał dotację celową od Wojewody Lubelskiego w kwocie 

35 000,00 zł, z czego wykorzystano 33 468,95 zł (30 584,87 zł w 2018 r.). Kwota została wydatkowana 

na zapewnienie lokalu dla Powiatowej Komisji Lekarskiej w Chełmie, a także zakup przedmiotów 

niezbędnych do pracy ww. organu. Zatrudniono, na podstawie umowy zlecenia, cztery osoby do prac 

związanych z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji 

wojskowej i wydawaniem wojskowych dokumentów osobistych oraz osobę do prowadzenia zajęć  

z osobami zgłaszającymi się do kwalifikacji wojskowej. Z powyższej kwoty opłacono również – 

związane z umowami – składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także dodatkowe 

wynagrodzenie przysługujące członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej w Chełmie. 

Dodatkowo Wojewoda przewidział kwotę 2 000,00 zł (3 000,00 zł w 2018 r.) na dodatkowe 

badania specjalistyczne dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej, niezbędne w celu ustalenia 

stanu zdrowia ww. osób. Z tej kwoty wykorzystano 225,00 zł – całość na badania okulistyczne (w 2018 

r. - 315,00 zł, w większości na badania okulistyczne). 

W okresie pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Chełmie zostały przeprowadzone przez 

Wojewódzką Komisję Lekarską w Lublinie w ramach nadzoru dwie kontrole. W ich wyniku 

stwierdzono, że nie zachodzi potrzeba wydawania zaleceń pokontrolnych – podobnie jak w roku 2018. 
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10. Zespół ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 

 Jednym z najważniejszych zadań stojących przed organem administracji samorządowej 

Powiatu Chełmskiego jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz ochrona życia i zdrowia ludności. 

Zadanie to realizowane jest między innymi przez Zespół ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego, 

który wykonuje zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej oraz spraw obronnych. 

 Zarządzanie kryzysowe to działalność polegająca na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, 

przygotowaniu do przejmowania nad nim kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu  

w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz usuwaniu ich skutków. W tym celu w 2019 r. 

dokonano aktualizacji Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz Planu Operacyjnego 

Ochrony Przed Powodzią Dla Powiatu Chełmskiego. Utrzymywana jest również stała łączność 

radiowa pomiędzy Powiatem Chełmskim, a Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

LUW w Lublinie oraz urzędami miast i gmin wchodzącymi w skład powiatu. Sprawdzenie łączności 

odbywa się cyklicznie raz w tygodniu. Informacje, komunikaty i ostrzeżenia o nadchodzących 

niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych umieszczane są na stronie internetowej Starostwa 

Powiatowego w Chełmie oraz przekazywane drogą mailową do urzędów miast i gmin. 

 Zadania z zakresu bezpieczeństwa w 2019 r. realizował Powiatowy Zespół Zarządzania 

Kryzysowego oraz Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. Przy realizacji zadań opierano się  

na założeniach zawartych, w opracowanym w 2019 r. przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku 

Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli  

i Porządku Publicznego na lata 2019 – 2022. 

 W skład Zespołu weszli przedstawiciele służb, jednostek i straży odpowiedzialnych  

za bezpieczeństwo oraz sprawne funkcjonowanie powiatu w osobach: Starosty Chełmskiego, 

Wicestarosty, Zastępcy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, Zastępcy 

Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie, Sekretarza Powiatu, przedstawiciela Państwowego 

Inspektoratu Weterynarii w Chełmie, przedstawiciela Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  

w Chełmie, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chełmie, przedstawiciela Stacji 

Ratownictwa Medycznego SP ZOZ w Chełmie, przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień  

w Chełmie, przedstawiciela Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie - PSG  

w Dorohusku, Inspektora Zespołu ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego SP w Chełmie, 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie, Dyrektora Wydziału Infrastruktury SP 

w Chełmie, Dyrektora Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich SP w Chełmie, Dyrektora 

Wydziału Architektury i Budownictwa SP w Chełmie, Dyrektora Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa  

i Ochrony Środowiska SP w Chełmie oraz Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw 

Społecznych SP w Chełmie. 
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 W 2019 r. Zespół odbył 5 posiedzeń (4 w 2018 r.). Cztery posiedzenia dotyczyły zagrożenia 

wystąpienia na obszarze powiatu chełmskiego Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) u trzody chlewnej,  

a jedno z przygotowań do sezonu zimowego 2019/2020. W trakcie prac Zespołu omawiano aktualnie 

występujący stan zagrożenia, jednocześnie uzgadniając działania mające na celu jego 

wyeliminowanie i ewentualne usunięcie powstałych skutków. Powiatowy Lekarz Weterynarii  

we współpracy z Nadleśnictwami: Chełm, Krasnystaw i Strzelce - pod nadzorem Wydziału 

Bezpieczeństwa LUW w Lublinie oraz Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Lublinie organizował 

akcje poszukiwania padłych dzików. W akcjach tych uczestniczyli żołnierze Wojsk Obrony 

Terytorialnej, leśniczy, myśliwi oraz lekarze weterynarii. Zgodnie z wytycznymi Głównego Lekarza 

Weterynarii przeprowadzono również sanitarny odstrzał 525 sztuk dzików.  

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami Starosta Chełmski uczestniczył w akcji informacyjnej 

dotyczącej zachowania i przestrzegania zasad bioasekuracji poprzez zamieszczanie informacji  

i komunikatów na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń powiatu oraz przekazywanie tych informacji 

Wójtom/Burmistrzom miast/gmin. Dzięki wzmożonej pracy i zaangażowaniu wszystkich powiatowych 

służb, inspekcji i straży oraz uświadomieniu hodowców o konieczności przestrzegania zasad 

bioasekuracji na terenie powiatu nastąpiła zdecydowana poprawa bezpieczeństwa w obszarze ASF. 

W 2019 r. stwierdzono wystąpienie 106 ognisk ASF u dzików (96 padłych i 40 odstrzelonych sztuk 

zarażonych ASF) przy 183 ogniskach w 2018 r. (292 padłych i 7 odstrzelonych sztuk dzików 

zarażonych ASF). Nie stwierdzono natomiast wystąpienia ognisk ASF u trzody chlewnej, wobec  

33 ognisk tej choroby w 2018 r., co spowodowało likwidację łącznie 5101 sztuk świń.  

Rys. 9. Mapa skali zjawiska i stopień zagrożenia ASF w 2019 roku. 

  

 

 

 

 

 

 

Źródło: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/ 
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Rys. 10. Mapa skali zjawiska i stopień zagrożenia ASF w 2018 roku. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Źródło: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/ 

Legenda: 

 Kolor czerwony – ogniska ASF trzody chlewnej. 

 Kolor żółty – ogniska ASF dzików. 

 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku pod przewodnictwem Starosty Chełmskiego, w której 

składzie znaleźli się przedstawiciele służb powiatowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, 

podejmowała działania zapewniając właściwy poziom ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 

publicznego na terenie powiatu. Działania te pozwoliły na osiągnięcie dobrych wyników w zakresie 

zwalczania przestępczości oraz wykroczeń społecznie uciążliwych. 

 Za zabezpieczenie prewencyjne powiatu odpowiedzialna była Komenda Miejska Policji  

w Chełmie wraz z podległymi jej Komisariatami Policji w Dorohusku, Żmudzi, Rejowcu (od listopada 

2019 r. w Rejowcu Fabrycznym) i Posterunkami Policji w Sawinie i Siedliszczu oraz od listopada  

2019 r. Posterunkiem Policji w Rejowcu. 
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Tabela 20. Przestępstwa zaistniałe na terenie Powiatu Chełmskiego w 2018 i 2019 roku. 

Lp. Rodzaj czynu 

Liczba zdarzeń oraz stopień wykrywalności w % 

2018 2019 

Ogółem  Wykryte  
Wykrywalność 

w % 
Ogółem  Wykryte  

Wykrywalność 

w %  

1. 
Przestępstwa 

ogółem 
1252 1116 88,5% 1059 870 81,8% 

2. 

Przestępstwa 

kryminalne 
792 703 87,8% 685 521 78,8% 

 

 

 

 

w 

tym 

zabójstwo 0 - - 0 - - 

rozbój 5 5 100% 5 5 100% 

bójka  

i pobicie 
12 12 100% 13 13 100% 

uszkodzenie 

ciała 
16 16 100% 13 13 100% 

kradzież z 

włamaniem 
80 38 47,1% 46 15 31,9% 

Kradzież 

rzeczy 
48 30 63,3% 45 22 48,9% 

uszkodzenie 

rzeczy 
28 15 55,2% 30 16 53,3% 

3. 
Przestępstwa 

gospodarcze 
144 106 73,6% 121 78 64% 

4. 
Przestępstwa 

narkotykowe 
59 56 94,9% 46 43 93,5% 

Źródło: Opracowanie własne 

 W ogólnej liczbie przestępstw osoby nieletnie w 2019 r. popełniły 7 czynów (6 w 2018 r.).  
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 Na poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego istotny wpływ miało również zagrożenie 

wykroczeniami.  

 Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Chełmie na terenie powiatu chełmskiego łącznie 

ujawnili 30 537 wykroczeń (26 299 w 2018 r.), z czego skierowali 1 311 wniosków do Sądów (1 600 

w 2018 r.), w tym 54 na nieletnich sprawców czynów (56 w 2018 r.).  

 W 2019 roku liczba wypadków drogowych w Powiecie Chełmskim wyniosła 49 (45 w 2018 r.), 

z czego liczba: ofiar śmiertelnych wyniosła 9, a rannych 59 (41 w 2018 r.). W kolizjach drogowych 

uczestniczyło 535 osób (495 w 2018 r.). 

 Liczba zdarzeń w interwencjach domowych wyniosła 1 394 (1 585 w 2018 r.), a w miejscach 

publicznych 6 203 (6 257 w 2018 r.). 

 W 2019 r. założono 317 formularzy Niebieskiej Karty (303 w 2018 r.) stwierdzając 

jednocześnie 55 przestępstw znęcania się nad rodziną (51 w 2018 r.) 

 Ochronę przeciwpożarową powiatu chełmskiego zapewniała Komenda Miejska Państwowej 

Straży Pożarnej w Chełmie posiadająca 2 Jednostki Ratowniczo Gaśnicze, w których łącznie pełni 

służbę 75 strażaków. KM PSP posiadała również możliwość zadysponowania do działań, poprzez 

Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego, 14 jednostek OSP z gmin, włączonych do krajowego 

systemu ratowniczo-gaśniczego.  

Sytuację przeciwpożarową Powiatu Chełmskiego obrazują poniższe tabele. 

Tabela 21. Zdarzenia zaistniałe na terenie Powiatu Chełmskiego w 2018 i 2019 roku. 

Lp. Rodzaj zdarzenia i jego skutki. 

Liczba zdarzeń 

2018 r. 2019 r. 

1. Zdarzenia ogółem 853 1003 

2. Pożary ogółem 314 530 

3. Ofiary śmiertelne zdarzeń 11 5 

4. Obrażenia ciała (ranni) 123 144 

5. Fałszywe alarmy 25 34 

6. 
Miejscowe zagrożenia – inne niż pożary zdarzenia stanowiące 

zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska 
514 439 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 22. Pożary według miejsca powstania na terenie Powiatu Chełmskiego w 2018 i 2019 roku. 

Lp. Miejsce powstania pożaru. 

Ilość zdarzeń 

2018 r. 2019 r. 

1. Obiekty użyteczności publicznej 2 0 

2. Obiekty mieszkalne 67 63 

3. Obiekty produkcyjne i magazynowe 5 2 

4. Środki transportu 15 13 

5. Lasy (państwowe i prywatne) 6 10 

6. Uprawy w rolnictwie 42 75 

7. Nieużytkowane powierzchnie rolnicze 110 303 

8. Inne obiekty 66 64 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 23. Dominujące przyczyny powstawania pożarów na terenie Powiatu Chełmskiego w 2018  

i 2019 roku. 

Lp. Przyczyna powstania pożaru. 

Ilość zdarzeń 

2018 r. 2019 r. 

1. Nieostrożność osób dorosłych 201 430 

2. 
Wady urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe oraz niewłaściwa ich 

eksploatacja 
53 46 

3. Nieustalone 7 3 

4. 
Wady urządzeń i instalacji elektrycznych oraz niewłaściwa ich 

eksploatacja 
24 15 

5. Wady środków transportu i niewłaściwa ich eksploatacja 9 15 

6. Podpalenia 5 5 

7. Inne przyczyny 4 6 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 24. Kontrole przeciwpożarowe na terenie powiatu chełmskiego w 2018 i 2019 roku. 

Lp. 
Rodzaj zdarzenia / kontrole, kary, stwierdzone 

nieprawidłowości / 

Ogółem 

2018 r. 2019 r. 

1. Kontrole ogółem 128 142 

2. Kontrole podstawowe 79 78 

3. Odbiory obiektów 49 64 

4. Skontrolowano obiektów 188 199 

5. Stwierdzono nieprawidłowości w zabezpieczeniu p-poż. 314 259 

6. Wydano decyzji administracyjnych 20 16 

7. Upomnienia w związku z niewykonaniem decyzji 3 2 

8. Tytuły wykonawcze 1 0 

9. Opinie dot. bezpieczeństwa pożarowego obiektów 18 28 

Źródło: Opracowanie własne 

 Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej odbywała się według Planu Działania Obrony 

Cywilnej Powiatu Chełmskiego na 2019 r. uzgodnionego z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego LUW w Lublinie i zatwierdzonego przez Starostę Chełmskiego.  

 Do najważniejszych zadań OC zrealizowanych w 2019 r. należały: 

 przeprowadzenie przeglądu stanu technicznego sprzętu OC będącego na wyposażeniu gmin 

(sprzęt uszkodzony lub przestarzały został wybrakowany co uzgodniono z Wojewódzką 

Komisją Wybrakowania Sprzętu OC w Lublinie), 

 dokonanie przeglądu magazynów przeciwpowodziowych. 

 Zadania obronne wykonywano poprzez realizację zadań wynikających z Zarządzenia 

Wojewody Lubelskiego w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego 

obowiązku obrony w 2019 r. 

 

 Między innymi, w ramach tych zadań: 

 przeprowadzono dwa powiatowe treningi stałego dyżuru Starosty Chełmskiego, które  

 obejmowały również realizację zadań przez stałe dyżury Burmistrzów/Wójtów Powiatu 

 Chełmskiego, 

 przeprowadzono szkolenie i ćwiczenie obronne, którym objęto pracowników wykonujących 
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zadania obronne w starostwie, jednostkach podległych oraz w urzędach miast i w gminach 

powiatu chełmskiego, 

 przeprowadzono kontrolę realizacji zadań obronnych w wydziałach starostwa i jednostkach 

podległych. 

 Ponadto pracownicy Zespołu ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego uczestniczyli  

w szkoleniach organizowanych przez jednostkę nadrzędną z zakresu: zarządzania kryzysowego, 

obrony cywilnej i spraw obronnych. 

 Przy realizacji powyższych zadań Powiat Chełmski ściśle współpracował z Wydziałem 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, 

Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie oraz Urzędami Miast i Gmin Powiatu 

Chełmskiego. 

 W dniu 25 października 2019r. przeprowadzona została przez Wojewodę Lubelskiego kontrola 

problemowa realizacji zadań obronnych w Starostwie Powiatowym w Chełmie. Zespół kontrolny 

pozytywnie ocenił realizację zadań przez Starostę Chełmskiego. 
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IV. RZECZNIK KONSUMENTÓW DLA MIASTA CHEŁM I POWIATU 

CHEŁMSKIEGO 

 Utworzenie w 2015 roku wspólnego biura rzecznika dla Miasta Chełm i Powiatu Chełmskiego 

okazało się bardzo korzystnym rozwiązaniem. Mieszkańcy obu powiatów bez względu na miejsce 

zamieszkania mogą liczyć na pomoc ze strony rzecznika. 

 W roku 2019 Rzecznik konsumentów udzielił konsumentom miasta i powiatu łącznie 865 

(1068 w 2018 r.) porad, w tym 524 (612 w 2018 r.) dotyczyło umów sprzedaży, 341 (456 w 2018 r.) 

dotyczyło usług, 59 porad było typu ogólnego, 59 typu niekonsumenckiego (84 w 2018 r.), 107 porad 

dotyczyło umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa, zaś 67 dotyczyło umów zawartych na 

odległość. W 11 przypadkach Rzecznik pomagał konsumentom w dochodzeniu przez nich roszczeń 

na drodze sądowej. Pomoc polegała na przygotowaniu pozwu sądowego (8) i sprzeciwu od nakazu  

zapłaty (1) oraz udzielaniu poradnictwa w zakresie procedury sądowej. W ubiegłym roku Rzecznik 

skierował 2 sprawy do rozpatrzenia przed Sądem Rejonowym w Chełmie. Wszystkie sprawy dotyczyły 

mieszkańców miasta Chełm. 

 W roku 2019 Rzecznik występował do przedsiębiorców w 282 sprawach, w  tym 77 wystąpień 

dotyczyło problemów wynikających na tle realizacji usług, 205 wystąpień wiązało się z umowami 

sprzedaży. Ze wszystkich wystąpień 107 dotyczyło mieszkańców Powiatu Chełmskiego. W roku 

ubiegłym Rzecznik w 2 sprawach skorzystał z przysługującego prawa skierowania wniosku o ukaranie 

przedsiębiorcy za naruszenie art. 114 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów (Dz. U. Nr 50, 331 z późn. zm.). Obie sprawy dotyczyły mieszkańców miasta Chełm.  

Z ogólnej liczby 282 wystąpień, znaczna większość spraw została rozstrzygnięta na korzyść 

konsumenta. 

 W ramach funkcjonującego pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w roku 

2019 do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Lublinie Delegatura w Chełmie za 

pośrednictwem Rzecznika konsumentów 18 mieszkańców złożyło wniosek o przeprowadzenie 

mediacji z przedsiębiorcą. Znaczna większość mediacji nie doszła do skutku wobec braku stanowiska 

przedsiębiorcy. 

 W roku sprawozdawczym nadal dominującą grupą odwiedzającą biuro rzecznika byli 

konsumenci – seniorzy, którzy stali się ofiarą nierzetelnego akwizytora, dostawcy energii elektrycznej, 

gazu, usług telekomunikacyjnych, czy też organizatora pokazów. Poprzez wprowadzanie 

konsumentów w błąd wskutek podawania nieprawdziwych, niezgodnych ze stanem faktycznym 

danych dochodziło do zawarcia niekorzystnej dla nich umowy. Mimo wielu działań podejmowanych 

przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w formie pomocy prawnej, akcji edukacyjnych  

i informacyjnych skierowanych do konsumentów – proceder organizowania pokazów, jak również 
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nieuczciwych przedsiębiorców nie ustaje. W tym celu niezbędna jest zmiana przepisów prawa, która 

uporządkuje ten rynek. 
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V. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. w celu 

wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi 

podmiotami. 

Jednostki organizacyjne Powiatu Chełmskiego: 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie. 

2. Dom Dziecka w Siedliszczu. 

3. Dom Pomocy Społecznej w Nowinach. 

4. Dom Pomocy Społecznej w Kaniem. 

5. Dom Pomocy Społecznej w Chojnie Nowym Pierwszym. 

6. Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie. 

7. Zespół Szkół w Siedliszczu. 

8. Zespół Szkół w Dubience. 

9. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku. 

10. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rejowcu Fabrycznym. 

 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie jest wyodrębnioną, budżetową jednostką 

organizacyjną pomocy społecznej Powiatu Chełmskiego. 

 W ramach wykonywania zadań Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie 

realizowało w 2019 roku następujące programy oraz strategie opracowane przez jednostkę: 

1. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w rodzinie na lata 2013-2020 – przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XXII/189/2013 Rady Powiatu  

w Chełmie z dnia 21 maja 2013 roku. 

2. Powiatowy Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2014-2020 – przyjęty 

do realizacji Uchwałą Nr XXVIII/248/2014 Rady Powiatu w Chełmie z dnia                                         

12 czerwca 2014 roku. 

3. Powiatowy Program Działań Profilaktycznych w Zakresie Promowania i Wdrożenia 

Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci w Rodzinach Zagrożonych 

Przemocą na lata 2015-2020 – przyjęty do realizacji Uchwałą Nr V/30/2015 Rady Powiatu                       

w Chełmie z dnia 24 kwietnia 2015 roku. 

4. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Chełmskim na lata 2018-2020                
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– przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XXX/270/2018 Rady Powiatu w Chełmie z dnia                            

19 czerwca 2018 roku. 

5. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Chełmskiego na lata 2014-2021 – 

przyjęta do realizacji Uchwałą Nr XXVIII/250/2014 Rady Powiatu w Chełmie z dnia  

12 czerwca 2014 roku. 

 W 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie realizowało następujące 

projekty: 

1. „Nowe horyzonty” - kontynuacja projektu realizowanego  w ramach Osi priorytetowej 11 

Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie. Wsparcie udzielane jest                                

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Jest to kompleksowy program aktywizacji 

społeczno-zawodowej dla wychowanków pieczy zastępczej. Celem głównym Projektu jest 

podniesienie poziomu integracji społeczno – zawodowej i ograniczenie marginalizacji 20 osób, 

młodzieży w wieku od 16 do 25 roku życia, zagrożonej wykluczeniem społecznym, będących 

wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych (POW) i rodzin zastępczych (RZ).                   

W ramach niniejszego projektu 20 pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej odbywało 

staże w zakładach pracy, 12 pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej uzyskało 

kwalifikacje zawodowe kończąc szkolenie  z zakresu „Techniki sprzedaży z obsługą kasy 

fiskalnej i elementami obsługi biurowej”. 

2. „Liderzy kooperacji” - kontynuacja realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza, Edukacja, Rozwój, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 

gospodarki i edukacji, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna finansowanego ze środków 

EFS na lata  2014-2020. Celem głównym projektu jest włączenie zasobów różnych sektorów 

(edukacji, ochrony zdrowia, policji, wymiaru sprawiedliwości, kultury, sportu i rekreacji  

w kompleksowe wsparcie osób, rodzin pozostających w trudnej życiowej sytuacji – 

wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji 

społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich na obszarze województwa lubelskiego. 

 W ramach niniejszego projektu został opracowany projekt socjalny w celu wypracowania 

 całościowego systemu wsparcia aktywizującego osoby i rodziny z terenu Powiatu 

 Chełmskiego i zapewnienia im optymalnego funkcjonowania w interakcji z ich środowiskiem, 

 poprzez dobór odpowiednich dla danej osoby i rodziny środków m. in. poprzez rehabilitację 

 kompleksową, terapię psychologiczno-społeczną oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych.  

 Do ww. projektu zostało zakwalifikowanych 6 rodzin zamieszkujących na terenie Powiatu 

 Chełmskiego. 
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 W dniu 16 lipca 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie podpisało 

Porozumienie o Współpracy przy realizacji projektu pn. „Absolwent w drodze do kariery!” 

realizowanego w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT” współfinansowanego ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem niniejszego porozumienia jest 

m.in. zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami posiadającymi wykształcenie wyższe lepszego 

dostępu do wsparcia z zakresu rehabilitacji zawodowej, ułatwienie osobom z niepełnosprawnością 

korzystania z form wsparcia, poszerzenie oferty rehabilitacji zawodowej oraz zintegrowanie pomocy 

pochodzących z różnych źródeł realizowanych przez różne podmioty, poprzez stworzenie wspólnej 

płaszczyzny świadczenia wsparcia. 

 

Struktura wydatków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku. 

Tabela 25. Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2018 i 2019 roku. 

Lp. Wyszczególnienie 2018 r. 2019 r. 

1. 
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 

Pomoc społeczna 

 

648 251,38 zł 

 

970 811,07 zł 

2. 

Pozostała działalność 

Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 

 

29 679,21 zł  

 

10 924,20 zł 

3. 

Wspieranie rodziny 

Rodziny zastępcze 

Działalność placówek opiekuńczo-

wychowawczych 

Pozostała działalność 

 

Rodzina 

 

30 366,32 zł 

2 462 635,43 zł 

385 374,76 zł 

 

 

2 878 376,51 zł 

 

30 369,16 zł 

2 789 747,51 zł 

492 619,24 zł 

56 689,07 zł 

 

3 369 424,98 zł 

 

Ogółem: 3 556 307,10 zł 4 351 160,25 zł 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 26. Wydatki na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych w 2018 i 2019 r. 

L.p. Wyszczególnienie 2018 r. 2019 r 

1. 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych - Warszawa 
2 898 757,55 zł 3 226 893, 00 zł 

 

2. 

 

 

PFRON- „Aktywny Samorząd” 

 

 

112 478,43 zł 

 

181 270,55 zł 

Razem 3 011 235,98 zł 3 408 163,55 zł 

Źródło: Opracowanie własne 

1.1. Rodzinna piecza zastępcza 

W 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie obejmowało pomocą 

finansową ogółem 77 rodzin zastępczych oraz  129 dzieci. Odnotowano o 14 rodzin zastępczych oraz 

o 29 dzieci więcej niż w 2018 roku. 

Tabela 27. Rodziny zastępcze spokrewnione. 

Lp.  

2018 2019 

Liczba 

rodzin 

 

Liczba 

dzieci 

 

Liczba 

świad-

czeń 

 

Koszt               

w zł 

 

Liczba 

rodzin 

 

Liczba 

dzieci 

 

Liczba 

świad-

czeń 

 

Koszt                

w zł 

 

 
Świadczenia 

w tym: 
37 46 565 406  226,00 48 65 756 503 788,48 

1 

Świadczenie 

na pokrycie 

kosztów 

utrzymania 

dziecka 

37 46 543 401  494,00 48 65 715 495 246,33 

2 Dodatek z 

tytułu 

niepełnospra

wności 

5 5 22 4  732,00 5 5 41 8 542,15 

Źródło: Opracowanie własne 
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W 2019 roku koszt świadczeń wyniósł o 97 562,48 zł więcej niż w poprzednim roku 

raportowym. Liczba rodzin wzrosła o 11, a liczba dzieci o 19.  

Tabela 28. Rodziny zastępcze niezawodowe. 

Lp.  2018 2019 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

dzieci 

Liczba 

świad-

czeń 

Koszt w zł Liczba 

rodzin 

Liczba 

dzieci 

Liczba 

świad-

czeń 

Koszt w zł 

 Świadcze-

nia 

w tym: 

18 21 270 242  334,00 19 21 255 233 244,46 

1. Świadcze-

nie na 

pokrycie 

kosztów 

utrzymania 

dziecka 

18 21 232 233  247,00 19 21 229  

 

223 749,46 

 

2. Dodatek  

z tytułu 

niepełno-

sprawności 

3 3 33 6  787,00 3 3 25 5 275,00 

 

 

 Jednora-

zowe 

świadcze-

nie                     

w związku                        

z 

przyjęciem 

dzieci do 

rodziny 

 

1 

 

2 2 1  600,00 2 4 1 4 200,00 

4 Dofinan-

sowanie 

do 

wypoczynk

u dziecka 

1 3 3 700,00 0 0 0 0 

Źródło: Opracowanie własne 

W 2019 roku odnotowano spadek kosztów świadczeń o 9 089,54 zł.  
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Tabela 29. Rodziny zastępcze zawodowe. 

Lp. 
Wyszcze-

gólnienie 

2018 2019 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

dzieci 

Liczba 

świadczeń 
Koszt w zł 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

dzieci. 

Liczba 

świad-

czeń 

Koszt w zł 

 

Świadcze-

nia 

w tym: 

6 18 217 202 979,00 7 20 235 241 810,34 

1. 

Świadcze-

nie na 

pokrycie 

kosztów 

utrzymania 

dziecka 

6 18 
191 

 
187 055,00 7 20 211 207 108,32 

2. 

Dofinansow

anie do 

wypoczyn-

ku dziecka 

2 6 6 1 154,00 2 5 5 3 500,00 

3 

Dodatek z 

tytułu 

niepełno-

sprawności 

1 1 12 2 532,00 2 2 13 2 743,00 

4 

Środki 

finansowe 

na 

utrzymanie 

domu 

jednoro-

dzinnego 

2 13 6 10 638,00 1 4 3 4 859,02 
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5 

Jednora-

zowe 

świadcze-

nie                        

w związku                            

z 

przyjęciem 

dzieci               

do rodziny 

1 2 2 1 600,00 1 3 3 3 600,00 

6. 

Jednora-

zowe 

świadcze-

nie                      

w związku 

ze 

zdarzeniem 

losowym 

---------

--- 

---------

---- 

---------------

------ 

----------------

- 

---------

--------- 

---------

-- 
1 20 000,00 

Źródło: Opracowanie własne 

 W omawianym okresie sprawozdawczym odnotowano wzrost kosztu świadczeń o 38 831,34 zł 

w porównaniu do 2018 roku. Liczba rodzin oraz dzieci utrzymuje się na podobnym poziomie. W 2019 

roku liczba rodzin wyniosła 7, czyli o 1 więcej niż w roku poprzednim. Liczba dzieci wzrosła do 20, 

czyli o 2 więcej niż w 2018 roku. 
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Tabela 30. Rodzinne domy dziecka. 

Lp. 
Wyszcze-

gólnienie 

2018 2019 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

dzieci 

Liczba 

świad-

czeń. 

Koszt w zł 
Liczba 

rodzin                  

Liczba 

dzieci                  

Liczba 

świad-

czeń 

Koszt w zł 

 

Świadcze-

nia 

w tym: 

2 15 177 185 992 3 23 239 267 736,94 

1. 

Świadcze-

nie na 

pokrycie 

kosztów 

utrzymania 

dziecka 

2 15 159 164 972,00 3 23 230 225 572,64 

2. 

Dofinanso-

wanie do 

wypoczyn-

ku dziecka 

2 15 12 2 300,00 0 0 0 0,00 

3. 

Środki 

finansowe 

na 

utrzymanie 

domu 

jednorodzin

nego 

2 15 6 
18 720,00 

 
3 23 9 32 164,30 

4. 

Środki 

finansowe 

na remont 

domu 

---------

---- 

---------

----- 

-----------

------ 

---------------

-- 
2 

---------

--- 
2 10 000,00 

Źródło: Opracowanie własne 
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1.2. Dom Dziecka w Siedliszczu 

 Instytucjonalna piecza zastępcza. 

 Na terenie Powiatu Chełmskiego w 2019 r. funkcjonowała jedna placówka opiekuńczo-

wychowawcza tj. Dom Dziecka w Siedliszczu. Jednostka dysponowała 30 miejscami, w tym:                          

20 miejscami specjalistyczno-terapeutycznymi, 5 miejscami socjalizacyjnymi i 5 miejscami 

interwencyjnymi. Placówka posiada zezwolenie Wojewody Lubelskiego na prowadzenie wydane na 

czas nieokreślony.  

 W 2018 roku na terenie Powiatu Chełmskiego funkcjonowały dwie placówki opiekuńczo-

wychowawcze tj. Dom Dziecka w Siedliszczu oraz Dom Dziecka w Dubience. Dom Dziecka                           

w Dubience został zlikwidowany za zgodą Wojewody Lubelskiego z dniem 31 grudnia 2018 r. 

Wychowankom placówki zabezpieczono opiekę w innych placówkach  i rodzinach zastępczych. 

Tabela 31.  Koszt utrzymania Domu Dziecka w Siedliszczu. 

Dom Dziecka w Siedliszczu 

 2018 2019 

Liczba wychowanków 32 38 

Liczba wychowanków z innych 

powiatów 
9 7 

Średnie miesięczne wydatki na 

utrzymanie dziecka w zł 
4 757,20 zł 4 811,49 zł 

Ogólny koszt utrzymania 

placówki w zł 
1 639 406,94 zł 1 599 584,82 zł 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 32. Struktura zatrudnienia w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych funkcjonujących                   

na terenie Powiatu Chełmskiego w 2018 i 2019 roku. 

Nazwa instytucji 

2018 2019 

Liczba 

etatów 

Liczba  

zatrudnionych osób 

Liczba 

etatów  

Liczba  

zatrudnionych osób  

Dom Dziecka  

w Siedliszczu 
25,75 

26                                                   

w tym 2 osoby na 

zastępstwo 

21,75 22 

Źródło: Opracowanie własne 

1.3. Domy Pomocy Społecznej 

System pomocy instytucjonalnej dla osób starszych, z niepełnosprawnością oraz 

cierpiących na choroby psychiczne.  

 Na terenie Powiatu Chełmskiego w 2019 roku funkcjonowały trzy Domy Pomocy Społecznej 

tj.: 

1. Dom Pomocy Społecznej w Nowinach przeznaczony dla 211 osób w podeszłym wieku oraz 

osób przewlekle somatycznie chorych, a także dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. 

2. Dom Pomocy Społecznej w Chojnie Nowym Pierwszym przeznaczony dla osób przewlekle 

psychicznie chorych. Jednostka dysponuje 47 miejscami. 

3. Dom Pomocy Społecznej w Kaniem przeznaczony dla osób dorosłych niepełnosprawnych 

intelektualnie. Jednostka dysponuje 48 miejscami.  

W 2019 roku Domy Pomocy Społecznej funkcjonujące na terenie Powiatu Chełmskiego 

kontynuowały działania mające na celu zapewnienie swoim pensjonariuszom kompleksowej 

opieki oraz integrację społeczną osób z niepełnosprawnością i osób w podeszłym wieku ze 

środowiskiem lokalnym. Ponadto na przestrzeni całego roku kadra Domów Pomocy 

Społecznej podejmowała działania mające na celu rozwijanie zainteresowań oraz 

podtrzymanie posiadanych sprawności i umiejętności osób przebywających w jednostkach.  

W tym celu organizowane były cykliczne imprezy, aby w ten sposób kształtować świadomość 

społeczną w zakresie dostrzegania problemów osób z niepełnosprawnością i osób  

w podeszłym wieku oraz przeciwdziałać ich wykluczeniu społecznemu. 
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Tabela 33. Analiza kosztów utrzymania Domów Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie 

Powiatu Chełmskiego w 2019 r. 

Lp. 
Nazwa 

jednostki 

Ilość 

miejsc 

Liczba 

mieszkańców 

na dzień                                              

1 stycznia  

2019 r. 

Liczba 

mieszkańców 

na dzień                     

31 grudnia  

2019 r. 

Średni 

miesięczny 

ogłoszony koszt  

utrzymania                        

w 2019 r. w zł 

Wydatki 

inwestycyjne                           

w 2019 r. w zł 

1. 

Dom 

Pomocy 

Społecznej                          

w Chojnie 

Nowym 

Pierwszym 

47 49 48 
I-II - 3 311,00 

III-XII – 3 435,16 
0,00 

2. 

Dom 

Pomocy 

Społecznej                       

w Kaniem 

48 44 40 3 504,90 0,00 

3. 

Dom 

Pomocy 

Społecznej                       

w 

Nowinach 

211 204 206 3 545,03 12 924,84 

Źródło: Opracowanie własne 

 Wydatki inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Nowinach dotyczyły zakupu kotła 

warzelnego (gazowego) do kuchni.  
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Tabela 34. Analiza kosztów utrzymania Domów Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie 

Powiatu Chełmskiego w 2018 r. 

Lp. 
Nazwa 

jednostki 

Ilość 

miejsc 

Liczba 

mieszkańców 

na dzień                                              

1 stycznia  

2018 r. 

Liczba 

mieszkańców 

na dzień                     

31 grudnia  

2018 r. 

Średni 

miesięczny 

ogłoszony koszt  

utrzymania                        

w 2018 r. w zł 

Wydatki 

inwestycyjne                           

w 2018 r. w zł 

1. 

Dom 

Pomocy 

Społecznej                          

w Chojnie 

Nowym 

Pierwszym 

47 49 48 3 311,00 0,00 

2. 

Dom 

Pomocy 

Społecznej                       

w Kaniem 

48 45 44 3 253,00 0,00 

3. 

Dom 

Pomocy 

Społecznej                       

w 

Nowinach 

211 204 204 3 285,43 5 200,00 

Źródło: Opracowanie własne  
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Tabela 35. Struktura zatrudnienia w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu 

Chełmskiego w 2018 i 2019 r. 

Lp. 
Nazwa 

jednostki 
Wg stanu na dzień Liczba etatów 

Liczba osób 

zatrudnionych 

1. 

Dom Pomocy 

Społecznej w Chojnie 

Nowym Pierwszym 

31 grudnia 2019 r. 33 35 

31 grudnia 2018 r. 32,75 35 

2. 

Dom Pomocy 

Społecznej                          

w Kaniem 

31 grudnia 2019 r. 
32,75                                 

(w tym 1 bezpłatny) 

34                                                                 

(w tym 1 bezpłatny) 

31 grudnia 2018 r. 34,5 38 

3. 

Dom Pomocy 

Społecznej                          

w Nowinach 

31 grudnia 2019 r. 159 161 

31 grudnia 2018 r. 162 
165 w tym 8 osób na 

zastępstwo 

Źródło: Opracowanie własne 
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2. Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie 
 

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej  

i realizuje zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy określone w ustawie o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Obszarem działania PUP w Chełmie jest Powiat Chełmski oraz 

Miasto Chełm zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy miastem Chełm i powiatem chełmskim  

w sprawie realizacji zadań z zakresu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu z dnia 26 maja 2008 

roku. 

 

2.1. Poziom bezrobocia   

Na przestrzeni ostatnich lat bezrobocie na chełmskim rynku pracy wykazuje tendencje 

spadkowe. Na koniec grudnia 2019 roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie 

zarejestrowanych było 6 120 osób bezrobotnych i 226 osób poszukujących pracy. Z Powiatu 

Chełmskiego figurowało 3607 osób bezrobotnych oraz 78 osób poszukujących pracy.  

W porównaniu do końca roku 2018 odnotowano spadek poziomu bezrobocia o 564 osoby tj. 8,4%;  

w powiecie chełmskim o 464 osoby tj. 11,4%.   

Wśród ogółu zarejestrowanych bezrobotnych dominowały:  

 osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 5 271 (w powiecie – 3 161 osób tj. 87,6%), 

 długotrwale bezrobotni – 3 377 osób (w powiecie chełmskim – 2 068 tj. 57,3%), 

 kobiety – 3 491 (w powiecie – 2 070 tj. 57,4% ), 

 bezrobotni do 30 roku życia – 1 709 (w powiecie – 1 114 tj. 30,9%), 

 osoby bez doświadczenia zawodowego – 1 696 (w powiecie – 1 138 osób tj. 31,5%). 

Najmniejszą grupę w ewidencji stanowiły: osoby bezrobotne niepełnosprawne – 339 (w powiecie 

chełmskim – 170 tj. 4,7%); osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (absolwenci) – 

243 (w powiecie – 172 osoby tj. 4,8%).  

2.2. Stopa bezrobocia 

 Udział bezrobotnych w populacji aktywnych zawodowo (wskaźnik stopy bezrobocia) zarówno 

w powiecie chełmskim jak i mieście Chełm utrzymuje się na poziomie wyższym od średniej krajowej   

i wojewódzkiej. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia w dniu 31.12.2019 roku 

wyniosła: w powiecie chełmskim – 11,9%; w mieście Chełm - 10,7%; w województwie lubelskim – 

7,4%; Polsce – 5,2%. W odniesieniu do stanu sprzed roku wskaźnik bezrobocia w powiecie chełmskim 

zmniejszył się o 1,4 pkt procentowego. 
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2.3. Bezrobotni według poziomu wykształcenia 

 Bardzo ważnym wyznacznikiem na rynku pracy oraz szans na znalezienie pracy jest 

poziom wykształcenia. Najliczniejszą grupę wśród zarejestrowanych bezrobotnych na koniec roku 

2019 stanowiły osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (26,2%), następnie  

z wykształceniem gimnazjalnym i niższym (23,4%). W powiecie chełmskim dominowały osoby  

z wykształceniem  gimnazjalnym i niższym, które stanowiły 27,6% oraz policealnym i średnim  

zawodowym – 25,0%. Natomiast najmniej bezrobotnych występowało z wykształceniem średnim 

ogólnokształcącym i wyższym. 

Tabela 36. Bezrobotni według poziomu wykształcenia – stan na 31.12.2019 r. oraz 31.12.2018 r. 

Poziom wykształcenia 
Zbiorczo Powiat Chełmski 

31.12.2018 r. 31.12.2019 r. 31.12.2018 r. 31.12.2019 r. 

Wyższe 954 932 420 390 

Policealne i średnie zawodowe 1728 1606 999 902 

Średnie ogólnokształcące 865 790 476 421 

Zasadnicze zawodowe 1515 1357 1024 897 

Gimnazjalne i poniżej 1622 1435 1152 997 

Ogółem 6684 6120 4071 3607 

Źródło: Opracowanie własne 

2.4. Struktura bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy  

 Uwzględniając czas pozostawania bez pracy, największe trudności ze znalezieniem pracy 

mają osoby pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy, które stanowią 25,4% (1556 osób);  

w powiecie chełmskim – 26,9% (970 osób). Drugą co do wielkości grupą są osoby pozostające bez 

pracy od 1 do 3 miesięcy – 19,3% (1182); w powiecie chełmskim – 18,9% (681). Najmniej osób w 

powiecie chełmskim pozostaje w ewidencji do 1 miesiąca – 11,4% (411 osób). 
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Tabela 37. Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy – 31.12.2018 r. i 31.12.2019 r. 

Czas pozostawania bez pracy 
Zbiorczo Powiat chełmski 

31.12.2018 r. 31.12.2019 r. 31.12.2018 r. 31.12.2019 r. 

do 1 miesiąca 653 688 378 411 

1-3 1247 1182 760 681 

3-6 924 953 540 535 

6-12 897 893 521 492 

12-24 1031 848 635 518 

powyżej 24 m-cy 1932 1556 1237 970 

Ogółem 6684 6120 4071 3607 

Źródło: Opracowanie własne 

2.5. Formy działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie 

Usługi rynku pracy 

 1. Pośrednictwo pracy 

 W  2019 roku doradcy klienta instytucjonalnego nawiązali 3546 kontaktów z pracodawcami,  

w wyniku których pozyskali 130 nowych pracodawców do współpracy. W okresie I-XII 2019 roku do 

Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie wpłynęło ogółem 3502 oferty pracy (z powiatu chełmskiego – 

1290).  

2. Szkolenia 

 W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie skierował na szkolenia 459 osób 

bezrobotnych (w ramach środków EFS – 348, Funduszu Pracy – 111).  W  powiecie chełmskim 

szkoleniami objęto 234 osoby (z EFS – 173;  z Funduszu Pracy – 61 osób). 

3. Bony  szkoleniowe 

 W 2019 roku z bonów szkoleniowych skorzystało 5 osób bezrobotnych.   

 

4. Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego 

 W 2019 roku zostało rozpatrzonych pozytywnie 85 wniosków o przyznanie środków  

z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz 

kształcenia ustawicznego pracowników, pracodawców. Ze wsparcia w formie podnoszenia kwalifikacji 

skorzystało 422 pracowników oraz 18 pracodawców (z powiatu chełmskiego – 86 osób 

i 2 pracodawców). 



 
 

 
 

85 

5. Studia Podyplomowe 

 W 2019 roku dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych otrzymało 39 osób (z powiatu 

chełmskiego – 4 osoby). Były to takie kierunki studiów jak: edukacja i rehabilitacja osób 

z niepełnosprawnością intelektualną; bibliotekoznawstwo i informacja naukowa; wczesne 

wspomaganie rozwoju małego dziecka; bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy; 

terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej; organizacja i zarządzanie oświatą.  

6. Poradnictwo  zawodowe   

 Poradnictwem indywidualnym w 2019 roku objęto 669 osób (z powiatu chełmskiego – 352 

osoby). W grupowych poradach zawodowych udział wzięło 118  osób (z powiatu chełmskiego – 75 

osób). Indywidualną informacją zawodową objęto 763 osoby (z powiatu 479 osób), a grupową 

informacją zawodową 319 osób (z powiatu – 186). 

 

Instrumenty rynku pracy 

1. Prace interwencyjne 

 W 2019 roku utworzono 130 miejsc pracy interwencyjnej dla osób bezrobotnych, w powiecie 

chełmskim – 63.  

2. Roboty publiczne 

 W 2019 roku zorganizowano 162 miejsca pracy w ramach robót publicznych, w powiecie – 

147.        

3. Staże    

 W analizowanym okresie zorganizowano ogółem 813 miejsc staży, z tego w ramach: 

Europejskiego Funduszu Społecznego – 467 miejsc; Funduszu Pracy – 328;  PFRON – 18.  

W powiecie chełmskim utworzono 261 miejsc staży (EFS – 152; Fundusz Pracy – 104; PFRON – 5).  

  

4. Prace społecznie użyteczne 

 W 2019 roku zawarto 12 porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,  

w wyniku których utworzono 206 miejsc prac społecznie użytecznych, w powiecie chełmskim -188. 

5. Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

 W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie przyznał 126 osobom środki na podjęcie 

własnej działalności gospodarczej. Z powiatu chełmskiego środki otrzymały 62 osoby. Najwięcej osób 
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rozpoczęło działalność gospodarczą w zakresie usług: prawniczych, remontowo-budowlanych, 

fryzjerskich, kosmetycznych, konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych. 

6. Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy 

 W 2019 roku utworzono 64 miejsca pracy dla osób bezrobotnych w ramach refundacji kosztów 

wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w powiecie chełmskim – 15. 

 

 7. Bony na zasiedlenie 

W 2019 roku 140 osób bezrobotnych skorzystało z bonów na zasiedlenie (z powiatu chełmskiego – 60 

osób). 

2.6. Zatrudnienie cudzoziemców 

 Powiatowy Urząd Pracy posiada kompetencje dotyczące wydawania zezwoleń na prace 

sezonowe dla cudzoziemców oraz rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy 

cudzoziemcowi. Ponadto PUP dokonuje analizy rynku pracy w celu wydawania informacji Starosty  

o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy lub o negatywnym wyniku rekrutacji 

niezbędnych do wydania przez Wojewodę zezwolenia na pracę stałą. 

W 2019 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie zarejestrowano ogółem: 

 58 wniosków o pozwolenie na pracę sezonową. Złożone wnioski obejmowały branżę 

rolniczą (praca przy zbiorze truskawek). 

 1478 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy dla cudzoziemców.  

W zdecydowanej większości były to oświadczenia dla obywateli Ukrainy - 1375 osób, Białorusi 

-56, Gruzji – 35, Rosji -10 osób, w których dominowały branże: budowlana (708 oświadczeń), 

transport drogowy (331), gastronomia (42).  

 Wydano 74 informacje Starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych 

pracodawcy. 
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2.7. Programy 

Programy aktywizacji zawodowej finansowane ze środków rezerwy Funduszu 

Pracy w 2019 roku 

Rezerwa I – Program staży w placówkach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Liczba osób objęta programem: 4 (z powiatu – 1) 

Okres realizacji: 01.04.2019 r. – 31.12.2019 r. 

Wartość programu: 32 400,00zł 

Rezerwa II – Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi 

Liczba osób objęta programem: 84 (z powiatu – 84), w tym: 

 Roboty publiczne – 8 (z powiatu – 8) 

 Staże – 75 (z powiatu – 75) 

 Bon na zasiedlenie -1 (z powiatu – 1) 

Okres realizacji: 01.06.2019 r. – 31.12.2019 r. 

Wartość programu: 360 000,00 zł 

Rezerwa III - Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego 

bezrobocia 

Liczba osób objęta programem: 86 (z powiatu – 45), w tym: 

 Środki na podjęcie działalności gospodarczej – 7 (z powiatu – 4); 

 Staże – 61 (z powiatu – 33); 

 Bon na zasiedlenie – 18 (z powiatu – 8); 

Okres realizacji: 01.09.2019 r. –  31.01.2020 r. 

Wartość programu: 450 000,00 zł 

 

Program regionalny „Drogi – Mosty – Rzeki III” 

 Głównym celem programu Drogi – Mosty – Rzeki III była aktywizacja osób z grupy  

w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy przy pracach związanych z utrzymaniem ładu i porządku  

w gminach, poprzez porządkowanie terenów zieleni, porządkowanie dróg i przystanków na terenie 

miast i gmin, ponadto poprawa stanu technicznego urządzeń melioracyjnych, mających wpływ na 

bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców  i infrastruktury terenów położonych w pobliżu 

dolin rzecznych. 

 Okres realizacji programu: 01.01 2019 r.- 31.12. 2019 r.  
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 Wartość programu: 362 400,00 zł 

 Uczestnicy programu: W ramach programu zostało zatrudnionych w ramach robót 

publicznych 40 osób bezrobotnych z powiatu chełmskiego spełniających warunki uczestnictwa  

w programie, znajdujących się  w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. 

 Realizatorzy programu: jednostki samorządu terytorialnego powiatu chełmskiego. 

 

Program regionalny „Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w województwie 

lubelskim II” 

 Głównym celem programu Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w województwie 

lubelskim II było promowanie idei przedsiębiorczości wśród mieszkańców województwa lubelskiego, 

a także aktywne wspieranie i pomoc dla osób zainteresowanych podejmowaniem pracy na własny 

rachunek. 

 Okres realizacji programu: 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r. 

 Wartość programu: 133 000,00 zł 

 Uczestnicy programu: 7 osób bezrobotnych z miasta Chełm, spełniających warunki 

uczestnictwa w programie zainteresowanych uzyskaniem jednorazowych środków na podjęcie 

działalności gospodarczej. 

Program lokalny „Bezpieczna szkoła 2019” 

 Celem programu Bezpieczna Szkoła była aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 

poprzez zatrudnienie ich w ramach robót publicznych do zadań związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa na terenie szkół, przejściach drogowych przy szkołach oraz dowozu uczniów do szkół 

na terenie powiatu chełmskiego oraz miasta Chełm. 

 Okres realizacji programu: od września 2019 r. do lutego 2020 r. 

 Efekty programu: 43 osoby bezrobotne z powiatu chełmskiego zostały zatrudnione w ramach 

robót publicznych. 
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2.8. Projekty 

Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie w 2019 roku w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

PROJEKT „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE 

CHEŁMSKIM I MIEŚCIE CHEŁM (IV)” – realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 

„Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty 

pozakonkursowe”, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”. 

 Okres realizacji: 01.07.2018 r. – 31.12.2019 r.  

Wartość projektu: 6 828 995,82 zł 

 Cel projektu:  Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia 

pozostających bez pracy w powiecie chełmskim i mieście Chełm. 

 W 2019 roku projektem objęto 461 osób (z powiatu chełmskiego 231 osób) tj.: 

 210 osób skierowano na staż (z powiatu chełmskiego – 112), 

 39 osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej 

(z powiatu – 18), 

 40 osób skorzystało z bonu na zasiedlenie (z powiatu – 17),  

 27 osób skierowano na doposażone stanowisko pracy (z powiatu – 16), 

 140 osób skierowano na szkolenia grupowe (z powiatu – 68), 

 30 osób skierowano na grupowe szkolenia w zakresie „ABC Przedsiębiorczości” 

 (z powiatu – 13 osób), 

 5 osób skorzystało z bonu na szkolenie,  

 461 osób objęto Indywidualnym Planem Działania (z powiatu – 231).  

 

PROJEKT: „NOWY START – LEPSZE JUTRO (V)”  realizowany w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9, Działanie 9.2 

 Okres realizacji: 01.01.2019 r. – 31.03.2020 r.    

Wartość projektu: 3 960 761,29 zł 

 Cel projektu : zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się szczególnie trudnej sytuacji na 

rynku pracy (w tym osób starszych po 50 roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych, osób 

długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach) oraz poprawa szans na zatrudnienie osób 

odchodzących z rolnictwa w powiecie chełmskim i mieście Chełm.  
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W 2019 roku wsparciem objęto 437 osób bezrobotnych (z powiatu – 222) tj.: 

 232 osoby skierowano na staż, z powiatu chełmskiego – 127 osób 

 30 osób skierowano na doposażone lub wyposażone stanowisko pracy, z powiatu – 14 osób  

 140 osób skierowano na szkolenia zawodowe , z powiatu – 71 osób 

 34 osoby skierowano na szkolenie ABC Przedsiębiorczości, z powiatu – 10 osób 

 437 osób objęto Indywidualnym Planem Działania, z powiatu – 222 osoby.  

 

PROJEKT KONKURSOWY „CZAS NA ZMIANY” - realizowany w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020,  Oś Priorytetowa 9, Działanie 9.1.  

 Okres realizacji: 01.09.2017 r. – 31.05.2019 r.    

Wartość projektu: 688 165,10 zł 

 Cel projektu: Zwiększenie szans na zatrudnienie 50 osób powyżej 30 roku życia 

znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym osób starszych po 50 roku 

życia, kobiet, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych oraz o niskich kwalifikacjach, 

osób odchodzących z rolnictwa) w powiecie chełmskim i mieście Chełm poprzez skierowanie ich na 

szkolenia oraz powiązane z nimi staże. 

 W 2019 roku uczestnicy projektu obejmowani byli następującymi formami wsparcia:  

 Pośrednictwo pracy – 50 osób, z powiatu – 29 osób 

 Doradztwo  zawodowe – 50 osób, z powiatu - 29 

 Szkolenia grupowe – 50 osób, z powiatu – 29  

 Staże – 48 osób, z powiatu – 25 osób. 

2.9. Powiatowa Rada Rynku Pracy 

 Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty  

w sprawach polityki rynku pracy.  

 Do zakresu działania Rady należy w szczególności: 

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia  

na terenie działania PUP, 

2) ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy, 

3) opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów 

dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań i sprawozdań 

z ich wykorzystania, 

4) ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy, 

5) opiniowanie celowości oraz zmian realizacji programów specjalnych, 
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6) opiniowanie celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja. 

Zgodnie z § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku  

w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 630) posiedzenia rady rynku pracy odbywają się  

co najmniej raz na kwartał.  

W 2019 roku odbyły się 4 posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Chełmie, tj: 

 19.03.2019 r. 

 25.06.2019 r. 

 24.09.2019 r. 

 17.12.2019 r. 

 

Tematem posiedzeń było: 

1. Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy. 

2. Wydanie opinii w sprawie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie 

programów dotyczących promocji zatrudnienia. 

3. Opiniowanie planu wydatków Funduszu Pracy. 

4. Ocena racjonalności gospodarowania środkami Funduszu Pracy. 

5. Opiniowanie zmian do planu Funduszu Pracy. 

6. Wydanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia wnioskowanych przez 

dyrektorów szkół. Od 01.09.2019 r. opinie o zasadności kształcenia w danym zawodzie 

zgodnie z potrzebami rynku pracy wydaje Wojewódzka Rada Zatrudnienia. 

7. Informacja z realizacji zadań w 2018 roku w ramach programu Promocji Zatrudnienia  

i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2014 – 2018. 

8. Zaopiniowanie programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na 

lata 2019 – 2022.  

9. Wydanie opinii w sprawach dotyczących kierunków szkoleń na 2020 r. 

10. Analiza efektywności instrumentów rynku pracy. 

 

Powiatowa Rada Rynku Pracy w 2019 roku w czasie posiedzeń podjęła 16 uchwał w sprawach 

należących do zakresu jej kompetencji.  
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3. Placówki oświatowe 

 Powiat Chełmski jest organem prowadzącym dla następujących szkół i placówek 

oświatowych: 

 Zespołu Szkół w Siedliszczu, 

 Zespołu Szkół w Dubience, 

 Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rejowcu Fabrycznym, 

 Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dorohusku. 

 Zespołu Szkół Publicznych im. Mikołaja Reja w Rejowcu. 

 

Tabela 38. Liczba uczniów w poszczególnych szkołach i placówce. 

Lp. Nazwa szkoły/placówki oświatowej 
Liczba dzieci stan na 

30.09.2017 r. 

Liczba dzieci stan 

na 30.09.2018 r 

1. Zespół Szkół w Siedliszczu 100 uczniów 78 uczniów 

2. Zespół Szkół w Dubience 85 uczniów 62 uczniów 

3. 
Specjalny Ośrodek Szkolno – 

Wychowawczy w Dorohusku 

64 uczniów  

i przedszkolaków 

57 uczniów  

i przedszkolaków 

 Razem: 249 197 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Tabela 39. Liczba nauczycieli. 

Rok 

Liczba nauczycieli 

zatrudnionych w pełnym 

wymiarze zajęć 

Liczba nauczycieli 

zatrudnionych w 

niepełnym wymiarze 

zajęć 

Zatrudnienie 

nauczycieli ogółem 

2018 

stan na 

30.09.2017 r. 

67 nauczycieli 
24 nauczycieli, 

tj. 10,72 etatu 

91 nauczycieli, 

tj. 77,72 etatu 

2019 

stan na 

30.09.2018 r. 

70 nauczycieli 
24 nauczycieli, 

tj. 9,91 etatu 

94 nauczycieli, 

tj. 79,91 etatu 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Zespół Szkół w Siedliszczu, ul. Szkolna 64, 22 – 130 Siedliszcze 

 W skład Zespołu Szkół wchodzi Liceum Ogólnokształcące istniejące od 1948 r. oraz 

Technikum i Szkoła Policealna. Obecnie szkoła kształci młodzież na poziomie jedynie Liceum 
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Ogólnokształcącego. Uczniowie pochodzą z terenu Siedliszcza i gmin ościennych, a także z terenu 

powiatu łęczyńskiego i świdnickiego. Przy szkole prowadzony jest internat.  

 W szkole znajduje się 6 pracowni szkolnych, tj.: informatyczna, historyczna, polonistyczna, 

geograficzna, biologiczna oraz biblioteka szkolna. W Liceum nauczane są języki: angielski, niemiecki  

i rosyjski.  

 W ubiegłym roku szkolnym szkoła realizowała: 

 projekt „Express Your Future” pod patronatem Komitetu Narodowego AIESEC, 

 świetlicę środowiskową PCK – dodatkowe zajęcia i dożywianie uczniów, 

 programy profilaktyczne, tj.: „różowa wstążeczka”, „Nie piję”, „Nie palę”, „Wady cewy 

nerwowej”, „Wybieram życie – pierwszy krok”, „Ars – pierwszy krok – miłość”,  

 projekt Centrum Edukacji Europejskiej – Promowanie Samorządności Uczniów – Młodzi 

Głosują, a także program SKS i wolontariat uczniowski.  

 

 Od 1 września 2019 r. w skład Zespołu wchodzi również całoroczne Szkolne Schronisko 

Młodzieżowe z siedzibą w Rejowcu dysponujące 150 miejscami noclegowymi.  

Zespół Szkół w Dubience, ul. 3 Maja 4, 22 – 145 Dubienka 

 W skład Zespołu Szkół wchodzi Liceum Ogólnokształcące im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii 

Krajowej w Dubience, które funkcjonuje od 1975 r., Szkoła Policealna, Branżowa Szkoła I Stopnia, 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dubience i Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  

w Dubience. Szkoła kształci młodzież na poziomie Liceum Ogólnokształcącego. Uczniowie  

ci pochodzą z terenu gminy Dubienka i gmin sąsiednich, w tym z terenu Powiatu Hrubieszowskiego. 

Przy szkole znajduje się internat. 

 W szkole znajduje się 6 pracowni, tj. pracownia językowa, komputerowa, matematyczno – 

fizyczna, biologiczna, geograficzna i języka polskiego oraz ICIM (Internetowe Centrum Informacji 

Multimedialnej) przy bibliotece szkolnej. Języki obce nauczane w szkole to: język angielski, niemiecki  

i rosyjski. 

 W Liceum realizowane są innowacje pedagogiczne: 

 służba graniczna, 

 edukacja wojskowa, 

 edukacja wojskowa MON. 

 Od roku 2017 szkoła realizuje innowację pedagogiczną edukacja wojskowa uczestnicząc  

w kolejnych edycjach pilotażowego „Programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących 
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Piony Certyfikowanych Wojskowych klas Mundurowych”.  

 Oprócz Programu w roku 2019 szkoła realizowała:  

 projekt AIESEC,  

 program profilaktyczny „Wybierz życie – pierwszy krok”, 

 „ARS” - jak dbać o miłość,  

 program PCK i SKS oraz wolontariat uczniowski.  

 W skład Zespołu wchodzi również Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dubience 

posiadające 7 filii w: Dorohusku, Świerżach, Sawinie, Wojsławicach, Wierzbicy, Siedliszczu  

i Leszczanach. Zarówno schronisko w Dubience, jak i jego filie funkcjonują każdego roku w okresie 

wakacji (miesiąc lipiec i sierpień). Każde ze schronisk posiada 25 miejsc noclegowych oraz 

wyposażenie niezbędne do funkcjonowania. Siedem schronisk (poza Dubienką) znajduje się  

w obiektach będących mieniem komunalnym gmin. 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dubience jest placówką świadczącą swoje usługi 

psychologiczno – pedagogiczne dla dzieci i młodzieży z terenu gmin: Białopole, Dorohusk, Dubienka 

i Żmudź od 1 września 1993 r. Zgodnie z arkuszem organizacji roku szkolnego 2018/2019 poradnia 

obejmowała swoim zasięgiem 2 410 dzieci i młodzieży. Poradnia wchodzi w skład Zespołu Szkół  

w Dubience. 

 

Zespół Szkół Publicznych im. Mikołaja Reja w Rejowcu, ul. Przemysłowa 4, 22 – 360 Rejowiec  

 Z dniem 31 sierpnia 2019 r. uchwałą Nr IV/29/2019 Rady Powiatu w Chełmie z dnia  

28 stycznia 2019 r. nastąpiło rozwiązanie Zespołu Szkół Publicznych im. Mikołaja Reja w Rejowcu, 

zaś wszystkie szkoły wchodzące w jego skład, tj.: 

 Liceum Ogólnokształcące, 

 Technikum, 

 Szkoła Policealna, 

 Branżowa Szkoła I stopnia, 

 Szkolne Schronisko Młodzieżowe. 

 z tym dniem zostały zlikwidowane.   
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Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rejowcu Fabrycznym, ul. Lubelska 24a, 22 – 170 

Rejowiec Fabryczny 

 Poradnia funkcjonuje od 1 września 1994 roku. Zajmuje część budynku należącego  

do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym. Rejon Poradni obejmuje szkoły  

i placówki z terenu: miasta Rejowiec Fabryczny, miasta Siedliszcze, miasta Rejowiec, gminy Rejowiec 

Fabryczny, gminy Rejowiec. Zgodnie z arkuszem organizacji roku szkolnego 2018/2019 w rejonie 

działania poradni zamieszkiwało 3 277 dzieci. 

 Praca obydwu Poradni opiera się na udzielaniu usług psychologiczno – pedagogicznych  

na rzecz dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli z terenu powiatu chełmskiego. Pracownicy Poradni 

wyjeżdżają również do szkół i placówek oświatowych znajdujących się w rejonie działania Poradni, czy 

punktów konsultacyjnych.  

 Zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Chełm, dwie chełmskie poradnie świadczą 

usługi psychologiczno – pedagogiczne na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodziców, którzy zamieszkują  

7 gmin powiatu chełmskiego. Na realizację tego zadania Powiat przekazał Miastu dotację  

w wysokości 435 000,00 zł. W obwodzie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 przy  

ul. Połanieckiej 5 znajdują się gminy: Chełm, Wojsławice, Leśniowice i Kamień, zaś Poradnia 

Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 mieszcząca się przy ul. Powstańców Warszawy obsługuje 

gminy: Wierzbica, Ruda Huta i Sawin. 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dorohusku, ul. Graniczna 1, 22 – 175 

Dorohusku 

 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy powstał w 1990 roku. Kształceniem  

i wychowaniem obejmuje dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym, znacznym, głębokim, z autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.  

W Ośrodku funkcjonuje: 

 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 

 przedszkole specjalne, 

 szkoła podstawowa specjalna, 

 szkoła przysposabiająca do pracy, 

 oddział rewalidacyjno – wychowawczy, 

 grupy wychowawcze. 

Ośrodek proponuje wychowankom szereg zajęć terapeutycznych wspomagających ich rozwój: 

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, dydaktyczno – wyrównawcze, neurologopedyczne, 

logopedyczne, Alternatywne Metody Komunikacji, arteterapię – (ceramika, witraż, teatr), 
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muzykoterapię, EEG-Biofeedback, Integrację Sensoryczną, fizjoterapię, hydroterapię z chromoterapią, 

terapię ręki, sensoplastykę, hipoterapię i zajęcia na basenie. W placówce jest działający od 2007 r. 

teatr „Azumi”.  

Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sawinie, ul. Kościelna 41, 22 – 107 

Sawin 

 Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy rozpoczął swoją działalność  

od 1 września 2019 roku. Jest placówką niepubliczną wpisaną do ewidencji niepublicznych szkół  

i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat chełmski. Organem prowadzącym placówkę jest 

EWA Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie, ul. Partyzantów 27A, 22 – 100 Chełm. Kształceniem  

i wychowaniem obejmuje dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

umiarkowanym, znacznym, głębokim, z autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.  

W Niepublicznym Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sawinie funkcjonuje: 

 Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Sawinie, 

 Niepubliczna Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Sawinie, 

 Niepubliczna Szkoła Branżowa I Stopnia w Sawinie. 

 

Od września w szkołach naukę pobierało ogółem 17 dzieci.  
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Rys. 11. Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej w roku 2018 i 2019 w stosunku 

do wydatków bieżących szkół i placówek oświatowych powiatu chełmskiego. 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 W 2019 roku wysokość części oświatowej subwencji ogólnej wynosiła o 134 355,23 zł mniej 

niż w roku poprzednim. Wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych Powiatu Chełmskiego były  

o 1 241 069,18 zł wyższe niż w 2018 roku.  
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ZAŁĄCZNIK 
 

Zał. 1. Realizacja uchwał podjętych przez Radę Powiatu w Chełmie w 2019 roku. 

Lp. Uchwała Rady Powiatu w Chełmie 

Opis działań podejmowanych dla realizacji 

uchwały, termin wykonania uchwały oraz komu 

powierzono wykonanie uchwały 

1.  

Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Powiatu 

w Chełmie z dnia 28 stycznia 2019 r.  

w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół 

Publicznych im. Mikołaja Reja 

w Rejowcu. 

Uchwała podjęta na podstawie art. 12 pkt 8 lit 

i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. 

zm.), art. 91 ust. 7 i 7a pkt 2 ust. 10 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.). Uchwała weszła 

w życie z dniem podjęcia. Uchwała została 

wykonana, rezultat osiągnięty. 

2.  

Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Powiatu 

w Chełmie z dnia 28 stycznia 2019 r.  

w sprawie zamiaru likwidacji Liceum 

Ogólnokształcącego w Rejowcu. 

Uchwała podjęta na podstawie art. 12 pkt 8 lit 

i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2018 r. 995, z późn. zm.), 

art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996). 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała została wykonana, rezultat osiągnięty. 

3.  

Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Powiatu 

w Chełmie z dnia 28 stycznia 2019 r.  

w sprawie zamiaru likwidacji 

Technikum w Rejowcu. 

Uchwała podjęta na podstawie art. 12 pkt 8 lit 

i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. 

zm.), art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 

r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 

z późn. zm.). Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia. Uchwała została wykonana, rezultat 

osiągnięty. 
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4.  

Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Powiatu 

w Chełmie z dnia 28 stycznia 2019 r.  

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły 

Policealnej w Rejowcu. 

Uchwała podjęta na podstawie art. 12 pkt 8 lit 

i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. 

zm. ), art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 

r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 

z późn. zm.). Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia. Uchwała została wykonana, rezultat 

osiągnięty. 

5.  

Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Powiatu 

w Chełmie z dnia 28 stycznia 2019 r.  

w sprawie zamiaru likwidacji 

Branżowej Szkoły I Stopnia 

w Rejowcu. 

Uchwała podjęta na podstawie art. 12 pkt 8 lit 

i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. 

zm.), art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 

r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 

z późn. zm.). Uchwała weszła w życie z dniem 

podjęcia. Uchwała została wykonana, rezultat 

osiągnięty. 

6.  

Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Powiatu 

w Chełmie z dnia 28 stycznia 2019 r.  

w sprawie zamiaru likwidacji 

Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 

w Rejowcu. 

Uchwała podjęta na podstawie art. 12 pkt 8 lit 

i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. 

zm.), art. 89 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 

996, z późn. zm.). Uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia. Uchwała została wykonana, 

rezultat osiągnięty. 
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7.  

Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Powiatu 

w Chełmie z dnia 28 stycznia 2019 r.  

w sprawie udzielenia z budżetu 

powiatu chełmskiego dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków. 

Uchwała podjęta na podstawie art. 12 pkt 11 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. 

zm.) i art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 2067) oraz § 6 uchwały Nr 

XXVI/197/10 Rady Powiatu w Chełmie z dnia  

3 marca 2010 r. w sprawie zasad udzielania 

dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego  

Nr 47 poz. 975, z późn. zm.). Uchwała weszła  

w życie z dniem podjęcia. Uchwała została 

wykonana, rezultat osiągnięty. 

8.  

Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Powiatu 

w Chełmie z dnia 28 stycznia 2019 r.  

w ustalenia wysokości i zasad 

wypłacania diet radnym Rady Powiatu 

w Chełmie. 

Uchwała podjęta na podstawie art. 21  

ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym. Realizacja uchwały  

w trakcie. 

9.  

Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Powiatu 

w Chełmie z dnia 28 marca 2019 r.  

w sprawie określenia zadań, na które 

przeznacza się środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2019 r. 

Uchwała podjęta na podstawie art. 12 pkt. 11 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) i art. 35a 

ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.). Określono 

zadania, na które przeznaczone zostały środki 

przewidziane w planie finansowym Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

dla Powiatu Chełmskiego w 2019 roku zgodnie  

z załącznikiem do niniejszej uchwały stanowiący 

plan finansowy Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla 

Powiatu Chełmskiego w 2019 roku. Uchwała 

została wykonana, rezultat osiągnięty.  
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10.  

Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Powiatu 

w Chełmie z dnia 28 marca 2019 r.   

w sprawie wyrażenia zgody na 

zamianę nieruchomości wchodzącej w 

skład zasobu nieruchomości Powiatu 

Chełmskiego. 

Uchwała podjęta na podstawie § 3 uchwały Nr 

X/84/2004 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 14 

kwietnia 2004 roku w sprawie nabywania, 

zbywania, wydzierżawienia i wynajmowania 

nieruchomości wchodzących w skład powiatowego 

zasobu nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 

Nr 88, poz. 1494) oraz na podstawie art. 14 ust. 3 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204  

z późn zm.) Umową zamiany zawartą w formie 

aktu notarialnego Rep. A nr 3636/2019 z dnia 

13.05.2019 r. na własność Powiatu Chełmskiego 

przeszły działki nr: 447/2 o pow. 0,18 ha oraz 

329/2 o pow. 0,45 ha, położone w obrębie Majdan 

Ostrowski, gm. Wojsławice, zaś na rzecz Gminy 

Wojsławice przekazano działkę nr 447/1 o pow. 

0,62 ha, położoną w obrębie Majdan Ostrowski, 

gm. Wojsławice. Uchwałę zrealizowano. 

11.  

Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Powiatu 

w Chełmie z dnia 28 marca 2019 r.   

w sprawie wyrażenia zgody na 

dokonanie darowizny nieruchomości 

położonej w obrębie Nowiny gmina 

Chełm. 

Uchwała podjęta na  podstawie § 3 uchwały Nr 

X/84/2004 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 14 

kwietnia 2004 roku w sprawie zasad nabywania, 

zbywania, wydzierżawiania i wynajmowania 

nieruchomości wchodzących w skład powiatowego 

zasobu nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 

Nr 88, poz. 1494) oraz art. 6 ust. 6 i art. 13 ust. 2 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204  

z późn. zm.) Umową darowizny zawartą w formie 

aktu notarialnego Rep. A nr 2823/2019 z 

15.04.2019 r. Powiat Chełmski przekazał na rzecz 

Stowarzyszenia Hospicjum Domowe im. Ks. Kan. 

Kazimierza Malinowskiego z siedzibą w Chełmie 

działkę nr 194/11 o pow. 2,5597 ha, położoną  

w obrębie Nowiny, gm. Chełm. Uchwałę 

zrealizowano.  
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12.  

Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Powiatu 

w Chełmie z dnia 28 marca 2019 r.   

w sprawie likwidacji Liceum 

Ogólnokształcącego w Rejowcu. 

Uchwała podjęta na podstawie art. 12 pkt 8 lit 

i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 89 

ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) 

oraz art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3 oraz ust. 4 pkt 2 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. 

zm.). Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała została wykonana, rezultat osiągnięty. 

13.  

Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Powiatu 

w Chełmie z dnia 28 marca 2019 r.   

w sprawie likwidacji Technikum  

w Rejowcu. 

Uchwała podjęta na podstawie art. 12 pkt 8 lit i 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, z późn. 

zm.), art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 

r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, 

z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3 oraz 

ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2077, z późn. zm.). Uchwała weszła w życie 

z dniem podjęcia. Uchwała została wykonana, 

rezultat osiągnięty. 

14.  

Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Powiatu 

w Chełmie z dnia 28 marca 2019 r.  

w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej 

w Rejowcu. 

Uchwała podjęta na podstawie art. 12 pkt 8 lit 

i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 89 

ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) 

oraz art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3 oraz ust. 4 pkt 2 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. 

zm.). Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała została wykonana, rezultat osiągnięty.   
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15.  

Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Powiatu 

w Chełmie z dnia 28 marca 2019 r.   

w sprawie likwidacji Branżowej Szkoły 

I Stopnia w Rejowcu. 

Uchwała podjęta na podstawie art. 12 pkt 8 lit 

i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 89 

ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), oraz art. 12 ust. 

1 pkt 2, ust. 3 oraz ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2017r. poz. 2077, z późn. zm. ). Uchwała weszła 

w życie z dniem podjęcia. Uchwała została 

wykonana, rezultat osiągnięty. 

16.  

Uchwała Nr VI/47/2019 Rady Powiatu 

w Chełmie z dnia 28 marca 2019 r.   

w sprawie likwidacji Szkolnego 

Schroniska Młodzieżowego 

w Rejowcu. 

Uchwała podjęta na podstawie art. 12 pkt 8 lit 

i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 89 

ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. 

zm.), oraz art. 12 ust. 1, pkt 2, ust 3 oraz ust. 4 pkt 

2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. 

zm.). Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała została wykonana, rezultat osiągnięty. 

17.  

Uchwała Nr VIII/50/2019 Rady Powiatu 

w Chełmie z dnia 17 czerwca 2019 r.  

w sprawie wotum zaufania dla Zarządu 

Powiatu w Chełmie. 

Uchwała podjęta na podstawie art. 12 pkt 6a 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym. Po przeprowadzeniu debaty nad 

Raportem o stanie Powiatu Chełmskiego za rok 

2018 udzielono wotum zaufania Zarządowi 

Powiatu w Chełmie. Uchwała weszła w życie  

z dniem podjęcia. Uchwała została wykonana, 

rezultat osiągnięty. 
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18.  

Uchwała Nr VIII/52/2019 Rady Powiatu 

w Chełmie z dnia 17 czerwca 2019 r. w 

sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu w Chełmie  tytułu 

wykonania budżetu za 2018 rok. 

Uchwała podjęta na podstawie art. 12 pkt 6 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Udzielono absolutorium Zarządowi Powiatu  

w Chełmie z tytułu wykonania budżetu. Uchwała 

weszła w życie z dniem podjęcia. Uchwała została 

wykonana, rezultat osiągnięty. 

19.  

Uchwała Nr VIII/55/2019 Rady Powiatu 

w Chełmie z dnia 17 czerwca 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

wyrażenia zgody na dokonanie 

darowizny nieruchomości położonej w 

obrębie Nowiny gmina Chełm. 

Uchwała podjęta na podstawie § 3 uchwały Nr 

X/84/2004 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 14 

kwietnia 2004 roku w sprawie nabywania, 

zbywania, wydzierżawienia i wynajmowania 

nieruchomości wchodzących w skład powiatowego 

zasobu nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 

Nr 88, poz. 1494) oraz art. 6 ust. 6 i art. 13 ust. 2 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204  

z późn. zm.). Umową darowizny zawartą w formie 

aktu notarialnego Rep. A nr 2823/2019 z 

15.04.2019 r. Powiat Chełmski przekazał na rzecz 

Stowarzyszenia Hospicjum Domowe im. Ks. Kan. 

Kazimierza Malinowskiego z siedzibą w Chełmie 

działkę nr 194/11 o pow. 2,5597 ha, położoną  

w obrębie Nowiny, gm. Chełm. Uchwałę 

zrealizowano.  

20.  

Uchwała Nr IX/56/2019 Rady Powiatu 

w Chełmie z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

zmieniająca w sprawie powołania 

komisji Rewizyjnej. 

Uchwałę podjęto na podstawie art. 17 ust. 1 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym oraz § 27 Statutu Powiatu 

Chełmskiego. W związku z wygaśnięciem 

mandatu w dniu 24.04.2019 r. Pani Lucyny Sado. 

Uchwała została wykonana, rezultat osiągnięty.  
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21.  

Uchwała Nr IX/57/2019 Rady Powiatu 

w Chełmie z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

powołania Komisji Zdrowia 

i Profilaktyki Zdrowotnej. 

Uchwałę podjęto na podstawie art. 17 ust. 1 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz § 27 

Statutu Powiatu Chełmskiego. W związku 

z wygaśnięciem mandatu Pani Lucyny Sado dnia 

24.04.2019 r. Przewodniczącej Komisji Zdrowia 

i Profilaktyki Zdrowotnej, Przewodniczącym 

Komisji został wybrany Pan Andrzej Dzirba. 

Uchwała została wykonana, rezultat osiągnięty. 

22.  

Uchwała Nr IX/60/2019 Rady Powiatu 

w Chełmie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w 

sprawie przyjęcia Powiatowego 

Programu Zapobiegania 

Przestępczości oraz Ochrony 

Porządku Publicznego i 

Bezpieczeństwa Obywateli na lata 

2019 – 2022. 

Uchwałę podjęto na podstawie art. 12 pkt 9b 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym, który stanowi, że uchwalanie 

powiatowego programu zapobiegania 

przestępczości oraz ochrony porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli należy do 

wyłącznej kompetencji Rady Powiatu. Uchwalenie 

programu przygotowanego przez Komisję 

Bezpieczeństwa i Porządku pozwala na realizację 

celów oraz zadań w nim zawartych. Przedmiotową 

uchwałą Rada Powiatu w Chełmie wypełniła 

ustawowy obowiązek. Uchwała została wykonana, 

rezultat osiągnięty. 

23.  

Uchwała Nr IX/61/2019 Rady Powiatu 

w Chełmie z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych 

mających siedzibę na obszarze 

powiatu chełmskiego od dnia 1 

września 2019 roku. 

Uchwała podjęta na podstawie art. 12 pkt 11 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 39 

ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo 

Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) oraz art. 

217 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.). 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubelskiego. Uchwała została wykonana, rezultat 

osiągnięty. 
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24.  

Uchwała Nr IX/62/2019 Rady Powiatu 

w Chełmie z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowego 

trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego w Dubience w 

czteroletnie Liceum Ogólnokształcące 

w Dubience. 

Uchwała podjęta na podstawie art. 12 pkt 11 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 

146 ust. 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Przepisy wprowadzające – Prawo Oświatowe (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.). Uchwała weszła 

w życie z dniem podjęcia. Uchwała została 

wykonana, rezultat osiągnięty. 

25.  

Uchwała Nr IX/63/2019 Rady Powiatu 

w Chełmie z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowego 

trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego w Siedliszczu 

w czteroletnie Liceum 

Ogólnokształcące w Siedliszczu. 

Uchwała podjęta na podstawie art. 12 pkt 11 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 146 

ust. 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.). Uchwała weszła 

w życie z dniem podjęcia. Uchwała została 

wykonana, rezultat osiągnięty. 

26.  

Uchwała Nr IX/64/2019 Rady Powiatu 

w Chełmie z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowego 

czteroletniego Technikum 

w Siedliszczu w pięcioletnie 

Technikum w Siedliszczu. 

Uchwała podjęta na podstawie art. 12 pkt 11 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 

152 ust. 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148). Uchwała 

weszła w życie z dniem podjęcia. Uchwała została 

wykonana, rezultat osiągnięty. 

27.  

Uchwała Nr IX/65/2019 Rady Powiatu 

w Chełmie z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

w sprawie stwierdzenia zakończenia 

działalności gimnazjum Specjalnego 

w Dorohusku. 

Uchwała podjęta na podstawie art. 12 pkt 11 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 

127 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, późn. zm.). 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała została wykonana, rezultat osiągnięty. 
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28.  

Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Powiatu 

w Chełmie z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

w sprawie założenia Szkolnego 

Schroniska Młodzieżowego 

w Rejowcu. 

Uchwała podjęta na podstawie art. 12 pkt 8 lit 

i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 12 

ust. 1 pkt 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

869) oraz art. 88 ust. 1 i 7, art. 91 ust. 7 w związku 

z art. 8 ust. 2 pkt 1 i ust. 16 oraz art. 29 ust. 1 pkt 

1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148). Uchwała 

weszła w życie z dniem podjęcia. Uchwała została 

wykonana, rezultat osiągnięty. 

29.  

Uchwała Nr IX/67/2019 Rady Powiatu 

w Chełmie z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

utworzenia Zespołu Szkół 

w Siedliszczu. 

Uchwała podjęta na podstawie art. 12 pkt 11 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 91 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2019 r. 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1178).  

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała została wykonana, rezultat osiągnięty. 

30.  

Uchwała Nr XI/73/2019 Rady Powiatu 

w Chełmie z dnia 29 października 

2019 r. w sprawie przekazania przez 

Powiat Chełmski zadania zarządzania 

drogą powiatową Nr 3122L Gminie 

Rejowiec. 

Przekazuje się Gminie Rejowiec zadanie Powiatu 

Chełmskiego zarządzania drogą publiczną 

powiatową Nr 3122L w zakresie wykonania 

dokumentacji projektowej dla zadania 

inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 

Nr 3122L od km 12+638 do km 20+035 na 

odcinku Zagrody—Rejowiec”. Realizacja uchwały 

w trakcie. 

31.  

Uchwała Nr XI/74/2019 Rady Powiatu 

w Chełmie z dnia 29 października 

2019 r. w sprawie przyjęcia Programu 

Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji 

Lokalnego Rynku Pracy na lata 2019 – 

2022. 

Raport z realizacji zadań za dany rok w ramach 

Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizaji 

Lokalnego Rynku Pracy na latach 2019 – 2022 

jest przekładany Radzie Powiatu po uprzednim 

zaopiniowaniu przez Powiatową Radę Rynku 

Pracy.  
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32.  

Uchwała Nr XI/75/2019 Rady Powiatu 

w Chełmie z dnia 29 października 

2019 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Miasta Chełm z 

przeznaczeniem dla Powiatowego 

Zespołu do Spraw Orzekania o 

Niepełnosprawności w Chełmie. 

Postanowiono udzielić pomocy finansowej dla 

Miasta Chełm w wysokości 3 000,00 złotych z 

przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu do 

Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  

w Chełmie na realizację jego zadań. Upoważniono 

Zarząd Powiatu do zawarcia umowy z Miastem 

Chełm, która określiła szczegółowe zasady 

udzielania pomocy finansowej. Zarząd Powiatu  

w Chełmie pozytywnie zaopiniował prośbę o 

dofinansowaniu działalności Powiatowego Zespołu 

do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  

w Chełmie w 2019 roku w związku z tym 

zaplanował w budżecie Powiatu Chełmskiego 

kwotę w wysokości 3 000,00 złotych, 

przeznaczoną na dofinansowanie tej jednostki. 

Uchwała została wykonana, rezultat osiągnięty. 

33.  

Uchwała Nr XI/76/2019 Rady Powiatu 

w Chełmie z dnia 29 października 

2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia zadań, na które przeznacza 

się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

w 2019 r. 

W Uchwale Nr VI/40/2019 Rady Powiatu  

w Chełmie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie 

określania zadań, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2019 r., załącznik 

stanowiący plan finansowy Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

dla Powiatu Chełmskiego otrzymał brzmienie jak 

załącznik do niniejszej uchwały. Wykonanie 

uchwały powierzono Zarządowi Powiatu. Uchwała 

została wykonana, rezultat osiągnięty. 

34.  

Uchwała Nr XI/77/2019 Rady Powiatu 

w Chełmie z dnia 29 października 

2019 r. w sprawie przyjęcia 

„Powiatowego Programu Ochrony 

Zdrowia Psychicznego na lata 2019 – 

2022”. 

Przyjęcie rocznego programu ochrony zdrowia 

psychicznego wynika z art. 12 pkt 11 ustawy  

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 

511, z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 

19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 

psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878, z późn. 

zm.). Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.  
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35.  

Uchwała Nr XII/82/2019 Rady Powiatu 

w Chełmie z dnia 30 grudnia 2019 r.  

w sprawie planu pracy i kontroli 

Komisji Rewizyjnej na 2020 rok. 

Uchwałę podjęto na podstawie §  23  ust. 6 

Statutu Powiatu Chełmskiego uchwalonego  

uchwałą  Nr XXXII/284/2018 Rady Powiatu  

w Chełmie z dnia 15 października 2018 r.   

w sprawie uchwalenia statutu Powiatu 

Chełmskiego. Rada zatwierdza  plan  pracy  

i  kontroli Komisji Rewizyjnej. Realizacja uchwały 

w trakcie. 

36.  

Uchwała Nr XII/83/2019 Rady Powiatu 

w Chełmie z dnia 30 grudnia 2019 r.  

w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

komisji stałych na 2020 rok. 

Uchwałę podjęto na podstawie § 27 ust. 2 Statutu 

Powiatu  Chełmskiego  uchwalonego  uchwałą Nr 

XXXII/284/2018 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 

15 października  2018  r. w  sprawie  uchwalenia 

statutu Powiatu Chełmskiego. Rada zatwierdza  

plan pracy komisji stałych Rady Powiatu. Plan 

może w ciągu roku  ulegać zmianom. Realizacja 

uchwały w trakcie. 

37.  

Uchwała Nr XII/84/2019 Rady Powiatu 

w Chełmie z dnia 30 grudnia 2019 r.  

w sprawie planu pracy Rady Powiatu w 

Chełmie na 2020 r. 

Uchwałę podjęto na podstawie §  27 ust. 2 Statutu 

Powiatu Chełmskiego uchwalonego uchwałą Nr 

XXXII/284/2018 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 

15 października 2018r. w sprawie uchwalenia 

statutu Powiatu Chełmskiego. Rada zatwierdza 

plan pracy. Realizacja uchwały w trakcie. 

38.  

Uchwała Nr XII/85/2019 Rady Powiatu 

w Chełmie z dnia 30 grudnia 2019 r.  

w sprawie ustalenia na 2020 rok 

wysokości stawek opłat, za usuwanie 

pojazdów z dróg publicznych 

położonych na terenie Powiatu 

Chełmskiego, ich przechowywanie na 

parkingu strzeżonym oraz wysokości 

kosztów powstałych w przypadku 

odstąpienia od wykonania dyspozycji 

usunięcia pojazdu. 

Wybór podmiotu w celu realizacji zadań 

związanych z  usuwaniem pojazdów oraz ich 

przechowywaniem na parkingach strzeżonych. 

Usuwanie pojazdów z dróg publicznych na terenie 

Powiatu Chełmskiego oraz ich przechowywanie  

w przypadkach określonych w art. 130a, ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 – Prawo o ruchu 

drogowym. 

Termin realizacji: 28 stycznia 2020 – 31 grudnia 

2020 
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39.  

Uchwała Nr XII/86/2019 Rady Powiatu 

w Chełmie z dnia 30 grudnia 2019 r.  

w sprawie określenia wysokości 

stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg powiatowych, dla 

których zarządcą jest Zarząd Powiatu. 

Uchwała służy do naliczania opłat za zajęcie pasa 

drogowego  w sprawach: 

1) prowadzenia robót w pasie drogowym, 

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń 

infrastruktury technicznej niezwiązanych  

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 

ruchu drogowego, 

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów 

budowlanych niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 

drogowego oraz reklam, 

4) zajęcie pasa drogowego na prawach 

wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 

1-3 

Uchwała weszła w życie z dniem 27 stycznia 2020 

r. 

40.  

Uchwała Nr XII/87/2019 Rady Powiatu 

w Chełmie z dnia 30 grudnia 2019 r. 

w sprawie rocznego Programu 

współpracy powiatu chełmskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na rok 2020. 

Przyjęcie rocznego programu współpracy powiatu 

z organizacjami pozarządowymi wynika z art. 12 

pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2019 r. poz. 

511, z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 

688, z późn. zm.). Uchwała została wykonana 

w ciągu 14 dni od ogłoszenia.   
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41.  

Uchwała Nr XII/88/2019 Rady Powiatu 

w Chełmie z dnia 30 grudnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia zadań, na które przeznacza 

się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

w 2019 r. 

W Uchwale Nr VI/40/2019 Rady Powiatu w 

Chełmie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie 

określenia zadań, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2019 r., załącznik 

stanowiący plan finansowy Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

dla Powiatu Chełmskiego otrzymał brzmienie jak 

załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała została 

wykonana, rezultat osiągnięty. 

42.  

Uchwała Nr XII/89/2019 Rady Powiatu 

w Chełmie z dnia 30 grudnia 2019 r.  

w sprawie przekazania przez Powiat 

Chełmski zadania zarządzania drogą 

powiatową Nr 1835L Gminie Chełm. 

Przekazuje się Gminie Chełm zadanie Powiatu 

Chełmskiego zarządzania drogą publiczną 

powiatową Nr 1835L na odcinku od skrzyżowania 

z drogą powiatową Nr 1840L do granicy Gminy 

Chełm w związku z realizacją zadania 

inwestycyjnego dotyczącego budowy drogi 

powiatowej do dnia 31 grudnia 2020 r.  

43.  

Uchwała Nr XII/90/2019 Rady Powiatu 

w Chełmie z dnia 30 grudnia 2019 r.  

w sprawie przekazania przez Powiat 

Chełmski zadania zarządzania drogą 

powiatową Nr 1828L Gminie Chełm. 

Przekazuje się Gminie Chełm zadanie Powiatu 

Chełmskiego zarządzania drogą publiczną 

powiatową Nr 1828L dla zadania inwestycyjnego 

polegającego przebudowie drogi powiatowej Nr 

1828L na odcinku Srebrzyszcze — Karolinów  

w zakresie wykonania dokumentacji projektowej 

do dnia 31 grudnia 2020 r. 

44.  

Uchwała Nr XII/91/2019 Rady Powiatu 

w Chełmie z dnia 30 grudnia 2019 r.  

w sprawie przekazania przez Powiat 

Chełmski zadania zarządzania drogą 

powiatową Nr 1832L Gminie Chełm. 

Przekazuje się Gminie Chełm zadanie Powiatu 

Chełmskiego zarządzania drogą publiczną 

powiatową Nr 1832L w związku z realizacją 

zadania inwestycyjnego polegającego na budowie 

lub przebudowie drogi powiatowej Nr 1832L na 

odcinku Adamów Kolonia – Żółtańce Kolonia  

w zakresie wykonania dokumentacji projektowej 

do dnia 31 grudnia 2020 r.  
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45.  

Uchwała Nr XII/92/2019 Rady Powiatu 

w Chełmie z dnia 30 grudnia 2019 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości położonych w obrębie 

Marysin, gm. Rejowiec pod 

poszerzenie drogi powiatowej. 

Umową sprzedaży zawartą w formie aktu 

notarialnego Rep. A nr 482/2020 z dnia 

17.01.2020 r. Powiat Chełmski nabył od Pani 

Barbary Baran działki nr: 76/1 o pow. 0,0478 ha, 

77/1 o pow. 0,0372 ha oraz 195/5 o pow. 0,0382 

ha, położone w obrębie Marysin, gm. Rejowiec. 

Umową sprzedaży zawartą w formie aktu 

notarialnego Rep. A nr 734/2020 z dnia 

29.01.2020 r. Powiat Chełmski nabył od Pani 

Sylwii Korzeniowskiej działkę nr 81/5 o pow. 

0,0033 ha, położoną w obrębie Marysin, gm. 

Rejowiec. Uchwała jest w trakcie realizacji. 

 


