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Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Ulan-Majorat przedstawia 
niniejszym raport o stanie Gminy Ulan-Majorat w roku 2018. 

 

I. DZIAŁALNO ŚĆ PRAWOTWÓRCZA ORGANÓW GMINY 
 

A. Uchwały Rady Gminy podjęte w kadencji 2014 – 2018 

W kadencji 2014 – 2018 Rada Gminy Ulan-Majorat obradowała na 40 sesjach, podczas których 
podjęte zostały 244 uchwały: 

Rok Liczba sesji Liczba podjętych uchwał 

2014 2 9 
2015 9 61 
2016 10 65 
2017 11 72 
2018 8 37 

Ogółem 40 244 

 

Ze względu na przedmiot regulacji można wyodrębnić następujące rodzaje uchwał: 

Przedmiot regulacji (rozstrzygnięcia) Ilość uchwał 

Budżet gminy, zmiany budżetu, wykonywanie budżetu 41 
Podatki, opłaty, taryfy 33 
Wieloletnia prognoza finansowa i jej zmiany 28 
Sprawy ustrojowe i organizacji wewnętrznej Rady Gminy 25 
Programy roczne 12 
Sprawy oświaty, wychowania przedszkolnego, żłobków 12 
Strategie i programy wieloletnie 11 
Gospodarowanie odpadami komunalnymi 10 
Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Radzyńskiemu 9 
Sprawozdanie finansowe i udzielenie absolutorium Wójtowi 8 
Gospodarka nieruchomościami 8 
Wybory powszechne i wybory ławników sądowych 7 
Przyjęcie zadań od Powiatu Radzyńskiego 5 
Statuty gminy, związku komunalnego i jednostek organizacyjnych 5 
Przystąpienie do realizacji projektów 5 
Tworzenie i przekształcanie jednostek organizacyjnych 4 
Ustalenie wynagrodzenia Wójta 3 
Diety dla radnych i sołtysów 3 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3 
Rada seniorów 2 
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Zagospodarowanie przestrzenne 2 
Upamiętnienia 2 
Powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy 2 
Udzielanie dotacji 1 
Przystąpienie do realizacji Inwestycji 1 
Rozpatrywanie skarg 1 
Zawarcie porozumienia z Wojewodą Lubelskim 1 

Ogółem 244 

 

W Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego zostało opublikowanych 69 uchwał, które 
miały charakter przepisów powszechnie obowiązujących (prawo miejscowe). 

W kadencji 2014-2018 w stosunku do 2 uchwał na ogólną ilość 244 podjętych uchwał (1,23 %) 
Wojewoda Lubelski wszczął postępowania nadzorcze, w wyniku których jedna uchwała została 
unieważniona w całości, a w stosunku do drugiej została orzeczona nieważność w części. Takie 
postepowanie już w nowej kadencji zostało wszczęte w stosunku do jednej uchwały – została 
stwierdzona jej nieważność w części. 

Kadencja Nr uchwały Data Przedmiot regulacji 
Rozstrzygnięcie 

nadzorcze 

2014-
2018 

IX/46/15 26.10.2015 

zmieniająca uchwałę w sprawie 
określenia szczegółowego 
sposobu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i 
zagospodarowania tych 
odpadów 

Stwierdzenie 
nieważności w 
całości ze 
względu na brak 
podstawy prawnej 

XXXI/195/17 20.11.2017 
w sprawie nadania Statutu 
Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Ulanie-Majoracie 

Stwierdzenie 
nieważności § 4 
ust. 4 i § 6 ust. 3 
pkt 5 Statutu 

2018-
2023 

II/9/18 13.12.2018 

w sprawie podwyższenia 
kryterium dochodowego 
uprawniającego do przyznania 
pomocy w zakresie 
dożywiania oraz zasad zwrotu 
wydatków za świadczenia 
udzielane w ramach 
wieloletniego rządowego 
programu "Posiłek w szkole i w 
domu" na lata 2019-2023 

Stwierdzenie 
nieważności  w 
części 
obejmującej § 1 
w brzmieniu 
„posiłku” po 
słowach „w 
formie” 

 

B. Zarządzenia Wójta Gminy wydane w kadencji 2014 - 2018 
 
Wójt Gminy Ulan-Majorat w okresie kadencji 2014-2018 wydał łącznie 230 zarządzeń.  
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W poszczególnych latach wydanych zostały następujące rodzaje zarządzeń: 
 

Lp. Przedmiot regulacji (rozstrzygnięcia) 
Ilość zarządzeń w poszczególnych 

latach 
2014 2015 2016 2107 2018 

1 Gospodarowanie mieniem ruchomym 2 3 1 7 4 

2 
Zmiany w budżecie gminy, sprawozdania z 
wykonania budżetu 

1 9 7 5 11 

3 Zamówienia publiczne 1 3 2 3 - 
4 Sprawy obronne, zarządzanie kryzysowe - 3 3 4 2 
5 Organizacja Urzędu Gminy - 2 1 2 - 

6 
Zatrudnianie i wynagradzanie pracowników 
Urzędu Gminy 

- 2 - - 1 

7 Nauczyciele - 8 6 6 3 
8 Pełnomocnictwa, upoważnienia - 1 2 1 - 
9 Ochrona przeciwpożarowa - 1 1 1 1 

10 Fundusz sołecki - 1 1 1 - 
11 Zapobieganie patologiom społecznym - 3 4 3 2 
12 Sprawy socjalne - 3 1 - 1 
13 Kancelaria, archiwum - 2 2 - 2 
14 Wybory i referenda - 3 - - 1 

15 
Zatrudnianie i zwalnianie kierowników 
gminnych jednostek organizacyjnych 

- 4 9 7 1 

16 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt - 1 - 2 - 
17 Bezpieczeństwo i higiena pracy - 1 1 - - 

18 
Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych 
osobowych 

- 1 2 1 2 

19 Rachunkowość - 5 1 1 1 
20 Melioracje wodne - 2 2 2 2 

21 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi – 
powierzanie zadań 

- - 6 7 5 

22 Ochrona zabytków - 1 - - - 
23 Strategie, programy - - 1 3 - 
24 Opieka społeczna, świadczenia rodzinne - - 1 - - 
25 Wnioski o dofinansowanie  - - 2 - - 
26 Rada seniorów - - - 1 - 
27 Szkoły, przedszkola, żłobki - - - 1 1 
28 Upamiętnienia - - - 1 1 
29 Gospodarka mieszkaniowa - - - - 2 
30  Konsultacje społeczne - 1 1 1 2 
31 Podróże służbowe - - - - 1 
32 Gospodarka nieruchomościami - - - 2 1 

OGÓŁEM 
4 60 57 62 47 

230 
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II.  REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 
 

A. Program Rozwoju Gminy Ulan-Majorat na lata 2017-2023 
 

Program Rozwoju Gminy Ulan-Majorat na lata 2017-2023 przyjęto do realizacji uchwałą nr 
XXX/183/17 z dnia 10 października 2017 roku. Jest on wynikiem procesu aktualizacji 
obowiązującego wcześniej dokumentu – Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy 
Ulan-Majorat na lata 2008-2015. 

 
PRG jest kluczowym elementem planowania rozwoju lokalnego. Jest  dokumentem mającym na celu 
wskazanie wizji oraz strategicznych kierunków rozwoju. Stanowi podstawowy instrument 
długofalowego zarządzania, który pozwoli na zapewnienie ciągłości  i trwałości realizacji działań 
władz gminy. Umożliwi również efektywne gospodarowanie własnymi zasobami: kulturowymi                    
i przyrodniczymi, ludzkimi, infrastrukturalnymi czy też finansowymi.  
Program Rozwoju Gminy Ulan-Majorat na lata 2017-2023 został określony poprzez trzyszczeblowy 
układ celów. Wybór narzędzi możliwych do zastosowania, w celu wspomagania rozwoju gminy, 
określony został poprzez główne kierunki działań.  
 
Przedmiotowe cele zostały sformułowane w następującym układzie: cel generalny – wizja (ogólny 
kierunek działań prowadzonych w celu osiągnięcia rozwoju społeczno-gospodarczego jednostki 
samorządu terytorialnego), cele strategiczne (wskazują główne obszary, których wsparcie jest 
konieczne do rozwoju procesów gospodarczych i społecznych) oraz cele szczegółowe (stanowią 
uszczegółowienie celów strategicznych).  
 
W trakcie formułowania programu przyjęto założenie, że wypracowane rozwiązania muszą spełniać 
trzy najważniejsze kryteria:  

 Program powinien stanowić odzwierciedlenie oczekiwań mieszkańców Gminy 
Ulan-Majorat.  

 Program powinien tworzyć przestrzeń działania dla mieszkańców gminy, uzmysławiając 
indywidualne możliwości działania i szanse rozwojowe w powiązaniu 
z rozwojem wspólnoty lokalnej. 

 Program powinien stanowić zaproszenie dla mieszkańców poprzez wskazywanie aktywności, 
które mogą liczyć na wsparcie ze strony władz lokalnych. 
 

Wśród najważniejszych zmian, jakie zostały wprowadzone w wyniku aktualizacji poprzedniej edycji 
strategii, należy wymienić przede wszystkim: zwiększenie koncentracji zaplanowanych działań                    
w ramach liczby celów strategicznych. Program ukierunkowuje rozwój gminy poprzez 
doprecyzowaną wizję i misję jej rozwoju do roku 2023. Zmianie uległ również system monitorowania 
i oceny wdrażania strategii. Związane było to z koniecznością dostosowania 
i uzupełnienia istniejącego zestawu wskaźników do nowego układu celów szczegółowych oraz 
określania dla tych wskaźników wartości bazowych i docelowych. 
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Dokonując przekształcenia celów i kierunków działań programu założono, że mogą one wychodzić 
poza ustawowy zakres kompetencji gminy oraz że będą realizowane przy jej współpracy z innymi 
szczeblami samorządu terytorialnego i partnerami społeczno-gospodarczymi. Takie podejście do 
wdrażania programu zgodne jest z zasadą wieloszczeblowego zarządzania gminą, a także wychodzi 
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. 

Cele, Misja i Wizja Gminy Ulan-Majorat 

Wyróżniono następujące cele:  

 Generalny - Wizja - wskazuje generalny kierunek rozwoju w założonym horyzoncie 
czasowym. 

 Strategiczne - stanowią konkretyzację wizji w poszczególnych obszarach działalności. 

 Szczegółowe - zawierają uszczegółowienie celów strategicznych.  

Dla każdego celu szczegółowego opracowano propozycje działań niezbędnych dla jego realizacji. 

Misja gminy to syntetyczna prezentacja kierunku działań, które będą możliwe do zrealizowania                    
w przyjętym okresie czasowym. Ukierunkowuje ona wszystkie działania gminy oraz jej sposób 
komunikowania się z otoczeniem, wskazując czym dana gmina wyróżnia się od innych oraz jaką rolę 
odgrywa na rzecz otoczenia.  

 

 

 

 

 

MLAN-MAJOR  

MISJA GMINY ULAN-MAJORAT: 

 

Misja wyznacza nadrzędne cele dla rozwoju Gminy Ulan-Majorat. Będą one, przy udziale 
przedstawicieli samorządu, społeczności oraz partnerów społecznych i gospodarczych, przedmiotem 
dążeń na najbliższe lata. Dzięki pełnemu wykorzystaniu potencjału Gminy 
Ulan-Majorat będzie możliwy jej rozwój społeczno-gospodarczy. Podniesienie jakości życia 
mieszkańców będzie odbywać się poprzez tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, 
aktywizację zasobów pracy oraz podniesienie jakości kapitału ludzkiego. Dla zaspokojenia potrzeb 
społeczności oraz gospodarki lokalnej konieczne będzie również zintegrowanie wewnętrzne gminy. 
Otwarcie na nowe możliwości współpracy umożliwi wykorzystanie zasobów wewnętrznych oraz 
pojawiających się szans w otoczeniu gminy. Wszelkie działania będą podejmowane                    

MISJA GMINY ULAN-MAJORAT 

 

Ulan-Majorat gmin ą aktywnego i zrównoważonego rozwoju  

atrakcyjn ą turystycznie, ekonomicznie i inwestycyjnie,  

przyjazną dla mieszkańców   
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z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju, co przyczyni się również do podniesienia 
jakości środowiska naturalnego. 

 

Wizja gminy określa stan docelowy, który zostanie osiągnięty poprzez wykorzystanie możliwości                  
i zasobów gminy w perspektywie do roku 2023. Stanowi niejako odzwierciedlenie dążeń władz 
lokalnych oraz członków społeczności gminnej, określając w przyszłości długofalową pozycję 
gminy, przy założeniu maksymalnie najlepszych uwarunkowań. 

 

 

 

 

 

 

WIZJA GMINY ULAN-MAJORAT 

 

Tak zdefiniowana wizja stawia do realizacji cele i wytycza dalsze kierunki działania, które skupiają 
się na wykorzystaniu przewag konkurencyjnych gminy. Realizacja działań i finalny stopień realizacji 
przedsięwzięć będzie uzależniony od aktywnego współdziałania władz i administracji gminnej                    
z partnerami na poziomie lokalnym i ponadlokalnym. Zmiany, które zajdą w  wyniku realizacji 
szeregu zaproponowanych w ramach niniejszego opracowania działań, będą służyły rozwojowi 
gminy w długofalowej perspektywie.  

Priorytety i cele szczegółowe 

Cele strategiczne wynikają bezpośrednio z przyjętej wizji rozwoju. Uwzględniają specyfikę Gminy 
Ulan-Majorat i jednocześnie ściśle nawiązują do najważniejszych zadań wielofunkcyjnego rozwoju 
obszarów wiejskich. Zostały wyznaczone w wyniku przeprowadzonej diagnozy sytuacji społeczno – 
gospodarczej gminy, przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz analizy SWOT. Obszary 
strategiczne, w ramach których będą podejmowane działania, służące rozwojowi gminy                    
w perspektywie do 2023 roku to:  

 Gospodarka – Przedsiębiorczość 

 Kapitał Ludzki – Społeczeństwo 

 Przestrzeń – Środowisko. 

WIZJA GMINY ULAN-MAJORAT 

 

Miejsce o wielofunkcyjnym rozwoju,  

w pełni wykorzystujące potencjał lokalnych zasobów, 

oferujące wysoką jakość przestrzeni do życia mieszkańców 

 



9 
 

Realizacja celów strategicznych skoncentrowanych wokół powyższych obszarów  
w znaczący sposób przyczyni się do poprawy poziomu rozwoju gospodarczego i jakości życia 
lokalnej społeczności.  

 Obszar społeczny  

Cel strategiczny: 

1. Wspieranie rozwoju kapitału społecznego oraz poprawa jakości życia mieszkańców 

Cele szczegółowe: 

CEL 1: Rozwój infrastruktury społecznej i poprawa jakości świadczonych usług  

CEL 2: Wzrost komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców 

CEL 3. Poprawa jakości zarządzania strategicznego 

CEL 4: Wzrost tożsamości lokalnej i kulturowej 

 

 Obszar przestrzeń 

Cel strategiczny: 

2. Poprawa stanu środowiska naturalnego i ładu przestrzennego 

Cele szczegółowe:  

CEL 1: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej 

CEL 2: Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zwiększenie efektywności 
energetycznej 

CEL 3: Racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody 

 

 Obszar gospodarczy 

Cel strategiczny: 

3. Rozwój konkurencyjnej gospodarki w Gminie Ulan-Majorat poprzez lepsze 
wykorzystanie lokalnych zasobów. 

Cele szczegółowe: 

CEL 1. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości 

CEL 2. Realizacja działań poprawiających atrakcyjność turystyczną  
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CEL 3. Dostosowanie produkcji rolniczej oraz przetwórstwa do funkcjonowania w standardach 
ekologicznych 

CEL 4. Aktywizacja zawodowa mieszkańców w celu pobudzenia lokalnego rynku pracy 

Mierniki realizacji celów operacyjnych w obszarze SPOŁECZNYM 
CEL STRATEGICZNY 1. Wspieranie rozwoju kapitału społecznego oraz poprawa jakości 

życia mieszkańców 
 

OBSZAR SPOŁECZNY 
Cel strategiczny: 

Wspieranie rozwoju kapitału społecznego oraz poprawa jakości życia mieszkańców 
 

Cele szczegółowe: W ramach celu szczegółowego 1: 
 

CEL 1: Rozwój 
infrastruktury społecznej i 
poprawa jakości 
świadczonych usług 

 
 Złożono wniosek pn. „Przebudowa i rozbudowa OSP 

z przeznaczeniem na Centrum Społeczno-Kulturalne 
w Sobolach” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020 osi priorytetowej 13.4 Rewitalizacja 
obszarów wiejskich. Całkowita wartość projektu 
wynosi 1 511 675,49, wnioskowane dofinansowanie 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego to 1 045 167,77, oraz środki 
pochodzące z budżetu państwa to 122 960,90.  

 Realizowany jest projekt pn. „Badam i poznaję świat” 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje 
i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.  
Całkowita wartość projektu wynosi 759 910,45 zł., 
a dofinansowanie ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego to 684 510 ,45 zł. 

 Otrzymano dofinansowanie na „Zapewnienie 
funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 
tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2017 r.  
Z udziałem programu "MALUCH" - Żłobek Gminny 
w Ulanie-Majoracie”. Dotacja celowa z budżetu 
państwa w ramach programu „MALUCH+” 2018 
w kwocie 81 000 zł 

 Stypendia i nagrody dla dzieci uzdolnionych z terenu 
Gminy Ulan-Majorat. 
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 Zwiększono ofertę kulturalną gminy (organizacja 
Dnia Kobiet, uroczystości z okazji 11 listopada, …) 

 Uczestnictwo w projekcie „Rozwijanie kompetencji 
kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST 
w woj. Lubelskim realizowanym pod nadzorem 
Ministerstwa Edukacji Narodowej przez Fundację 
Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek 
w Lublinie w latach 2018-2019. Projekt jest 
realizowany w ramach działania 2.10 wysoka jakość 
systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020. 

 Zorganizowano spotkania dialogowe poświęcone 
„Kierunkom rozwoju edukacji 
w Gminie Ulan-Majorat w myśleniu o uczniu XXI 
wieku” 

 Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego w Lublinie na operacje 
typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje 
kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi 
i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego 
PROW na lata 2014-2020, tytuł operacji „Budowa 
budynku świetlicy w miejscowości 
Domaszewnica” 

 Opracowano projekt budowlany na likwidację barier 
architektonicznych dla niepełnosprawnych 
 
 

CEL 2: Wzrost komfortu 
życia i bezpieczeństwa 
mieszkańców 

W ramach celu szczegółowego 2: 
 

 Udział Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II w Wojewódzkich zawodach 
Sportowo-Pożarniczych MDP 

 Doposażono w sprzęt ratowniczy jednostkę OSP 
Sobole ze środków Funduszu Sprawiedliwości 
w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB 

 Wspieranie akcji „Badanie wzroku oraz pomiar 
ciśnienia śródgałkowego dla mieszkańców gminy” 

 Zakup publikacji dla poradni leczenia uzależnień 
w Radzyniu Podlaskim 

 Przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych 
dotyczących narkomanii 
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CEL 3. Poprawa jakości 
zarządzania strategicznego  

W ramach celu szczegółowego 3: 
 

 Realizacja działań prowadzących do rozwoju 
elektronicznej administracji i usług publicznych 
świadczonych drogą elektroniczną - Projekt 
„Modernizacja i rozbudowa systemów 
informatycznych samorządów województwa 
lubelskiego w celu podniesienia jakości usług 
publicznych”  realizowany w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Cyfrowe 
Lubelskie Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie 

 Wzmocnienie potencjału administracji poprzez 
doskonalenie kadr samorządowych - Udział 
pracowników Urzędu Gminy w szkoleniach i kursach 

 Remont i modernizacja budynków stanowiących 
własność gminy: 
- remont pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia 
- remont pomieszczeń w budynku Domu Nauczyciela 
- remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy 

   
CEL 4: Wzrost tożsamości 
lokalnej i kulturowej 

W ramach celu szczegółowego 4: 
 

 Wspierano realizację zadań publicznych w zakresie 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego; wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu oraz działalności na rzecz dzieci 
i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. 

 Współpracowano z Klubami sportowymi, 
Stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy 
Ulan-Majorat, oraz Kołami Gospodyń wiejskich 

 Zorganizowano uroczystości o charakterze 
patriotycznym min. 600-lecia wsi Domaszewnica, 100-
lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, 100-lecia 
OSP Sobole, 600-lecia wsi Sobole, 90-lecia OSP Ulan 

 Zorganizowano uroczystość mającą na celu 
Upamiętnianie lokalnych bohaterów – Wincenty 
Zawadzki 

 Zorganizowano jubileusz 50-lecia Gminnego Ośrodka 
Kultury w Ulanie-Majoracie 

 Współorganizacja i udział w rajdzie rowerowym „od Jana 
Pawła II do Jana Pawła II” 
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Mierniki realizacji celów operacyjnych w obszarze PRZESTRZEŃ 

CEL STRATEGICZNY 2. Poprawa stanu środowiska naturalnego i ładu przestrzennego 
 

OBSZAR PRZESTRZEŃ 
Cel strategiczny: 

Poprawa stanu środowiska naturalnego i ładu przestrzennego 
 

 W ramach celu szczegółowego 1: 
 

CEL 1: Budowa i 
modernizacja 
infrastruktury technicznej 

 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
w miejscowości Kolonia Domaszewska o długości 
623 m. Całkowita wartość inwestycji  175 527,67 zł.,   
dofinansowanie z FOGR 90 000,00 zł 

 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
w miejscowości Paskudy o długości 600 m. 

 Przebudowa drogi powiatowej nr 1216L na odcinku 
Zarzec Ulański – Sobole o długości  4 058,50 mb. 
Całkowita wartość inwestycji  1 378 699,10 zł., 
dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego   
w Radzyniu Podlaskim w kwocie  678 699,10 zł. 

 Przebudowa drogi powiatowej nr 1218L Ulan-
Majorat - Borki  na odcinku o długości 3 801,82 mb. 
Całkowita wartość inwestycji 3 623 380,95 zł., 
dofinansowanie  w ramach Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 
2016-2019, dofinansowanie Powiatu Radzyńskiego 
w kwocie  2 915 272,96 zł. 

 Budowa chodnika w miejscowości Zakrzew Etap II 
o długości 436 mb. Całkowita wartość projektu 
114 373,40 zł., w całości pokryte ze środków 
budżetu Gminy Ulan-Majorat  

 „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni 
ścieków bytowych dla gminy Ulan-Majorat” 
w miejscowości Zarzec Ulański w skład której 
wchodzą: reaktor biologiczny, budynek techniczny, 
zbiornik magazynowy osadu nadmiernego, 
pompownia ścieków, studnia pomiarowa, taca 
najazdowa i separator ścieków oraz stacja zlewna   
o przepustowości 200 m3/d. Całkowita wartość 
inwestycji wyniosła 3 766 199,58 zł., z czego 
dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020 wynosi  
1 998 774,60 zł 
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 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla 
miejscowości Ulan-Majorat, Ulan Duży, Ulan Mały, 
Stok, Klębów, Zarzec Ulański, Wierzchowiny - 
zlewni, pompowni P-9 Ulan-Majorat - Etap I" 
Całkowita wartość inwestycji wynosi  843 228,25 zł 
w całości pokryte ze środków budżetu Gminy Ulan-
Majorat. 
 

CEL 2: Rozwój 
wykorzystania 
odnawialnych źródeł 
energii oraz zwiększenie 
efektywności energetycznej 

W ramach celu szczegółowego 2: 
 

 Zrealizowano projekt pn. „Energia odnawialna 
w Gminie Ulan-Majorat – montaż instalacji solarnych 
i kotłów na biomasę” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4 Energia 
przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie 
wykorzystania OZE. Projektem zostały objęte 
wszystkie miejscowości gminy.  
I część projektu polegała na zakupie i instalacji 19 szt. 
kotłów na pellet w obiektach prywatnych do 
przygotowania C.W.U o łącznej mocy 0,415 MW.  
II część projektu polegała na montażu instalacji 
solarnych w liczbie 360 szt. ( w tym 189 szt. 
zestawów solarnych składających się z 2 kolektorów 
z zasobnikiem, 132 szt. zestawów solarnych 
składających się z 3 kolektorów z zasobnikiem, oraz 
39 szt. zestawów solarnych składających się z 4 
kolektorów z zasobnikiem) zamontowanych na 
budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie 
Gminy Ulan-Majorat o łącznej mocy 1,395 MW.  
Całkowita wartość projektu wynosiła 4 059 551 ,69 
zł., dofinansowanie ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego to 3 059 898,24 zł. 

 Udział w projekcie usuwania wyrobów 
zawierających azbest od osób fizycznych w ramach 
realizacji projektu pn. „System gospodarowania 
odpadami azbestowymi na terenie województwa 
lubelskiego", współfinansowanego ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. 

 Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego: 
- montaż lamp solarnych w miejscowości Stok – 3szt., 
Paskudy – 6 szt., Domaszewnica – 1 szt., 
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Wierzchowiny – 1 szt., Ulan-Majorat – 1szt., Sętki – 
1 szt. 

 Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół im. Jana 
Pawła II w Ulanie-Majoracie. Całkowita wartość 
inwestycji 242 310 zł. 

CEL 3: Racjonalne 
wykorzystanie zasobów 
przyrody  

W ramach celu szczegółowego 3: 
 

 Zrealizowano projekt pn. „Nasadzenie drzew 
i krzewów przy obiektach użyteczności publicznej na 
terenie Gminy Ulan-Majorat" przy Zespole Szkół 
w Ulanie-Majoracie, terenie rekreacyjnym 
w Domaszewnicy, Szkole Podstawowej w Kępkach, 
Szkole Podstawowej w Domaszewnicy i Szkole 
Podstawowej w Zakrzewie. Całkowita wartość 
zadania 20 000 zł., dofinansowanie ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 10 000 zł. 

 Zrealizowano program edukacji ekologicznej pod 
nazwą „Nasz świat – nasza sprawa”. Całkowity koszt 
zadania 37 814,50, dofinansowanie 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Lublinie – 18 900 zł 
 

 
 

Mierniki realizacji celów operacyjnych w obszarze GOSPODARCZYM 
CEL STRATEGICZNY 3. Rozwój konkurencyjnej gospodarki w Gminie Ulan-Majorat  

 
OBSZAR GOSPODARCZY 

Cel strategiczny: 

Rozwój konkurencyjnej gospodarki  w Gminie Ulan-Majorat 

Cele szczegółowe: W ramach celu szczegółowego 1:  

CEL 1. Wsparcie dla rozwoju 
przedsiębiorczości 

 Prace nad zmianą planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Ulan-Majorat 

 Informowanie mieszkańców gminy Ulan-Majorat 
o Spotkaniach informacyjno-doradczych dla osób 
fizycznych planujących rozpocząć działalność 
gospodarczą oraz firm planujących rozwój prowadzonej 
działalności gospodarczej zorganizowane przez Lokalna 
Grupę Działania „ZAPIECEK”. 
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 Zapraszanie mieszkańców z terenu gminy na spotkanie 
z cyklu regionalnych wydarzeń biznesowych pod nazwą 
„BIZNES LUBELSKIE 2018” zorganizowane przez 
Marszałka Województwa Lubelskiego  

 

CEL 2. Realizacja działań  
poprawiających atrakcyjność 
turystyczną  

W ramach celu szczegółowego 2: 
 
 Zrealizowano projekt pn. „Budowa obiektu 

infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowości 
Rozwadów”. Całkowita wartość inwestycji 63 468,00 zł, 
dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020 wynosi 40 
384,00 zł., wykreowanie i budowa produktu 
turystycznego 

 Oznakowanie szlaku rowerowego GREENWAYS 
 

CEL 3.  Dostosowanie produkcji 
rolniczej oraz przetwórstwa do 
funkcjonowania w standardach 
ekologicznych 

 

W ramach celu szczegółowego 3: 
 
 Współdziałanie z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego 

w zakresie szkoleń zawodowych i nabywanie 
umiejętności przez rolników 

 

CEL 4. Aktywizacja zawodowa 
mieszkańców w celu pobudzenia 
lokalnego rynku pracy 

 

 

 

 

W ramach celu szczegółowego 4: 
 
 Zrealizowano projekt PAI – „Program Aktywizacja 

i Integracja” kierowany był do osób bezrobotnych bez 
prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej współpraca gminy z Powiatowym Urzędem 
Pracy oraz innymi instytucjami w zakresie promocji 
programów nastawionych na zwiększenie 
samozatrudnienia mieszkańców 

 

B. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ulan-Majora t na lata  
2017-2023 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Ulan-Majorat na lata 2017-2023 przyjęto do realizacji 
uchwałą Nr XXX/184/17 Rady Gminy Ulan-Majorat z dnia 10 października 2017 roku. Dokument 
po przesłaniu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego został pozytywnie 
oceniony pod względem zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach 
operacyjnych na lata 2014-2020 oraz wytycznymi programowymi IZ RPO WL dotyczącymi zasad 
przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych)   
w perspektywie finansowej 2014-2020 i znalazł się w wykazie pozytywnie ocenionych programów 
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rewitalizacji wpisanych do Wykazu gminnych programów rewitalizacji Województwa 
Lubelskiego. 

Program Rewitalizacji to wieloletni plan działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-
funkcjonalnej, technicznej lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów 
rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, 
stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności   
w ramach rewitalizacji. 

Stanowi on podstawę do realizacji działań, które mają przyczynić się do poprawy warunków życia 
mieszkańców wyznaczonego obszaru rewitalizacji, w szczególności tych, którzy są zagrożeni 
wykluczeniem z lokalnej społeczności, aby w konsekwencji doprowadzić do ich integracji 
społecznej. 

LPR zakłada realizację działań zgodnie z podstawowymi zasadami społecznymi: personalizmu, 
dobra wspólnego, pomocniczości i solidarności. Wszelkie przedsięwzięcia podejmowane   
w ramach Programu będą prowadzone przy czynnym udziale mieszkańców 
i partnerskie współdziałanie aktywnych podmiotów działających w gminie. 

Głównym źródłem finansowania projektów rewitalizacyjnych są środki Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach krajowych   
i regionalnych programów operacyjnych.  

W ramach „Programu Rewitalizacji dla gminy Ulan-Majorat na lata 2017-2023” wskazano 
trójstopniową strukturę celów. Hierarchiczny układ celów, składający się z trzech poziomów: 

 wizji obszaru rewitalizacji - stanowiącej cel nadrzędny działań strategicznych do 
osiągnięcia do 2023 roku, 

 celów strategicznych, czyli priorytetów, pozwalających na strategiczne ukierunkowanie 
działań obszaru, 

 celów operacyjnych, uszczegóławiających cele strategiczne i będących podstawą do 
zaplanowania działań realizacyjnych do 2023 roku. 



18 
 

Schemat struktury celów w ramach LPR dla gminy Ulan-Majorat 

 

Wizja obszaru rewitalizacji w 2023 roku oraz cele i kierunki jego rozwoju zostały wyznaczone na 
podstawie zidentyfikowanych problemów oraz potrzeb skumulowanych na obszarze 
zdegradowanym. Bezpośrednią inspiracją do ich powstania były wyniki prac mieszkańców 
podczas prowadzonych konsultacji społecznych. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w „Zasadach 
delimitacji obszarów rewitalizacji i definiowania programów rewitalizacji na terenach wiejskich 
województwa lubelskiego” w dniu 18 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Ulan-Majorat 
zorganizowane zostało spotkanie informacyjno-konsultacyjne, w ramach którego wypracowane 
zostały zarówno cele, jak i odpowiadające im kierunki działań Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

Łącznie wyznaczono 3 cele strategiczne oraz 8 celów operacyjnych: 

• Cel strategiczny 1: Budowanie spójności społecznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu   
i marginalizacji społecznej 

• Cel operacyjny 1.1: Aktywne przeciwdziałanie ubóstwu, bezrobociu i uzależnieniom oraz 
zapobieganie ich skutkom 

• Cel operacyjny 1.2: Wspieranie rodzin w pełnieniu przynależnych im funkcji oraz 
wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży 

• Cel operacyjny 1.3: Zapewnienie wzrostu jakości życia osób starszych 
i niepełnosprawnych  oraz umożliwienie im aktywnego udziału w życiu społecznym  

• Cel operacyjny 1.4: Promowanie inicjatyw obywatelskich i aktywności społecznych 

• Cel strategiczny 2: Zmienianie wyobrażenia o obszarze rewitalizacji 

• Cel operacyjny 2.1: Rozszerzanie oferty usług publicznych  

• Cel operacyjny 2.2: Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni i obiektów publicznych 

• Cel strategiczny 3: Pobudzanie działalności gospodarczej na obszarze rewitalizacji 

• Cel operacyjny 3.1: Zwiększenie potencjału lokalnej gospodarki 

• Cel operacyjny 3.2: Rozwijanie postawy przedsiębiorczości i zdolności mieszkańców do 
zatrudnienia  

WIZJA OBSZARU 
REWITALIZACJI

CELE
STRATEGICZNE

CELE
OPERACYJNE
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Wyznaczenie obszaru rewitalizacji 

Pierwszym etapem opracowania Diagnozy służącej delimitacji obszaru zdegradowanego oraz 
obszaru rewitalizacji było wyznaczenie na terenie gminy Ulan-Majorat jednostek referencyjnych, 
w ramach których prowadzona była analiza mająca na celu wskazanie jednostek wymagających 
podjęcia działań rewitalizacyjnych. Diagnoza objęła cały obszar gminy w podziale na ustalone 
jednostki referencyjne, a przeprowadzona została w oparciu o obiektywne i weryfikowalne 
mierniki oraz metody badawcze dostosowane do lokalnych uwarunkowań. Jako jednostkę 
referencyjną zastosowano sołectwo. Sołectwa, będące jednostkami pomocniczymi gminy,   
w sposób najbardziej adekwatny odzwierciedlają podział terytorialny gminy wynikający   
z uwarunkowań historycznych, przestrzennych i społecznych. Od strony praktycznej 
uzasadnieniem dla takiej metodologii był również fakt, iż zbieranie danych na potrzeby gminnych 
statystyk od lat opiera się właśnie na podziale na jednostki pomocnicze. 

W związku z powyższym, na obszarze gminy Ulan-Majorat wyznaczono 20 jednostek 
referencyjnych (sołectw). 

Podstawę delimitacji obszarów zdegradowanych stanowiły zgromadzone  i przeanalizowane dane 
udostępnione przez następujące instytucje: Urząd Gminy w Ulanie-Majoracie oraz jednostki 
organizacyjne (m. in. GOPS, placówki oświatowe), Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu 
Podlaskim, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Praktyka Lekarza Rodzinnego „Salus”   
w Ulanie-Majoracie, Komenda Powiatowa Policji w Radzyniu Podlaskim, Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska, GUS w Lublinie. 

 

Mapa Suma punktów uzyskanych w efekcie analizy wskaźnikowej wg podziału na poszczególne 
jednostki referencyjne 
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Po przeprowadzeniu analizy wskaźnikowej dla wszystkich obowiązkowych sfer za pomocą 
przyjętych miar (największa liczba punktów), dokonano wstępnego wyboru obszarów 
zdegradowanych. W dalszej kolejności wybrane wstępnie jednostki referencyjne poddano analizie 
jakościowej w zakresie dodatkowo zidentyfikowanych problemów. Wzięto również pod uwagę 
liczbę mieszkańców oraz wielkość powierzchni poszczególnych jednostek referencyjnych. 
Obszarami, w obrębie których koncentrują się zarówno negatywne zjawiska w sferze społecznej, 
jak i zjawiska kryzysowe w innych sferach, są sołectwa: Domaszewnica, Ulan-Majorat, Stok, 
Rozwadów oraz Sobole. W związku z powyższym tereny tych sołectw wyznaczono jako obszar 
zdegradowany. 

Ze względu na ograniczenia wynikające z „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach 
operacyjnych na latach 2014-2020” związane z maksymalną liczbą ludności zamieszkującą obszar 
rewitalizacji (maksymalnie 30% ludności gminy) oraz wielkością tegoż obszaru (maksymalnie 
20% powierzchni całej gminy) nie było możliwości uznania całego obszaru zdegradowanego, 
wyznaczonego na terenie gminy Ulan-Majorat na podstawie przeprowadzonej analizy, za obszar 
rewitalizacji. 

Następnie wyodrębniono na obszarze gminy Ulan-Majorat obszar rewitalizacji, który został 
podzielony na dwa podobszary: 

•  sołectwo Sobole, 

•  sołectwo Stok. 

Wyznaczony obszar rewitalizacji nie przekracza wymogów określonych co do jego powierzchni 
(nie więcej niż 20% powierzchni całej gminy) oraz liczby mieszkańców (nie więcej niż 30% 
ogólnej liczby mieszkańców gminy). Łączna powierzchnia wyznaczonego obszaru rewitalizacji 
wynosi 1998,88 ha co stanowi 18,55% powierzchni całej gminy Ulan-Majorat. Obszar ten jest 
zamieszkiwany przez 1207 osób, co stanowi 19,67% ogólnej liczby mieszkańców gminy Ulan-
Majorat. 
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Mapa  Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji 

 
 

 

 

Lista podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych – wyszczególnionych 
 w LPR 

 - lista obejmuje 9 projektów rewitalizacyjnych w tym: 6 projektów inwestycyjnych i 3 projekty 
społeczne 

 - w związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej 13.4 
Rewitalizacja obszarów wiejskich Gmina Ulan-Majorat złożyła wniosek 
o dofinansowanie pn. „Przebudowa i rozbudowa OSP z przeznaczeniem na Centrum Społeczno-
Kulturalne w Sobolach”. Całkowita wartość projektu wynosi 1 511 675,49, wnioskowane 
dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 1 045 167,77 
oraz środki dofinansowane z budżetu państwa to 122 960,90.  
W dniu 15 marca 2019 roku Wójt Gminy Jarosław Koczkodaj podpisał umowę 
z Zarządem Województwa Lubelskiego.  

Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP. Obiekt 
zaprojektowano jako budynek dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym. Powierzchnia 
zabudowy ma wynieść 457,95 m kw., a powierzchnia użytkowa 592,14 m kw. Na parterze (383 
m kw.) wraz z istniejącym garażem OSP zaplanowano: kotłownię, pomieszczenie porządkowe, 
pomieszczenie gospodarcze, magazynek, aneks kuchenny, zmywalnie, wiatrołap, salę ogólną, 
cztery toalety, w tym jedną dostosowaną do niepełnosprawnych. Z kolei ma poddaszu (209 m 
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kw.) mają się znaleźć: pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie przeznaczone na prezentację 
historii OSP, WC i sala ekspozycyjna. 

W budynku przewidziano instalację wodociągową, elektryczną i wentylację grawitacyjną, 
kanalizacyjną oraz instalację centralnego ogrzewania. Zaplanowane zostało także 
zagospodarowanie terenu wokół budynku, w tym: miejsca parkingowe, siłownia napowietrzna 
składająca się z ośmiu urządzeń na czterech pylonach, ławki oraz kosze na śmieci. 

W budynku utworzony zostanie również punkt wypożyczania osobom starszym, chorym   
i niepełnosprawnym podstawowego sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego.  

Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020. 

Wyżej wymieniony projekt znajduje się na Liście nr 1 „Lista podstawowa przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych” pod pozycja nr 1. Projekt realizuje cel strategiczny nr 1 „Budowa spójności 
społecznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji społecznej” oraz cel strategiczny 
2 „Zmienianie wyobrażenia o obszarze rewitalizacji”. 

 

 - kolejnym projektem zrealizowanym z podstawowej listy przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
znajdujący się na liście pod nr 8 jest projekt PAI – „Program Aktywizacja i Integracja”. W dniu 
17 września 2018 roku Wójt Gminy Jarosław Koczkodaj podpisał porozumienie w sprawie prac 
społecznie użytecznych z Powiatem Radzyńskim. Program PAI realizowany był w okresie 
01.10.2018 r – 30.11.2018 r. i skierowany był do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz osób uczestniczących w kontrakcie 
socjalnym, indywidualnym planie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej 
lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego. Całkowita wartość projektu wynosiła 
6 640 zł z czego refundacja z Funduszu Pracy to 3 984 zł. Liczba kierowanych osób 
bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej 10 osób. 
Projekt realizuje cel strategiczny nr 1 „Budowa spójności społecznej oraz przeciwdziałanie 
wykluczeniu i marginalizacji społecznej” oraz cel strategiczny 2 „Zmienianie wyobrażenia   
o obszarze rewitalizacji”. 

Osiągnięte wskaźniki produktu: 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem   
w programie: 10 osób. 

Lista pozostałych dopuszczonych przedsięwzięć rewitalizacyjnych – 
wyszczególnionych w LPR 

 - lista obejmuje 12 projektów rewitalizacyjnych 
 - pierwszym projektem zrealizowanym z listy dopuszczonych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
jest „Energia odnawialna w Gminie Ulan-Majorat – montaż instalacji solarnych i kotłów na 
biomasę” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020 Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie 
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wykorzystania OZE. W grudniu 2016 r.  Wójt Gminy podpisał umowę z Zarządem Województwa 
Lubelskiego. Projektem zostały objęte wszystkie miejscowości gminy.  
I część projektu polegała na zakupie i instalacji 19 szt. kotłów na pellet w obiektach prywatnych 
do przygotowania C.W.U o łącznej mocy 0,415 MW. Inwestycje realizował wykonawca 
wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego – firma SANITO spółka 
z ograniczona odpowiedzialnością z Warszawy. Wartość kontraktu wynosiła 329 001,48 zł 
brutto.  

II część projektu polegała na montażu instalacji solarnych w liczbie 360 szt. (w tym 189 szt. 
zestawów solarnych składających się z 2 kolektorów z zasobnikiem, 132 szt. zestawów solarnych 
składających się z 3 kolektorów z zasobnikiem, oraz 39 szt. zestawów solarnych składających się 
z 4 kolektorów z zasobnikiem) zamontowanych na budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na 
terenie Gminy Ulan-Majorat o łącznej mocy 1,395 MW. Inwestycję realizował wykonawca 
wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego – firma FLEXIPOWER Group spółka   
z ograniczona odpowiedzialnością z Woli Zaradzyńskiej. Wartość kontraktu wynosiła 
3 545 143,20 zł brutto. 

W ramach projektu uruchomiono serwis WWW, z którego mieszkańcy mogą uzyskać informację 
ile energii cieplnej wytworzyła ich instalacja oraz o ile został zredukowany poziom 
zanieczyszczeń. Całkowita wartość projektu wynosiła 4 059 551,69 zł., dofinansowanie ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 3 059 898,24 zł. 

Wyżej wymieniony projekt znajduje się na Liście nr 2 dopuszczalnych przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych pod pozycją nr 1. Projekt realizuje cel strategiczny 2 LPR-u jakim jest 
zmienianie wyobrażenia o obszarze rewitalizacji. 

 - „Energia odnawialna w Gminie Ulan-Majorat – montaż instalacji fotowoltaicznych” 
realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie 
wykorzystania OZE. 
W październiku 2018 roku Wójt Gminy Jarosław Koczkodaj podpisał umowę z Zarządem 
Województwa Lubelskiego. 
W ramach realizacji projektu przewiduje się montaż 152 szt. instalacji fotowoltaicznych każda   
o mocy 2,08 kW przetwarzających energię słoneczną w energię elektryczną, które będą 
montowane na budynkach mieszkalnych. 

W najbliższym czasie planowane jest ogłoszenie przetargu mającego na celu wyłonienie 
wykonawcy na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych. 

Całkowita wartość projektu wynosi 1 709 482,00 zł, dofinansowanie ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego to 1 338 910,32 zł. 

 - „Utworzenie w 2017 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,   
w tym w zakresie wydatków inwestycyjnych: Budowa budynku żłobka w Ulanie-Majoracie na 
potrzeby pobytu dzieci w wieku do lat 3 oraz zakup pierwszego wyposażenia nowoutworzonych 
miejsc w Żłobku Gminnym w Ulanie-Majoracie, Ulan-Majorat 53A, 21-307 Ulan-Majorat” 
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zrealizowany z ze środków otrzymanych w formie dotacji celowej 
z budżetu państwa w ramach programu „MALUCH+ edycja 2017”. 
 

 -„Badam i poznaję świat” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego   
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 
Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.  
Projekt obejmuje swym zakresem: 

- organizację zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy 
oraz właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa), 
w latach 2017-2019; 

- stworzenie w szkołach objętych projektem warunków do nauczania eksperymentalnego 
i indywidualizacji pracy, w tym z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki 
doposażeniu pracowni przyrodniczych w 2 szkołach Gminy Ulan-Majorat, a także dzięki 
realizacji szkoleń dla nauczycieli tych szkół; 

- poprawę kompetencji i umiejętności stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-
komunikacyjnych [TIK] zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli; 

- poprawę stopnia wyposażenia w/w szkół w nowoczesne narzędzia i sprzęt komputerowy   
i multimedialny do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zastosowaniem TIK; 

-organizację wsparcia psychologiczno-pedagogicznego (doradztwa edukacyjno-zawodowego). 

Całkowita wartość projektu wynosi 759 910,45 zł., a dofinansowanie ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego to 684 510,45 zł. 

 

C. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 

Głównym celem programu, przyjętego Uchwałą Nr XIV/94/16 z dnia 20 maja 2016 r. Rady Gminy 
Ulan-Majorat, jest poprawa środowiska naturalnego gminy Ulan-Majorat dla komfortu życia jej 
mieszkańców, poprzez zmniejszenie zużycia energii oraz zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii, czego konsekwencją będzie zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. 
Wprowadzając w życie zapisy Planu gmina poza policzalnym zmniejszeniem emisji CO2 uzyska 
wartości dodane w postaci czystszego powietrza, niższych obciążeń finansowych, poprawy 
świadomości społeczeństwa w zakresie gospodarki niskoemisyjnej i efektywności energetycznej. 

Powietrze jest częścią składową środowiska niezwykle podatną na zanieczyszczenia, w którym 
substancje szkodliwe przemieszczają się swobodnie, narażając na zanieczyszczenie bardzo duże 
powierzchnie.  

Gmina Ulan-Majorat leży w strefie lubelskiej, w której występują częste przekroczenia stężeń pyłu 
zawieszonego PM-10. Głównym źródłem pyłu jest emisja z indywidualnych systemów 
grzewczych oraz ruchu drogowego. 
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Średnia roczna 30.8 
Minimalna wartość  w roku 7,5 
Maksymalna wartość w roku 106.8 
Liczba dni powyżej granicy ze średnich dobowych 44.0 

Źródło: IMGW, stanowisko badawcze Radzyń Podlaski  

 

Program wyznacza cele szczegółowe takie jak:  

- poprawa efektywności energetycznej budynków oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 

- ograniczenie zużycia paliw nieodnawialnych dla celów grzewczych w budynkach mieszkalnych 
oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 

- poprawa dróg na terenie gminy, 

- rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunalnej, 

- promocja efektywnego wykorzystania paliw. 

Realizacja wyznaczonych celów odbywa się poprzez działania, na których gmina ma bezpośredni 
wpływ, a więc działania podejmowane przez samą gminę, a także poprzez działania podejmowane 
przez gminę w porozumieniu z mieszkańcami. 

W okresie objętym raportem zrealizowano inwestycje dotyczące w szczególności następujących 
obszarów: 

- ograniczenie zużycia energii w budynkach gminnych i mieszkalnych,  

- zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,  

- ograniczenie zużycia energii na potrzeby oświetlenia ulicznego, 

- modernizacja dróg na terenie gminy, 

- budowa sieci kanalizacyjnej, 

- budowa oczyszczalni ścieków. 

 

Znaczący wpływ na ograniczenie niskiejemisji mają zainstalowane instalacje solarne, liczbę 
instalacji przedstawiono na poniższym wykresie. 
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Liczba instalacji solarnych z podziałem na miejscowości 

 

D. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie bezdomności 
zwierząt. 

Opieka nad zwierzętami jest zadaniem gminy na podstawie przepisów ustawy o ochronie zwierząt.  

Problem bezdomności jest problemem, który pochłania znaczne środki finansowe nie tylko na 
terenie gminy, ale także w skali całego kraju. Nieprowadzenie działań systemowych przez władze 
centralne powoduje, że samorządy same muszą radzić sobie z tym problemem, który z roku na rok 
coraz bardziej się pogłębia.                            

Na przestrzeni lat można zaobserwować, że liczba wypuszczanych przez nieodpowiedzialnych 
właścicieli zwierząt drastycznie rośnie. Powoduje to niezadowolenie społeczne oraz obawę 
mieszkańców o swoje życie i zdrowie. Bezpańskie zwierzęta,  w szczególności psy, przemieszczają 
się pomiędzy miejscowościami grożąc ryzykiem pogryzienia. Gmina Ulan-Majorat stara się 
walczyć z postępującą liczbą bezdomnych zwierząt. Co roku angażuje znaczne środki finansowe 
przeznaczone na walkę z bezdomnością poprzez wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz 
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przekazywanie ich do adopcji poprzez schronisko dla zwierząt, z którym mamy podpisaną umowę. 
Roczny koszt wynosi 14 700,01 zł. W 2018 roku zostało odłowionych  9 psów. 

Problem nasila z każdym rokiem, jest coraz więcej zgłoszeń dotyczących bezpańskich psów 
błąkających się po miejscowościach gminy. 

 

E. Program usuwania wyrobów zawierających azbest  

Gmina uczestniczy w projekcie „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie 
województwa lubelskiego”, który realizuje Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego   
w Lublinie. W roku objętym raportem przeprowadzono dwa nabory wniosków, których 
beneficjentami były osoby fizyczne z terenu gminy. 

 

Termin 
składania 
wniosków 

Wyroby 
zawierające 

azbest 
zlokalizowane 

na 

SUMA 
Ilość 

złożonych 
wniosków 

Proces weryfikacji 

dachu ziemi 

1 
nabór 

21.05.2018- 

08-06.2018 

6 428 
m2 

22 
648,50 

m2 

29 076,50 
m2 144 

Proces weryfikacji 
zakończony- wszystkie 

wnioski zostały zatwierdzone 
do wsparcia 

2 
nabór 

17.10.2018- 

30.11.2018 

1 135 
m2 

2 240 
m2 3 375 m2 28 

W trakcie weryfikacji na 
poziomie Regionalnego Biura 

Projektu 

 
III.  MIENIE KOMUNALNE GMINY ULAN-MAJORAT 

 
1. Mieszkaniowy zasób gminy. 

Lokale mieszkalne: 
 Budynek Domu Nauczyciela w Ulanie-Majoracie, Ulan-Majorat 52 - 12 lokali   

o łącznej powierzchni 521,4 m2 
 Budynek Ośrodka Zdrowia w Ulanie-Majoracie, Ulan-Majorat 50A - 5 lokali 

o łącznej powierzchni 274,62 m2 
 Budynek Biblioteki w Ulanie-Majoracie, Ulan-Majorat 55 - 2 lokale o łącznej 

powierzchni 87,05 m2 
 Budynek Weterynarii w Stoku, Stok 2 – 3 lokale o łącznej powierzchni 156,77 m2 
 Szkoła Podstawowa w Zakrzewie, Zakrzew 27 – 2 lokale o łącznej powierzchni 123 

m2 
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Wielkość lokali w poszczególnych budynkach przedstawia poniższa tabela: 

Nr 
mieszkania 

Adres Powierzchnia w m2 Kwota za m2 

Dom nauczyciela w Ulanie-Majoracie, Ulan-Majorat 52 

1. Ulan-Majorat 52/1 49 2,47 

2. Ulan-Majorat 52/2 38,4 2,47 

3. Ulan-Majorat 52/3 49 2,47 

4. Ulan-Majorat 52/4 38,4 2,47 

5. Ulan-Majorat 52/5 46 2,69 

6. Ulan-Majorat 52/6 38,4 2,69 

7. Ulan-Majorat 52/7 49 2,69 

8. Ulan-Majorat 52/8 38,4 2,69 

9. Ulan-Majorat 52/9 49 2,58 

10. Ulan-Majorat 52/10 38,4 2,58 

11. Ulan-Majorat 52/11 49 2,58 

12. Ulan-Majorat 52/12 38,4 2,58 

Łączna powierzchnia 521,4   

Ośrodek zdrowia w Ulanie-Majoracie, Ulan-Majorat 50A 

1 Ulan-Majorat 50A/1 68,18 2,43 

2 Ulan-Majorat 50A/2 67,32 2,43 

3 Ulan-Majorat 50A/3 44,59 2,43 

4 Ulan-Majorat 50A/4 49,66 2,43 

5 Ulan-Majorat 50A/5 44,87 2,43 

Łączna powierzchnia 274,62   

Biblioteka w Ulanie-Majoracie, Ulan-Majorat 55 
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1 Ulan-Majorat 55/1 51,65 2,43 

2 Ulan-Majorat 55/2 35,4 2,43 

Łączna powierzchnia 87,05   

Budynek weterynarii w Stoku, Stok 2 

1 Stok 2/1 55,5 2,13 

2 Stok 2/2 45,77 2,13 

3 Stok 2/3 55,5 2,33 

Łączna powierzchnia 156,77   

Szkoła Podstawowa w Zakrzewie, Zakrzew 27 

1 Zakrzew 27 50 
Czynsz 2,03 opłata c.o 

3,03 

2 Zakrzew 27/3 73 
Czynsz 2,23 opłata c.o 

3,03 

Łączna powierzchnia 123   

 

W zasobach mieszkaniowych Gminy znajdują się łącznie 24 lokale mieszkalne, które 
obejmują powierzchnię użytkową 1 162,84 m2. 

Ze względu na małą ilość mieszkań w mieszkaniowym zasobie gminy nie ma wydzielonych 
lokali socjalnych. Z tych samych powodów nie wydziela się też tymczasowych 
pomieszczeń z przeznaczeniem na wynajem. 

Średnia stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 2,45 zł/m2.  

 

2. Lokale użytkowe Gminy Ulan-Majorat 

 Budynek Ośrodka Zdrowia w Ulanie-Majoracie, Ulan-Majorat 50A 
 Budynek Weterynarii w Stoku, Stok 2  
 Budynek Ośrodka Zdrowia w Domaszewnicy, Domaszewnica 76A 

Podstawowym źródłem finansowania remontów i modernizacji budynków oraz lokali 
mieszkalnych są wpływy z czynszów najmu. 

W 2018 roku wyremontowano: 

 Budynek Ośrodka Zdrowia w Ulanie-Majoracie, Ulan-Majorat 50A: 
- malowanie 3 pomieszczeń, 
- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, 
- utwardzenie kostką brukową zjazdu do garażu, 
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- wymiana płytek w jednym pomieszczeniu, 
- uzupełnienie tynków, 
- wymiana w niezbędnym zakresie osprzętu i armatury. 

 Budynek Domu Nauczyciela w Ulanie-Majoracie, Ulan-Majorat 52: 
- remont lokalu 11 w zakresie przebudowy ścian, wymiana instalacji elektrycznej, 
wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o., montaż parapetów; 
- wymiana pionu kanalizacyjnego kuchennego w lokalu nr 7, 3, 11, 12; 
- wymiana instalacji elektrycznej w lokalu nr 3. 

 
1. Budynki pełniące funkcje świetlicy oraz remizy OSP: 

 Świetlica z remizą OSP w Domaszewnicy 
 Świetlica w Gąsiorach 
 Świetlica z remizą OSP w Paskudach 
 Świetlica w Rozwadowie 
 Świetlica z remizą OSP w Sętkach 
 Świetlica w Skrzyszewie 
 Świetlica w Stoku 
 Świetlica z remizą OSP w Sobolach 
 Świetlica z remizą OSP w Ulanie Dużym 
 Świetlica z remizą OSP w Wierzchowinach 
 Świetlica z remizą OSP w Zakrzewie 
 Świetlica w Zarzecu Ulańskim 
 Świetlica w Żyłkach 
 Gminny Ośrodek Kultury w Ulanie-Majoracie 

 
W 2018 roku w budynkach pełniących funkcje świetlicy i remizy OSP na terenie gminy Ulan-
Majorat wykonano: 

 regały na mundury do remizy OSP w Ulanie Dużym i Paskudach, 
 ławki i stół do altany przy świetlicy w Gąsiorach, 
 grill ze stali nierdzewnej do świetlicy w Sętkach, 
 cokół, utwardzono powierzchnię wraz z chodnikiem z kostki brukowej przy 

obelisku –   przy świetlicy w Skrzyszewie, 
 chodnik z kostki brukowej wokół obelisku przy strażnicy OSP w Sobolach, 
 utwardzenie terenu i chodnik z kostki brukowej przy obelisku 

w Domaszewnicy, 
 remont łazienki w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ulanie-Majoracie, 
 przyłącze światłowodowe w technologii FTTH do budynku Gminnego Ośrodka 

Kultury w Ulanie-Majoracie. 
 

3. Obiekty sportowe  

 Kompleks sportowy MOJE BOISKO ORLIK 2012 w miejscowości Ulan-Majorat 
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 Kompleks sportowy MOJE BOISKO ORLIK 2012 w miejscowości Kępki 
 Boisko sportowe w miejscowości Kol. Domaszewska 
 Boisko rekreacyjne w miejscowości Ulan-Majorat 

4. Tereny integracji społecznej 

 Gąsiory (altana) 
 Domaszewnica (siłownia, altana) 
 Rozwadów (altana, miejsce na ognisko) 
 Klębów (altana) 
 Sobole (altana) 

 
W 2018 roku wykonano: 

 ogrodzenie z paneli metalowych przy siłowni w Domaszewnicy 
 ławki i stół do altany w Gąsiorach 
 nowo utworzone miejsce rekreacji i spotkań w Rozwadowie zostało ogrodzone 

drewnianym  płotkiem oraz wyposażone w następujące elementy małej architektury: 
altanę z ławostołem, stojak na rowery, 2 kosze na śmieci, 2 ławki drewniane 
wolnostojące oraz zostało stworzone miejsce na ognisko. 

5. Place zabaw 

 Ulan Duży 
 Zarzec Ulański 
 Żyłki 
 Kol. Domaszewnica 

6. Drogi 
 

Infrastruktura drogowa stanowi ważną gałąź rozwoju każdej z jednostek samorządu terytorialnego. 

W celu zapewnienia sprawnego transferu ludzi i towarów przez obszar gminy niezbędne jest 

zachowania właściwych standardów komunikacyjnych wpływających na poprawę trakcyjności.  

W celu właściwego doinwestowania ciągów komunikacyjnych potrzebny jest tytuł prawny do 

władania nieruchomościami. Gmina Ulan-Majorat w latach 2015-2018 poczyniła starania w celu 

skomunalizowania działek drogowych zajętych pod drogi gminne.  

W 2015 r. skomunalizowane zostały działki o łącznej powierzchni 57,69 ha położone   

w miejscowościach Domaszewnica, Gąsiory, Kępki, Klębów, Kolonia Domaszewnica, Kolonia 

Domaszewska, Paskudy. 

W 2017 r. skomunalizowane zostały działki o łącznej powierzchni 42,60 ha położone   

w miejscowościach Rozwadów, Sętki, Skrzyszew, Sobole, Stanisławów. 
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W 2018 r. skomunalizowane zostały działki o łącznej powierzchni 56,5339 ha położone na terenie 

miejscowości Stok, Ulan Duży, Ulan Mały, Ulan-Majorat, Wierzchowiny, Zakrzew, Zarzec 

Ulański i Żyłki. 

ZESTAWIENIE DRÓG W GMINIE ULAN-MAJORAT  POSZCZEGÓLN YCH KATEGORII  

Lp.  nr drogi Przebieg  długość 
nawierzchnia 

asfaltowa   
nawierzchnia 

ulepszona  
nawierzchnia 
nieulepszona  

DROGI KRAJOWE  

1 63 

GRANICA PAŃSTWA - 
WĘGORZEWO - GIŻYCKO - PISZ 
- KISIELNICA - ŁOMŻA - 
ZAMBRÓW - CERANÓW - 
SOKOŁÓW PODLASKI - 
SIEDLCE - ŁUKÓW - RADZYŃ 
PODLASKI - WISZNICE - 
SŁAWATYCZE - GRANICA 
PAŃSTWA 

         
8,40              8,40         

RAZEM 
           
8,40                8,40                  -                     -    

DROGI POWIATOWE 

1 1206L Kolonia Stok - Gąsiory - Olszewnica 
         
8,78              8,78         

2 1210L 
Radzyń Podlaski - Gąsiory - 
Aleksandrów  

         
7,03              7,03         

3 1211L Biała - Żabików - Wierzchowiny  
         
1,15              1,15         

4 1212L Ulan -Wierzchowiny - Paskudy  
         
5,08              5,08         

5 1213L 
droga wojewódzka - Domaszewnica 
- Stanisławów  

         
9,33              8,53              0,80       

6 1214L droga krajowa - Domaszewnica 
         
4,53              4,53         

7 1215L 
Józefów - Sobole - Wola 
Chomejowa  

         
7,23              7,23         

8 1216L Zarzec Ulański - Sętki  
         
4,09              4,09         

9 1217L Stok - Sętki  
         
4,48              2,80                 1,68    

10 1259L Rzymy Rzymki - Kępki - Żyłki  
         
1,72              1,72         

11 1218L Ulan - Zarzec Ulański - Borki  
         
2,89              2,89         

RAZEM 
         
56,31             53,83              0,80                1,68   

DROGI GMINNE   

1 
10192

8 L 
dr. pow. 1206 L – Jaski (grunty) - 
Paskudy 

        
2,50    

         2,50      
            -       

2 
10196

2 L 

Kol. Wierzchowiny (dr. pow. 1211L) 
– Ulan Mały – ALP – dr. pow. 1219L 
– gr. gm. Borki 

        
1,38    

         0,65      
          0,73    

3 
10211
6  L 

Kol. Sobole (dr. pow. 1216 L) Kol. 
Północna – dr. pow. 1218 L, Wola 
Chomejowa – dr. pow. 1219 L 

        
1,25    

         0,27      
          0,98    
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4 
10214

6 L 
Paskudy (od dr101928 L) – granica 
gminy Radzyń Podl.  

        
1,38    

         0,55      
          0,83    

5 
10214

7 L 
Paskudy ( dr. pow. 1212 L ) – granica 
gminy  Radzyń Podl. 

        
3,75    

         2,10      
          1,65    

6 
10214

8 L 
Paskudy (dr. pow. 1212L) – wieś 
Paskudy – gr gm. 102928 L 

        
1,25    

         1,25      
            -       

7 
10214

9 l 

Gąsiory (dr pow. 1210 L) – las 
Zakrzewski – granica gminy – Kol. 
Zakrzew  - Kol. Pakudy – dr. gm. 
101928 L 

        
8,75    

         3,60      

          5,15    

8 
10215

0 L 

Zakrzew (dr. pow. 1206 L) – 
Zakrzew – Las Zakrzewski – granica 
gminy Łuków 

        
5,00    

         0,65      
          4,35    

9 
10215

1 L 

granica gminy Łuków – Las 
Zakrzewski – Kol. Zakrzew – granica 
gminy Radzyń Podl. 

        
3,25    

         0,50      
          2,75    

10 
10215

2 L 

Kol. Zakrzew (dr. gm. 102149 L) – 
Zakrzew – dr. pow. 1210 L – Żyłki 
Kozły – dr pow. 1206 L – Kol. Kępki 
– granica gminy Łuków 

        
6,75    

         3,30      

          3,45    

11 
10215

3 L 
Gąsiory ( dr. pow. 1210 L)  - Gąsiory 
(dr. gm. 102152 L) 

        
0,50    

         0,50      
            -       

12 
10215

4 L 
Gąsiory (dr  pow. 1206 L) – Gąsiory 

        
0,50    

         0,30      
          0,20    

13 
10215

5 L 
Żyłki (dr pow. 1206 L) – Żyłki wieś 
– Żyłki (dr. pow. 1206 L) 

        
3,00    

         2,20             0,80    
-        0,00     

14 
10215

6 L 
Żyłki (dr pow. 1206 L) – Żyłki (dr 
pow. 1206L ) 

        
1,00    

         1,00      
            -       

15 
10215

7 L 
Skrzyszew (dr. pow. 1206 L) – Kępki 
– Kol. Kepki – dr. pow.  1210 L 

        
4,00    

         4,00      
            -       

16 
10215

8 L 
Kępki (dr pow. 1259 L ) – Kępki (dr  
pow. 1259 L) 

        
1,00    

         1,00      
            -       

17 
10215

9 L 
Kępki ( dr. pow. 1259 L) – Żyłki 
Kozły (dr. gm. 102152 L) 

        
2,00    

    
          2,00    

18 
10216

0 L 
Kępki (dr. pow. 1259 L) – Kol. Kępki 
(dr. pow. 1210 L) 

        
3,00    

    
          3,00    

19 
10216

1 L 
Kol. Kępki (dr. pow. 1210 L) – Kol. 
Kępki (dr. pow. 1210 L) 

        
2,00    

         0,60      
          1,40    

20 
10216

2 L 
Kol. Kępki (dr. pow. 1210 L) – Kol. 
Kępki (dr. gm. 102163 L) 

        
2,25    

           0,85    
          1,40    

21 
10216

3 L 
Kol. Kępki (dr. pow. 1210 L) -  Kępki 
(dr. pow. 1259 L) 

        
1,50    

    
          1,50    

22 
10216

4 L 
Gr. gminy Łuków – Kol. Zakrzew –
gr. gminy Radzyń Podl. 

        
3,50    

    
          3,50    

23 
10216

5 L 
Kol. Zakrzew  (dr. gm. 102151 L) – 
graniczna – dr. gm. 102151 L 

        
3,00    

    
          3,00    

24 
10216

6 L 
Kol. Zakzrew (dr. gm. 102149 L) -  
Kol. Zakrzew (dr. hm. 120165 L)  

        
0,75    

    
          0,75    

25 
10216

7 L 
Paskudy (dr. gm. 101928 L) – Kol. 
Paskudy (dr. gm. 102149 L) 

        
1,50    

         0,90      
          0,60    

26 
10216

8 L 
Paskudy (dr. gm. 102146 L) – 
Paskudy  

        
0,75    

           0,20    
          0,55    

27 
10216

9 L 
Paskudy ( dr. pow. 1210 L) – 
Paskudy (dr. gm. 102146 L) 

        
0,75    

    
          0,75    
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28 
10217

0 L 
Paskudy (dr. pow. 1212 L) – Kol. 
Paskudy –Paskudy (dr. pow. 1210 L) 

        
4,50    

           1,00    
          3,50    

29 
10217

1 L 
Paskudy (dr. pow. 1212 L) – Paskudy 
(dr. gm. 102170 L) 

        
1,00    

         0,60      
          0,40    

30 
10217

2 L 
Wierzchowiny (dr. pow. 1212 L) – 
Kol. Paskudy (dr. pow. 1210 L) 

        
3,00    

           0,30    
          2,70    

31 
10217

3 L 
Wierzchowiny (dr. pow. 1212 L) – 
granica gminy Radzyń Podl. 

        
1,50    

         0,90             0,60    
            -       

32 
10217

4 L 

Kol. Wierzchowiny (dr. pow. 1211 
L) – Ulan Duży – Ulan-Majorat – 
Ulan Mały  

        
4,00    

         2,30             0,50    
          1,20    

33 
10217

5 L 
Kol. Wierzchowiny (dr. gm. 102174 
L) – Ulan Mały  

        
2,75    

           -                 -      
          2,75    

34 
10217

6 L 
Kol. Wierzchowiny  (dr. gm. 102174 
L) – kol. Wierzchowiny 

        
3,25    

         1,00      
          2,25    

35 
10217

7 L 
Ulan-Majorat (dr kraj. 63 ) – Ulan 
Mały – Ulan Duży (dr. pow. 1212 L ) 

        
4,50    

         2,80      
          1,70    

36 
10217

8 L 
Ulan Mały (dr. kraj. 63) – Ulan Mały 
– granica gminy Borki 

        
0,80    

           -        
          0,80    

37 
10217

9 L 
Ulan Duży (dr. kraj. 63) –  do rzeki 
Stanówki 

        
0,75    

    
          0,75    

38 
10218

0 L 
Ulan-Majorat (dr. kraj. 63) – Stok 
(dr. kraj. 63 ) 

        
2,00    

         1,10      
          0,90    

39 
10218

1 L 
Kol. Stok (dr. pow. 1206 L) – Kol. 
Stok (dr. pow. 1206) 

        
5,00    

         1,05             2,00    
          1,95    

40 
10218

2 L 
Kol. Stok (dr. kraj. 63) –  Kol. Stok 
(dr. gm. 102181 L)  

        
2,50    

         0,15      
          2,35    

41 
10218

3 L 
Kol. Stok (dr. kraj. 63) –  Kol. Stok 
(dr. gm. 102181 L) 

        
1,60    

         1,60      
            -       

42 
10218

4 L 
Kol. Stok (dr. kraj. 63) - Stok ( wieś ) 
– Stok (dr. kraj.  63)  

        
1,60    

         1,60      
            -       

43 
10218

5 L 
Skrzyszew (dr. gm. 102177 L) – 
granica gminy – Klębów (dr. kraj 63) 

        
3,00    

    
          3,00    

44 
10218

6 L 
Skrzyszew (dr. pow. 1206)  -  granica 
gminy ( do dr 102185 )  

        
1,80    

         1,60      
          0,20    

45 
10218

7 L 
Skrzyszew (dr. pow. 1206 L) – 
Skrzyszew (dr. gm. 102186L) 

        
1,00    

         1,00      
            -       

46 
10218

8 L 
Skrzyszew (dr. gm. 102186 L) – 
Klębów (dr. kraj 63) 

        
2,25    

           -        
          2,25    

47 
10218

9 L 
Kol. Stok (dr. pow. 1206L) – Kol. 
Stok (dr. gm. 102188 L) 

        
1,00    

    
          1,00    

48 
10219

0 L 
Kol. Stok (dr. pow. 1206 L ) – Kol. 
Stok (dr. gm. 102188 L) 

        
1,10    

         0,85      
          0,25    

49 
10219

1 L 
Klębów (dr. kraj. 63) – Sętki  

        
1,10    

    
          1,10    

50 
10219

2 L 
Klębów (dr. kraj. 63 ) – Sętki (dr. 
pow. 1215 L)  

        
0,60    

         0,60      
            -       

51 
10219

3 L 
Sętki (dr. kraj. 63) – Sętki ( do dr 350 
) 

        
1,88    

         1,80      
          0,08    

52 
10219

4 l 

Zarzec (dr. pow. 1218L) – 
Rozwadów – Sętki (dr. gm. 102193 
L)  

        
4,10    

         2,50             1,60    
-        0,00     

53 
10219

5 L 
Rozwadów (dr. pow. 1217L) – 
Rozwadów   (dr. pow. 1217L)  

        
1,00    

    
          1,00    
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54 
10219

6 L 
Sobole (dr. pow. 1215 L) – 
Rozwadów (dr. gm. 102194 L)  

        
2,00    

         2,00      
            -       

55 
10219

7 L 
Sętki (dr. gm. 102193 L) – Kol. 
Domaszewnica (dr. pow. 1214 L ) 

        
2,00    

    
          2,00    

56 
10219

8 L 
Sętki (dr. gm. 102193 L) – Sętki (dr. 
gm. 102194 L) 

        
3,00    

    
          3,00    

57 
10219

9 L 
Sętki (dr. gm. 102193 L) – Kol. 
Domaszewnica ( 102197 L) 

        
2,10    

    
          2,10    

58 
10220

0 L 
Sętki (dr. pow. 1215 L) – Sętki (dr. 
gm. 102193 L) 

        
1,00    

         1,00      
            -       

59 
10220

1 L 

Kol. Domaszewnica (dr. kraj. 63) – 
Domaszewnica – Kol. Domaszewska 
– Kol. Malcanów  

        
5,00    

         2,10             0,85    
          2,05    

60 
10220

2 L 

Kol. Domaszewska (dr. pow. 1214 L) 
– Kol. Domaszewnica (dr. gm. 
102201 L) 

        
1,00    

    
          1,00    

61 
10220

3 L 

Kol. Domaszewnica (dr. pow. 1214 
L) – Kol. Domaszewnica (dr. gm. 
102201 L) 

        
1,00    

    
          1,00    

62 
10220

4 L 
Kol. Domaszewnica (dr. pow. 1214 
L) – dr. gm. 102201 L 

        
1,00    

    
          1,00    

63 
10220

5 L 

Kol. Domaszewnica (dr. pow. 1214 
L) – Kol. Domaszewnica (dr. gm. 
102201 L) 

        
1,00    

    
          1,00    

64 
10220

6 L 

Kol. Domaszewnica (dr. pow. 1214 
L) – Kol. Jadwisin ( po granicy) – 
Kol. Malcanów 

        
2,50    

         1,00      
          1,50    

65 
10220

7 L 

Domaszewnica (dr. pow. 1213 L) – 
Wesołówka – Kol. Domaszewnica 
(dr. pow. 1214 L) 

        
3,70    

         0,40      
          3,30    

66 
10220

8 L 
Domaszewnica (dr. gm. 102207 L) – 
Domaszewnica (dr. gm. 102207 L) 

        
1,40    

    
          1,40    

67 
10220

9 L 
Kol. Domaszewska (dr. pow. 1312 L) 
– dr. gm. 102206 L 

        
0,63    

           0,63    
            -       

68 
10221

0 L 
Kol. Domaszewska (dr. pow. 1213 L) 
– dr. gm. 1022011 L  

        
0,60    

    
          0,60    

69 
10221

1 L 

Granica gminy Łuków – Kol. 
Malcanów – Kol. Domaszewnica – 
granica gminy Łuków 

        
1,50    

           0,15    
          1,35    

70 
10221

2 L 
Kol. Domaszwska – Domaszki – 
granica gminy 

        
1,50    

         0,70      
          0,80    

71 
10221

3 L 
Domaszewnica (dr. pow. 1213 L) – 
granica gminy Wojcieszków 

        
0,63    

    
          0,63    

72 
10221

4 L  
Domaszewnica (dr. 1213L) - granica 
gminy Wojcieszków  

        
1,20    

           0,90    
          0,30    

73 
10221

5 L 
Zofibór (dr.pow.1213 L ) –  granica 
gminy – Wojcieszków  

        
2,00    

    
          2,00    

74 
10221

6 L 
Zofibór (dr.pow. 1213 L) – Sobole 
(wieś) – Sobole (dr.pow.1216 L) 

        
5,38    

         0,50      
          4,88    

75 
10221

7 L 
Sobole (dr.pow.1215L) – Selwinów 
dr.gm.102224L  

        
2,50    

         0,60      
          1,90    

76 
10221

8 L 
Stanisławów (dr.pow. 1213L ) – 
Domaszewnica (dr.pow.1214L) 

        
3,50    

         0,60      
          2,90    
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77 
10221

9 L 

Domaszewnica (dr.gm.102218L ) – 
Wesołówka – Domaszewnica 
(dr.gm.102218L) 

        
1,12    

         0,70      
          0,42    

78 
10222

0 L 
Domaszewnica Las (dr.gm.102218L) 
– granica gminy (dr.gm.102215L ) 

        
1,13    

    
          1,13    

79 
10222

1 L 
Stanisławów (dr.pow.1213L ) – 
(dr.gm.102215L) 

        
0,65    

    
          0,65    

80 
10222

2 L 
Stanisławów ( dr.pow.1213L ) –
(dr.gm.102215L) 

        
0,75    

    
          0,75    

81 
10222

3 L 
Stanisławów ( dr.pow.1213 L) – 
(dr.gm.102215 L) 

        
0,88    

    
          0,88    

82 
10222

4 L 
Stanisławów ( dr.pow.1213L) –  
Sobole ( dr.gm.102216L) 

        
2,25    

    
          2,25    

83 
10222

5 L 
Selwinów (dr.gm.102217L) – 
Domaszewnica Las(dr.gm.102216L)  

        
2,50    

    
          2,50    

84 
10222

6 L 

Sobole (dr.gm.102217L)  - 
Domaszewnica Las  
(dr.gm.102218L ) 

        
2,50    

    
          2,50    

85 
10222

7 L 
Kol. Sobole ( dr.pow.1215L ) – 
Stanisławów ( dr.gm.102225L) 

        
2,00    

    
          2,00    

86 
10222

8 L 
Kol. Sobole ( dr.gm.102117 ) – Kol. 
Sobole ( dr.gm.102217 ) 

        
2,75    

         1,30             0,41    
          1,04    

87 
10222

9 L 
Sobole ( dr.pow.1216L) – granica 
gminy Borki  

        
1,88    

         1,00             0,30    
          0,58    

88 
10223

0 L 
Kol. Sobole ( dr.pow.1215L) – Kol. 
Sobole ( dr.gm.102229L)  

        
0,75    

    
          0,75    

89 
10223

1 L 
Sobole ( dr.pow.1216L ) – Kol.. 
Sobole (dr.gm.102228L) 

        
1,00    

    
          1,00    

90 
10223

2 L 

I Kol.Zarzec Ulański (dr.pow.1216L) 
– II Kol.zarzec Ulański 
(dr.pow.1218L) 

        
2,63    

    
          2,63    

91 
10223

3 L 

I Zarzec Ulański ( dr.pow.1218L ) – 
II Kol. Zarzec Ulański – granica 
gminy – I Kol. Zarzec Ulański  

        
2,25    

         1,60      
          0,65    

92 
10223

4 L 

I Kol. zarzec Ulański 
(dr.gm.102233L) – Kol Sobole 
(dr.gm.102117L) 

        
0,75    

    
          0,75    

93 
10223

5 L 
Zarzec Ulański (dr.pow.1216L ) – 
granica gminy Borki  

        
1,33    

    
          1,33    

94 
10223

6 L 
Stanisławów ( dr.pow.1213L) – 
granica gminy Wojcieszków 

        
0,50    

    
          0,50    

95 
10223

7 L 
Sętki (dr.gm.102198L) –Kol.  Sętki ( 
dr.gm.102194L) 

        
1,90    

         1,00             0,20    
          0,70    

96 
10223

8 L 
Sętki ( dr.102198 ) – Kol. Sętki ( do 
dr 102194 )  

        
1,00    

         0,80      
          0,20    

RAZEM        
200,46           62,62            11,29          126,55   
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Na koniec 2018 r. wszystkie grunty zajęte pod drogami gminnymi posiadały   

uregulowany stan prawny i zostały uznane na własność Gminy Ulan-Majorat.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Domaszewnica i 
Kolonia 

Domaszewnica; 
13,87

Gąsiory; 5,82
Kępki; 9,03

Klębów; 2,70

Kolonia 
Domaszewska; 10,32

Paskudy; 15,96

Rozwadów; 
14,88

Sętki; 5,85Skrzyszew; 6,06

Sobole; 13,51

Stanisławów ; 2,30

Stok; 9,8439

Ulan Duży i Ulan 
Mały; 10,30

Ulan-Majorat; 3,24

Wierzchowiny; 6,94

Zakrzew; 11,22
Zarzec Ulański; 7,59 Żyłki; 7,40

Powierzchnia działek zajętych pod drogi 
w poszczególnych sołectwach w (ha)
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IV.  WSPÓŁPRACA GMINY ULAN-MAJORAT Z ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI 
 

Roczny program współpracy gminy Ulan-Majorat z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na rok 2018 został uchwalony 20 listopada 2017 r. Uchwałą Rady Gminy Ulan-
Majorat Nr XXXI/193/17. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej wynikało z art. 5a ust. 1 ustawy                    
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 450 z późn. zm.). 
Nadrzędnym celem współpracy Gminy Ulan-Majorat z organizacjami pozarządowymi jest dążenie 
do budowy społeczeństwa obywatelskiego. 
Celem głównym Programu jest podniesienie poziomu życia mieszkańców Gminy oraz poprawa 
konkurencyjności regionu przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju, poprzez poprawę 
współpracy pomiędzy sektorem pozarządowym, a administracją publiczną, wzmocnienie potencjału 
sektora pozarządowego w Gminie będącego jednym z elementów społeczeństwa obywatelskiego, 
tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców gminy, rozwój 
partnerstwa publiczno-społecznego z ukierunkowaniem na zlecanie zadań publicznych organizacjom 
pozarządowym, włączanie organizacji pozarządowych do realizacji polityki rozwoju Gminy, 
poszanowanie standardów współpracy Gminy i organizacji pozarządowych w aspekcie realizacji 
zadań: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji                    
i jawności, współpracę z organizacjami pozarządowymi wspierając inicjatywy oraz rozwiązania 
wychodzące naprzeciw oczekiwaniom społecznym oraz umożliwiające rozwiązywanie problemów 
społecznych. 
Rolą programu było także wspieranie oraz promowanie aktywności społeczności lokalnych, 
integrację środowiska organizacji pozarządowych, budowanie społeczeństwa obywatelskiego 
poprzez umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje 
otoczenie, poprzez aktywizację społeczności lokalnych m.in. w formie inicjatyw lokalnych, poprawa 
jakości usług publicznych i zapewnienie ich efektywnego wykonania, polepszania współpracy 
Gminy z organizacjami pozarządowymi.  
W okresie od 12 do 26 października 2017 r. zostały przeprowadzone konsultacje projektu „Programu 
współpracy Gminy Ulan-Majorat z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”. Organizacje 
pozarządowe mogły składać opinie i uwagi do projektu Programu. W wyznaczonym terminie nie 
zgłoszono uwag do projektu. 
 
Formy współpracy 

 
Współpraca Gminy Ulan-Majorat z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie w 2018 roku miała charakter pozafinansowy i finansowy.  
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Współpraca o charakterze pozafinansowym: 
 
 Gmina Ulan-Majorat konsultowała z organizacjami pozarządowymi projekty aktów 

normatywnych dotyczących sfer współpracy (roczny program współpracy), 
 Zlecono realizację zadań na zasadach określonych w ustawie w formie:  

- wspierania zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, 
 Organizacje pozarządowe mogły uzyskać w/w pomoc w Referacie Rozwoju, Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy w Ulanie-Majoracie.   
 
Współpraca o charakterze finansowym poprzez zlecenie realizacji zadań publicznych 
 
Współpraca o charakterze finansowym Gminy Ulan-Majorat z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 polegała głównie na zleceniu zadań publicznych                   
w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji. 

 
Zlecenie zadań odbywało się w drodze otwartych konkursów ofert ogłoszonych zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), jak również 
z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z póżn. zm.), oraz „Programu współpracy Gminy Ulan-Majorat                    
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018”.  
Na realizację zadań publicznych w 2018 roku ze środków finansowych budżetu Gminy Ulan-Majorat 
przeznaczono kwotę 101 000,00 zł. 
 
Otwarte konkursy ofert 
 
W 2018 roku ogłoszono 3 otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych 
w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz dzieci 
i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. 
 
W wyniku ogłoszonych otwartych konkursów na podstawie ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w zakresie: 
 – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wpłynęło 2 oferty od 2 podmiotów: 
zawarto 2 umowy, które zrealizowano i rozliczono.  
– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wpłynęło 2 oferty od 
1 podmiotu: zawarto 2 umowy, które zrealizowano i rozliczono. 
– działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży wpłynęła 
1 oferta od 1 podmiotu: zawarto 1 umowę, którą zrealizowano i rozliczono. 
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Realizacja zadań na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie na wniosek organizacji pozarządowej – z pominięciem otwartego konkursu 
ofert. 
 
W 2018 roku złożono 2 uproszczone oferty realizacji zadania publicznego  
z pominięciem otwartego konkursu ofert w kategorii: 
– podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej  – wpłynęła 1 oferta od 1 podmiotu z powodu 
wystąpienia ogniska afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Ulan-Majorat w miejscowości 
Domaszewnica, zgodnie z § 1 pkt. 1 rozporządzenia nr 23 Wojewody Lubelskiego z dnia 6 lipca 2018 
roku wyznaczono obszar zapowietrzony o promieniu 3 km. wokół ogniska ASF, który obejmował 
planowane miejsce realizacji operacji. Według § 2 pkt. 6 ww. rozporządzenia na obszarze 
zapowietrzonym zakazuje się min. organizowania widowisk, zgromadzeń 
i pochodów, w związku z powyższym nie było możliwości zrealizowania zadania 
w wyznaczonym miejscu i czasie; 
–  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – wpłynęła 1 oferta od 1 podmiotu: zawarto 
1 umowę, którą zrealizowano i rozliczono. 
 
Zestawienie zadań oraz podmiotów i kwoty przyznanych dotacji na ich realizację przedstawia 
poniższa tabela. 
 
WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJ Ę CELOWĄ Z BUDŻETU 
GMINY ULAN-MAJORAT NA REALIZACJ Ę ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2018  

 
Przyznane dotacje w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych: 
 

Lp. Nazwa zadania 
Nazwa podmiotu 

realizującego zadania 

Kwota 
przyznanej 

dotacji 

Kwota 
wykorzystanej 

dotacji 

Realizacja zadań z zakresu wspierania i  upowszechnienia kultury fizycznej i sportu –  
wsparcie realizacji zadania publicznego 

1 

Szkolenie dzieci i 
młodzieży. 
Uczestnictwo w turniejach 
ogólnopolskich, oraz w 
Wojewódzkiej Lidze Piłki 
Ręcznej" 
 

Uczniowski Klub 
Sportowy „Sprint” 
Ulan-Majorat 
Ulan-Majorat 53 
21-307 Ulan-Majorat 
 

25 000,00 zł 25 000,00 zł 
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2 

Wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu GKS 
ABSOLWENT poprzez 
szkolenie sportowe, udział 
w rozgrywkach ligowych i 
turniejach w piłce nożnej. 
 

Gminny Klub 
Sportowy 
„ABSOLWENT” 
Domaszewnica  
21-307 Ulan-Majorat 
 

25 000,00 zł 24 995,47 zł 

Realizacja zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 
wsparcie realizacji zadania publicznego 

1. 
„ULANIACY” promuj ą 
Gminę Ulan-Majorat 
 

Ulańskie Forum 
Inicjatyw Społecznych 
Ulan-Majorat 51 
21-307 Ulan-Majorat 

24 000,00 zł 22 500,00 zł 

2. 
Dzień Kobiet z Piotrem 
Szwedesem – stand up 
Godzina z życia mężczyzny. 

Ulańskie Forum 
Inicjatyw Społecznych 
Ulan-Majorat 51 
21-307 Ulan-Majorat 
 

7 000,00 zł  7 000,00 zł 

Realizacja zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i 
młodzieży – wsparcie realizacji zadania publicznego 

1. 
Półkolonie integracyjne dla 
dzieci i młodzieży 

Ulańskie Forum 
Inicjatyw Społecznych 
Ulan-Majorat 51 
21-307 Ulan-Majorat 
 

7 000,00 zł 7 000,00 zł 

Razem: 88 000,00 zł 86 495,47 zł 

 
Przyznane dotacje z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie: 

Lp. Nazwa zadania 
Nazwa podmiotu 

realizującego zadania 

Kwota 
przyznanej 

dotacji 

Kwota 
wykorzystanej 

dotacji 

Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu –  
wsparcie realizacji zadania publicznego 
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1 Organizacja i udział w VII 

Międzynarodowym – XVII 
Ogólnopolskim Turnieju 
Piłki Ręcznej Dziewcząt i 
Chłopców. 

Uczniowski Klub 
Sportowy „Sprint” 
Ulan-Majorat 
Ulan-Majorat 53 
21-307 Ulan-Majorat 
 

10 000,00 zł 10 000,00 zł 

 
SUMA DOTACJI PRZEKAZANYCH W 2018 ROKU: 98 000,00 zł., z tego wykorzystano 
kwotę 96 495,47 zł. 
 

Podsumowanie 
Gmina Ulan-Majorat współpracuje z organizacjami pozarządowymi na podstawie ustawy                    
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 450 z późn. zm.). 
Wszystkie podmioty, wykonujące powierzone im zadania złożyły w terminie obowiązujące 
sprawozdania z wykonania zadania publicznego zgodnie ze wzorem wynikającym z Rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących 
realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 17 sierpnia 
2016 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1300). 
Program współpracy był wyrazem polityki władz Gminy Ulan-Majorat wobec organizacji 
pozarządowych zmierzającej do zapewnienia im możliwości działania na terenie Gminy Ulan-
Majorat. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywała się na zasadach suwerenności stron, 
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Podejmowane działania i zadania były 
efektywne. W znacznym stopniu przyczyniły się do nawiązania pozytywnej współpracy pomiędzy 
organizacjami pozarządowymi, a lokalnym samorządem. Wzrosła aktywność organizacji 
pozarządowych, czego dowodem były liczne inicjatywy mające na celu poprawę jakości życia 
mieszkańców Gminy Ulan-Majorat.  

 
PODSUMOWANIE OGÓLNE 
 
W 2018 roku: 

 Ogłoszono 3 konkursy ofert, oraz złożono 2 uproszczone oferty realizacji zadania publicznego 
z pominięciem otwartego konkursu ofert, w których 3 podmioty otrzymały wsparcie 
finansowe na realizację zadań publicznych w zakresie: 
-   wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej i sportu - wpłynęło 3 oferty - zawarto 3 

umowy; 
-    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - wpłynęło 2 oferty zawarto 
2 umowy; 
-   wypoczynku dzieci i młodzieży- wpłynęła 1 oferta - zawarto 1 umowę; 
-  podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - wpłynęła 1 oferta – nie 
podpisano żadnej umowy. 
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 Zawarto 6 umów 
 Przekazano: 98 000,00 zł 
 Zwrócono niewykorzystane dotacje: 1 504,53 zł (plus 14,00 zł odsetek) 
 Wykorzystano 96 495,47 zł 

 
 

V. INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2018 ROKU 

 Drogi i chodniki 
 

1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kolonia 
Domaszewska 
Całkowita wartość zadania 175 527,67 zł. 
Dofinansowanie 90 000 zł otrzymane z dotacji celowej udzielonej ze środków budżetu 
województwa lubelskiego. 
Przedmiotem inwestycji była modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
w miejscowości Kolonia Domaszewska o długości 623 m. Wykonawca zgodnie 
z projektem wykonał następujące prace: roboty ziemne – profilowanie i zagęszczanie podłoża, 
nawierzchnię z tłucznia kamiennego warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 10 cm, a warstwa 
górna o gr. po uwałowaniu 7 cm oraz wykonanie rowu przydrożnego. 
Zmodernizowana droga jest jedną z głównych dróg dojazdowych do pól dla mieszkańców 
Kolonia Domaszewska i Domaszewnica oraz dla mieszkańców miejscowości Jadwisin                    
w Gminie Łuków. 
Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone. 

2. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Paskudy 
Całkowita wartość zadania 210 000,00 zł. 
Zadanie zrealizowane ze środków własnych Gminy Ulan-Majorat. 
Przedmiotem inwestycji była modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
w miejscowości Paskudy o długości 600 m. 
Wykonawca zgodnie z projektem wykonał następujące prace: roboty ziemne, podbudowa – 
profilowanie i zagęszczanie podłoża oraz podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 
15 cm., roboty wykończeniowe – naprawy dróg gruntowych wraz z wykonaniem rowu 
przydrożnego. 
 
W ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym w Radzyniu Podlaskim i w trosce o 
bezpieczeństwo mieszkańców Gmina Ulan-Majorat współfinansowała remont dróg 
powiatowych. 
 

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1216L na odcinku Zarzec Ulański – Sobole 
Całkowita wartość zadania 1 378 699,10 zł. 
Dofinansowanie 678 699,10 zł otrzymane z dotacji udzielonej przez Starostwo Powiatu 
Radzyńskiego. 
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Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi powiatowej nr 1216L Zarzec Ulański - 
Sobole na odcinku o długości  4 058,50 mb. Wyremontowano cały odcinek drogi, który został 
poszerzony do 5,5 m nawierzchni. Całość została wyrównana masą asfaltową oraz wykonano 
warstwę ścieralną nawierzchni. 
Zadanie zostało zakończone i odebrane. 

 
Droga przed przebudową 

 
Droga po przebudowie 
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4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1218L na odcinku Ulan-Majorat - Wola Chomejowa 
Całkowita wartość zadania 3 623380,95 zł. 
Dofinansowanie 2 915 272,96 zł ze środków pochodzących ze środków z Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 otrzymane ze Starostwa 
Powiatowego w Radzyniu Podlaskim. 
Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi powiatowej nr 1218L Ulan-Majorat - Borki 
na odcinku o długości  3 801,82 mb. Wykonawca zgodnie z projektem wykonał następujące 
prace: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe – rozebranie nawierzchni bitumicznej, 
rozebranie krawężników, obrzeży, nawierzchni chodników, roboty ziemne – wykopy oraz 
nasypy pod warstwy konstrukcyjne, roboty instalacyjne – wykonanie przepustów pod drogą, 
studzienek ściekowych, wykonanie ścieku przykrawężnikowego, roboty nawierzchniowe – 
nawierzchnia bitumiczna jezdni, nawierzchnia tłuczniowa pobocza drogi, nawierzchnia 
bitumiczna pobocza drogi, nawierzchnia chodników z kostki brukowej, zjazdy oraz 
urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Zadanie zostało zakończone i odebrane. 
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5. Remont drogi powiatowej 1215L w miejscowości Sobole. 
Całkowita wartość projektu 87 304,55 zł. 
Dofinansowanie 58 857,72 zł ze środków pochodzących z Zarządu Dróg Powiatowych                    
w Radzyniu Podlaskim. 
Przedmiotem inwestycji był remont drogi powiatowej nr 1215L w miejscowości Sobole                    
o długości 445 mb. Remont obejmował ułożenie nawierzchni mineralno-bitumicznej 
o grubości 4 cm na istniejącej nawierzchni o szerokości 5,5 m. 
Zadanie zostało zakończone i  odebrane. 
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Droga przed remontem 

 

Droga po remoncie 

 
 

6. Budowa chodnika w miejscowości Zakrzew Etap II 
Całkowita wartość projektu 114 373,40 zł. 
Zadanie zrealizowane ze środków własnych Gminy Ulan-Majorat. 
W ramach tej inwestycji wybudowano chodnik w ciągu drogi powiatowej 
w miejscowości Zakrzew o długości 436 mb., wykonano również zjazdy do posesji oraz 
utwardzono pobocze tłuczniem kamiennym. Tym samym zamknięto drugi etap inwestycji 
rozpoczętej w 2016 roku.  
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 Działania ekologiczne 
 

1. „ Nasadzenie drzew i krzewów przy obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy 
Ulan-Majorat”  
Całkowita wartość zadania 20 000,00 zł. 
Dofinansowanie 10 000,00 zł ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Przedmiotem projektu była poprawa wyglądu otoczenia przy obiektach użyteczności 
publicznej poprzez nasadzenie drzew i krzewów przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II                    
w Ulanie-Majoracie, terenie rekreacyjnym w Domaszewnicy, Szkole Podstawowej 
w Domaszewnicy, Szkole Podstawowej w Kępkach oraz Szkole Podstawowej 
w Zakrzewie. W ramach zadania posadzono przy wszystkich obiektach łącznie 577 szt. 
sadzonek drzew i krzewów. 
Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone. 



51 
 

  

 
 

 

 
 Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków 

 
1. „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych dla gminy Ulan-

Majorat”  w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 
ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji                   
w energię odnawialną  i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi                  
i odnowa obszarów wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. 
Całkowita wartość inwestycji 3 857 847,36 zł. 
Dofinansowanie 1 995 729,00 zł ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
 
Przedmiotem projektu była budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zarzec Ulański,    
w skład której wchodzą: reaktor biologiczny, budynek techniczny, zbiornik magazynowy 
osadu nadmiernego, pompownia ścieków, studnia pomiarowa, taca najazdowa i separator 
ścieków oraz stacja zlewna. Jest to w pełni ekologiczny obiekt o przepustowości 200m3/d. 
Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone. 
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2. Budowa kanalizacji etap I 

Całkowita wartość projektu 843 228,25 zł. 
Zadanie zrealizowane ze środków własnych Gminy Ulan-Majorat. 
Przedmiotem projektu są roboty budowlane na zadaniu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
dla miejscowości Ulan-Majorat, Ulan Duży, Ulan Mały, Stok, Klębów, Zarzec Ulański, 
Wierzchowiny - zlewni, pompowni P-9 Ulan-Majorat - Etap I". 
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 Miejsca rekreacji 
 

1. „Budowa obiektu infrastruktury rekreacyjno-turystyc znej w miejscowości Rozwadów” 
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz 
operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-
2020. 
Całkowita wartość inwestycji 63 750,64 zł. 
Dofinansowanie 40 564,00 zł ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
W ramach realizacji projektu wybudowano altanę turystyczną z ławostołem, zamontowano 
dwie wolnostojące ławki drewniane, stojak na rowery, dwa kosze na śmieci oraz 
przygotowano specjalne miejsce na ognisko. Ponadto utwardzono 
i ogrodzono ogólnodostępny teren wokół altany oraz zamontowano lampę solarną. Celem 
projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie 
bezpiecznego miejsca odpoczynku i rekreacji w miejscowości Rozwadów. 
Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone. 
 
 



54 
 

 
 

2. „Utworzenie miejsc rekreacji na terenie Gminy Ulan-Majorat”  w ramach poddziałania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji 
w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020. 
Całkowita wartość inwestycji 282 000,66 zł. 
Dofinansowanie 179 437,00 zł ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019. 
Gmina Ulan-Majorat w 2018 roku czterokrotnie przeprowadzała procedurę przetargową na 
wyłonienie wykonawcy. W pierwszym postępowaniu składane oferty znacznie przewyższały 
kwotę jaką zamierzono przeznaczyć na sfinansowanie zadania, a w kolejnych spotkano się                    
z brakiem zainteresowania ze strony wykonawców co w rezultacie skutkowało czterokrotnym 
unieważnieniem postępowania.  
W 2018 roku na zadaniu nie poniesiono żadnych wydatków. 
Przedmiotem projektu jest budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej oraz utworzenie  
boiska do siatkówki i niwelacja terenu pod boisko rekreacyjne wraz 
z utwardzeniem terenu.  

 
 

 Odnawialne źródła energii 
 

1. „Energia odnawialna w Gminie Ulan-Majorat – montaż instalacji solarnych i kotłów na 
biomasę”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie 
wykorzystania OZE. 
Całkowita wartość projektu wynosiła 4 059 551,69 zł 
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Dofinansowanie 3 059 898,24 zł pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. 
Projektem zostały objęte wszystkie miejscowości gminy.  
I część projektu polegała na zakupie i instalacji 19 szt. kotłów na pellet w obiektach 
prywatnych do przygotowania C.W.U o łącznej mocy 0,415 MW. W wyniku 
przeprowadzonej procedury przetargowej Gmina Ulan-Majorat podpisała umowę z firmą 
SANITO Sp. z o.o. SP. K na kwotę 329 001,48 zł brutto. Zadanie zostało zrealizowane                    
i rozliczone. 

II część projektu polegała na montażu instalacji solarnych w liczbie 360 szt. ( w tym 189 szt. 
zestawów solarnych składających się z 2 kolektorów z zasobnikiem, 132 szt. zestawów 
solarnych składających się z 3 kolektorów z zasobnikiem, oraz 39 szt. zestawów solarnych 
składających się z 4 kolektorów z zasobnikiem) zamontowanych na budynkach mieszkalnych 
zlokalizowanych na terenie Gminy Ulan-Majorat o łącznej mocy 1,395 MW. W wyniku 
przeprowadzonej procedury przetargowej Gmina Ulan-Majorat podpisała umowę z firmą 
FlexiPower Group SP. z o.o. Sp. K na kwotę 3 545 143,20 zł brutto. Zadanie zrealizowano                   
i rozliczono. 

W ramach projektu został również utworzony portal internetowy, który będzie promował 
rozwiązania, usługi i produkty czystej energii oraz przyczyni się do rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego. Zastosowane inteligentne systemy zarządzania energią w oparciu                    
o technologię TIK wpłyną na racjonalność jej użytkowania i zachowanie zasobów 
naturalnych.  

Główny cel projektu został osiągnięty. Nastąpił wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii na terenie gminy Ulan-Majorat, który przyczyni się do zredukowania emisji substancji 
szkodliwych do atmosfery, a tym samym podniesienia jakości środowiska naturalnego 
obszaru. Dzięki temu znacząco poprawi się jakość życia mieszkańców i zmniejszy ich 
podatność na zachorowania oraz wzrośnie atrakcyjność turystyczna obszaru. 

Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone. 
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2. Montaż lamp solarnych w miejscowości Stok, Paskudy, Domaszewnica, Wierzchowiny, 
Ulan-Majorat, Sętki. 
Całkowita wartość zadania 123 369,00 zł 
Zadanie zrealizowane ze środków własnych Gminy Ulan-Majorat. 
Przedmiotem projektu był montaż 13 szt.  lamp z panelem solarnym na terenie gminy Ulan-
Majorat w miejscowościach: Stok – 3szt., Paskudy – 6 szt., Domaszewnica – 1 szt., 
Wierzchowiny – 1 szt., Ulan-Majorat – 1szt., Sętki – 1 szt. 
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3. Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie. 
Całkowita wartość inwestycji 242 310,00 zł 
Zadanie zrealizowane ze środków własnych Gminy Ulan-Majorat. 
W ramach realizacji zadania wykonano przebudowę kotłowni węglowej na gazową wraz                    
z przebudową instalacji gazowej. Dostosowano również pomieszczenie kotłowni do 
obowiązujących przepisów. 
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 Informatyzacja 
 

1. „ Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa 
lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 
Cyfrowe Lubelskie. 
Całkowita wartość projektu 1 800 216,00 zł. 
Dofinansowanie 1 530 183,60 zł pochodzące ze środków EFRR Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. 
Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019. W ramach projektu przewiduje się 
modernizację i rozbudowę systemów teleinformatycznych.  
 
 

 Gospodarka komunalna 
 

1. Remont pomieszczeń komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Ulan-Majorat w budynku O środka Zdrowia w Ulanie-Majoracie. 
Całkowita wartość zadania 27 067,00 zł. 
Zadanie zrealizowane ze środków własnych Gminy Ulan-Majorat. 
W ramach  zadania wykonano remont trzech pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia                    
w Ulanie-Majoracie polegający na: wymianie uszkodzonej części instalacji wodociągowo-
kanalizacyjnej, wymianie płytek ceramicznych, uzupełnieniu tynków, malowaniu 
pomieszczeń, wymianie osprzętu i armatury. 
 

2. Utwardzenie terenu przy świetlicy z remizą OSP w Sobolach. 
Całkowita wartość zadania 2 637,50 zł. 
Zadanie zrealizowane ze środków własnych Gminy Ulan-Majorat. 
W ramach realizacji zadania utwardzono teren kostką brukową wokół obelisku znajdującego 
się przy remizie OSP w miejscowości Sobole. 
 

3. Utwardzenie terenu przy obelisku w Skrzyszewie. 
Całkowita wartość zadania 1 055,00 zł. 
Zadanie zrealizowane ze środków własnych Gminy Ulan-Majorat. 
W ramach zadania wykonano cokół wokół obelisku oraz chodnik z kostki brukowej wraz                    
z utwardzeniem powierzchni przy świetlicy w Skrzyszewie. 
 

4. Wykonanie ogrodzenia terenu przy siłowni zewnętrznej w Domaszewnicy 
Całkowita wartość zadania 2 925,00 zł. 
Zadanie zrealizowane ze środków własnych Gminy Ulan-Majorat. 
W ramach zadania wykonano ogrodzenie z paneli metalowych ocynkowanych 
o długości ok. 25 mb. przy siłowni na wolnym powietrzu w miejscowości Domaszewnica. 
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Wydatki na działania inwestycyjne w Gminie Ulan-Majorat w latach 2010-2018 

Lp. Rok Kwota wydatków inwestycyjnych (PLN) 

1. 2011 4 566 406 

2. 2012 2 574 415 

3. 2013 2 930 150 

4. 2014 6 255 616 

5. 2015 3 168 776 

6. 2016 1 704 263 

7. 2017 2 863 408 

8. 2018 10 195 872 
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Projekty zrealizowane lub w trakcie realizacji w 2018 roku 

Tytuł projektu 
 Całkowita 
wartość 
projektu   

Dofinansowanie Program 
Operacyjny Przedmiot projektu 

BUDOWA I 
WYPOSAŻENIE 
ALTAN, TERENY 
REKREACYJNE 

345 751,30 zł 220 001,00 zł     

„Budowa obiektu 
infrastruktury 
rekreacyjno- 
turystycznej w 
miejscowości 
Rozwadów” 

63 750,64 zł 40 564,00 zł 
PROW 2014-
2020 Działanie 
19.2 

W ramach operacji 
została wybudowana 
altana turystyczna z 
ławostołem, drewniany 
stojak na rowery, 2 kosze 
na śmieci, oraz 2 ławki 
drewniane wolnostojące. 
Teren wokół został 
utwardzony i ogrodzony 
drewnianym płotkiem, 
oraz postawiono zostanie 
tablicę informującą o 
przebiegu szlaku 
turystycznego.  

„Utworzenie miejsc 
rekreacji  na terenie 
Gminy Ulan-Majorat” 

282 000,66 zł 179 437,00 zł 
PROW 2014-
2020 Działanie 
19.2 

Przedmiotem projektu 
jest budowa 
ogólnodostępnej siłowni 
zewnętrznej oraz 
utworzenie  boiska do 
siatkówki i niwelacja 
terenu pod boisko 
rekreacyjne wraz z 
utwardzeniem terenu. 
(Zadanie w trakcie 
realizacji) 

DROGI I CHODNIKI 5 589 285,67 zł 3 742 829,78 zł     

CHODNIKI 114 373,40 zł 0,00 zł     

Budowa chodnika w 
miejscowości Zakrzew 
Etap II 

114 373,40 zł 0,00 zł 
Środki budżetu 
Gminy Ulan-
Majorat 

Przedmiotem inwestycji 
była budowa chodnika w 
ciągu drogi powiatowej w 
miejscowości Zakrzew  
Etap II  o długości 436 
mb. 
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DROGI 
POWIATOWE  5 089 384,60 zł 3 652 829,78 zł     

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1218L 
na odcinku Ulan-
Majorat - Wola 
Chomejowa  

3 623 380,95 zł 2 915 272,96 zł 

Dofinansowanie 
w ramach 
Programu 
rozwoju 
gminnej i 
powiatowej 
infrastruktury 
drogowej na 
lata 2016-2019, 
budżetu Gminy 
Ulan-Majorat 
oraz Powiatu 
Radzyńskiego 

Przedmiotem inwestycji 
była przebudowa drogi 
powiatowej nr 1218L 
Ulan-Majorat - Borki  na 
odcinku o długości 3 
801,82 mb. 

Remont drogi 
powiatowej nr 1215L w 
miejscowości Sobole 

87 304,55 zł 58 857,72 zł 

Środki budżetu 
Gminy Ulan-
Majorat i 
Starostwa 
Powiatowego w 
Radzyniu 
Podlaskim 

Przedmiotem inwestycji 
był remont drogi 
powiatowej nr 1215L w 
miejscowości Sobole o 
długości 445 mb. Remont 
obejmował ułożenie 
nawierzchni mineralno-
bitumicznej o gr. 4 cm na 
istniejącej nawierzchni o 
szerokości 5,5 m. 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1216L 
na odcinku Zarzec 
Ulański - Sobole 

1 378 699,10 zł 678 699,10 zł 

Środki budżetu 
Gminy Ulan-
Majorat i 
Starostwa 
Powiatowego w 
Radzyniu 
Podlaskim 

Przedmiotem inwestycji 
była przebudowa drogi 
powiatowej nr 1216L 
Zarzec Ulański - Sobole 
na odcinku o długości  4 
058,50 mb. 

DROGI GMINNE  385 527,67 zł 90 000,00 zł     

Modernizacja drogi 
dojazdowej do gruntów 
rolnych w 
miejscowości Paskudy 

210 000,00 zł 0,00 zł 
Środki budżetu 
Gminy Ulan-
Majorat 

 Przedmiotem inwestycji 
jest  modernizacja drogi 
dojazdowej do gruntów 
rolnych w miejscowości 
Paskudy o długości 600 
m. 

Modernizacja drogi 
dojazdowej do gruntów 
rolnych w 
miejscowości Kolonia 
Domaszewska 

175 527,67 zł 90 000,00 zł 
Dotacja celowa 
FOGR 

 Przedmiotem inwestycji 
jest  modernizacja drogi 
dojazdowej do gruntów 
rolnych w miejscowości 
Kolonia Domaszewska o 
długości 623 m. 

DZIAŁANIA 
EKOLOGICZNE 20 000,00 zł 10 000,00 zł     
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"Nasadzenie drzew i 
krzewów przy 
budynkach 
użyteczności publicznej 
na terenie Gminy Ulan-
Majorat" 

20 000,00 zł 10 000,00 zł 

Środki 
WFOŚiGW 
oraz Budżetu 
Gminy Ulan-
Majorat 

"Nasadzenie drzew i 
krzewów przy obiektach 
użyteczności publicznej 
na terenie Gminy Ulan-
Majorat" przy Zespole 
Szkół w Ulanie-
Majoracie, terenie 
rekreacyjnym w 
Domaszewnicy, Szkole 
Podstawowej w Kępkach, 
Szkole Podstawowej w 
Domaszewnicy i Szkole 
Podstawowej w 
Zakrzewie 

INFORMATYZACJA  1 800 216,00 zł 1 530 183,60 zł     

„Modernizacja i 
rozbudowa systemów 
informatycznych 
samorządów 
województwa 
lubelskiego w celu 
podniesienia jakości 
usług publicznych” 

1 800 216,00 zł 1 530 183,60 zł 

RPO 2014-2020 
Działanie 2.1 
Cyfrowe 
Lubelskie 

W ramach projektu 
przewiduje się 
modernizację i 
rozbudowę systemów 
teleinformatycznych. 
Okres realizacji 
2018/2019 rok. 

GOSPODARKA 
KOMUNALANA 37 720,58 zł 0,00 zł     

Utwardzenie terenu 
przy świetlicy z remizą 
OSP w Sobolach 

2 637,50 zł 0,00 zł 
Środki budżetu     
Gminy Ulan-
Majorat 

utwardzenie terenu wokół 
obelisku znajdującego się 
przy remizie OSP w 
miejscowości Sobole 

Wykonanie 
utwardzenia terenu 
przy obelisku w 
Skrzyszewie 

1 055,00 zł 0,00 zł 
Środki budżetu     
Gminy Ulan-
Majorat 

wykonano utwardzenie 
terenu przy świetlicy 
wiejskiej w m. Skrzyszew 

Remont budynku domu 
nauczyciela    

1 944,00 zł 0,00 zł 
Środki budżetu     
Gminy Ulan-
Majorat 

wymieniono 4 szt. drzwi 
wejściowych do mieszkań 
w Domu Nauczyciela  

Wykonanie ogrodzenia 
terenu przy siłowni 
zewnętrznej w 
Domaszewnicy 

2 925,00 zł 0,00 zł 
Środki budżetu     
Gminy Ulan-
Majorat 

wykonano ogrodzenie 
siłowni zewnętrznej oraz 
altany w miejscowości 
Domaszewnica  



67 
 

Remont pomieszczeń 
komunalnych 
wchodzących w skład 
mieszkaniowego 
zasobu Gminy Ulan-
Majorat w budynku 
Ośrodka zdrowia. 

27 067,00 zł 0,00 zł 
Środki budżetu     
Gminy Ulan-
Majorat 

W ramach  zadania 
wykonano remont trzech 
pomieszczeń w budynku 
Ośrodka Zdrowia w 
Ulanie-Majoracie 
polegający na: wymianie 
uszkodzonej części 
instalacji wodociągowo-
kanalizacyjnej, wymianie 
płytek ceramicznych, 
uzupełnieniu tynków, 
malowaniu pomieszczeń, 
wymianie osprzętu i 
armatury. 

Wykonanie ogrodzenia 
przy boisku gminnym  

2 092,08 zł 0,00 zł 
Środki budżetu     
Gminy Ulan-
Majorat 

Wymieniono ogrodzenie 
przy boisku gminnym o 
długości 38 mb 

OŚWIETLENIE 
ULICZNE 123 369,00 zł 0,00 zł     

Montaż lamp solarnych 
w miejscowości 
Sobole, Paskudy, Stok, 
Domaszewnica, 
Wierzchowiny, Ulan-
Majorat - 19 szt. 

123 369,00 zł 0,00 zł 
Środki budżetu 
Gminy Ulan-
Majorat 

Przedmiotem inwestycji 
był montaż lamp 
solarnych w 
miejscowości Sobole - 4 
szt., Paskudy - 7 szt., Stok 
- 3 szt., Domaszewnica - 
1 szt., Wierzchowiny - 1 
szt., Ulan-Majorat - 3 szt. 

KANALIZACJA I 
OCZYSZCZALNIA 
ŚCIEKÓW 

4 701 075,61 zł 1 995 729,00 zł     

„Budowa 
mechaniczno-
biologicznej 
oczyszczalni ścieków 
bytowych dla gminy 
Ulan-Majorat”  

3 857 847,36 zł 1 995 729,00 zł 

PROW 2014-
2020 oraz 
środki budżetu 
Gminy Ulan-
Majorat 

Przedmiotem projektu 
jest budowa 
mechaniczno-
biologicznej oczyszczalni 
ścieków w miejscowości 
Zarzec Ulański w skład 
której wchodzą: reaktor 
biologiczny, budynek 
techniczny, zbiornik 
magazynowy osadu 
nadmiernego, pompownia 
ścieków, studnia 
pomiarowa, taca 
najazdowa i separator 
ścieków oraz stacja 
zlewna. Jest to w pełni 
ekologiczny obiekt o 
przepustowości 200m3/d. 
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Budowa kanalizacji 
etap I 

843 228,25 zł 0,00 zł 
Środki budżetu 
Gminy Ulan-
Majorat 

Przedmiotem projektu są 
roboty budowlane na 
zadaniu "Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej dla 
miejscowości Ulan-
Majorat, Ulan Duży, Ulan 
Mały, Stok, Klębów, 
Zarzec Ulański, 
Wierzchowiny - zlewni, 
pompowni P-9 Ulan-
Majorat - Etap I" 

ODNAWIALNE 
ŹRÓDŁA ENERGII 6 011 343,69 zł 4 398 808,56 zł     

„Energia odnawialna w 
Gminie Ulan-Majorat – 
montaż instalacji 
fotowoltaicznych” 

1 709 482,00 zł 1 338 910,32 zł 

RPO 2014-2020 
Działanie 4.1 
Wsparcie 
wykorzystania 
OZE 

Przedmiotem projektu 
jest instalacja 152 szt. 
zestawów 
fotowoltaicznych w 
obiektach prywatnych do 
wytwarzania energii 
elektrycznej. Okres 
realizacji 2017/2018 rok. 

„Energia odnawialna w 
Gminie Ulan-Majorat – 
montaż instalacji 
solarnych i kotłów na 
biomasę” 

4 059 551,69 zł 3 059 898,24 zł 

RPO 2014-2020 
Działanie 4.1 
Wsparcie 
wykorzystania 
OZE 

Inwestycja zakłada 
montaż 360 szt. 
kolektorów słonecznych 
w obiektach prywatnych 
do przygotowania c.w.u. 
oraz 19 szt. pieców na 
biomasę. 

"Modernizacja 
kotłowni w Zespole 
Szkół im. Jana Pawła II 
w Ulanie-Majoracie". 

242 310,00 zł 0,00 zł 
Środki budżetu 
Gminy Ulan-
Majorat 

W ramach realizacji 
zadania wykonano 
przebudowę kotłowni 
węglowej na gazową 
wraz z przebudową 
instalacji gazowej. 
Dostosowano również 
pomieszczenie kotłowni 
do obowiązujących 
przepisów. 

USUWANIE 
AZBESTU         

System 
gospodarowania 
odpadami azbestowymi 
na terenie 
województwa 
lubelskiego  

    
RPO WL 2014 
- 2020  

Projekt przewiduje 
demontaż, transport oraz 
utylizację wyrobów 
zawierających azbest z 
gospodarstw 
indywidualnych oraz 
utylizację wyrobów 
zawierających azbest           
100% ŚRODKÓW 
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POKRYWA UNIA 
EUROPEJSKA   

RAZEM 18 328 761,85 zł 11 897 551,94 zł     
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VI.  OCHRONA ZDROWIA 
 

Na terenie gminy nie ma podmiotów leczniczych zarządzanych przez gminę.  

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia zapewniano w Niepublicznym Zakładzie 

Opieki Zdrowotnej „Salus” w Ulanie-Majoracie prowadzącym ośrodki zdrowia w Ulanie-Majoracie 

i w Domaszewnicy. W 2018 r. w ośrodkach tych udzielono łącznie 17.143 porady, które dotyczyły 

najczęściej: schorzeń układu krążenia, infekcji dróg oddechowych, schorzeń narządów ruchu. 

W 2018 r. NZOZ „Salus” zrealizował następujące programy zdrowotne: 

1) Program profilaktyki układu krążenia (finansowany przez NFZ), 

2) Program szczepień przeciwko pneumokokom (finansowany przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Lubelskiego), 

3) Program badań w kierunku boreliozy (finansowany przez RPO WL). 

W gminie funkcjonują 2 apteki. We wszystkich aptekach pracowali magistrzy farmacji. 

Zapobieganie patologiom społecznym  

Na dzień 1 stycznia 2018 r. 16 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, 

a na dzień 31 grudnia 2018 r. 15  podmiotów. Przyczyną spadku była rezygnacja z prowadzenia 

działalności gospodarczej ze względu na wiek emerytalny przedsiębiorcy. 

Z tzw. funduszu korkowego (środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na 

sprzedaż alkoholu), w 2018 r. sfinansowane zostały następujące wydatki: 

− porady  psychologa – 4 200,00 zł, 

− warsztaty profilaktyczne w szkołach (narkomania) – 1 650,00 zł, 

− pakiet promocyjny „Postaw na rodzinę” – 1 203,00 zł, 

− zakup kompletu publikacji dla poradni leczenia uzależnień – 1 486,01 zł, 

− Festyn Rodzinny w Gąsiorach – 1 000,00 zł, 

− wyjazdy profilaktyczne – 12 852,40 zł, 

− działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1 350,00 zł, 

− opinie biegłych – 3 240,00 zł, 

− opłaty sądowe – 1 440,00 zł. 

Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęło 22 zgłoszenia  przypadków 

nadużywania alkoholu.  

 

 



71 
 

VII.  FINANSE GMINY W 2018 ROKU 

Planowane dochody na 2018 rok wyniosły 32.908.284,50, natomiast zostały zrealizowane w kwocie 
32.908.284,50 zł co stanowi 97,05 % . Podział dochodów wg źródeł pochodzenia określa poniższa 
tabela. 

DOCHODY ogółem 31 936 918,94   
w tym   własne por. jst zlecone 

  bieżące 16 495 352,41 8 113,24 9 611 565,34 
  majątkowe 5 720 406,95 101 481,00   
    22 215 759,36 109 594,24 9 611 565,34 

Udział % w dochodach ogółem 69,56% 0,34% 30,10% 
 

DOCHODY własne wg źródeł pochodzenia 

Udział dochodów 
własnych         

w dochodach 
ogółem 

 Najem i dzierżawa 109 033,34 0,34% 

 Podatki i udziały 4 110 640,95 12,87% 

 Opłaty 602 262,69 1,89% 

 Dotacje 782 171,00 2,45% 

 Subwencje 10 765 024,00 33,71% 

 Pozostałe dochody 19 439,17 0,06% 

 Odsetki 14 212,92 0,04% 

 Kary umowne 15 000,00 0,05% 

 Rozliczenia z lat ubiegłych 77 568,34 0,24% 

  16 495 352,41 51,65% 
 

Na przestrzeni lat 2015-2018 wykonanie dochodów budżetu Gminy Ulan-Majorat kształtowało się 
następująco: 

ROK PLAN WYKONANIE  
% 

realizacji 

Liczba 
mieszkańców 
wg stanu na 

31.12 

Dochody w 
przeliczeniu 

na 1 
mieszkańca 

2015 21 554 713,53 21 395 456,23 99,26% 6232 3 433,16 
2016 23 786 278,76 23 796 697,54 100,04% 6169 3 857,46 
2017 27 462 458,32 26 429 899,03 96,24% 6154 4 294,75 
2018 32 908 284,50 31 936 918,94 97,05% 6136 5 204,84 
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W 2018 roku Gmina Ulan-Majorat otrzymała dofinansowanie ze środków zewnętrznych na 
realizację projektów: 

Lp. Nazwa projektu Wartość 
Dofinasowanie 

zewnętrzne 
Wkład własny 

1. 
Budowa mechanicznej 
oczyszczalni ścieków 

3 122 223,42 1 946 534,00 1 175 689,42 

2. 
Montaż instalacji solarnych i 
kotłów na biomasę 

3 928 312,94 3 032 553,20 895 759,74 

3. 
Budowa obiektu infrastruktury 
rekreacyjno-turystycznej w 
miejscowości Rozwadów 

64 668,00 40 384,69 24 283,31 

4. 
Modernizacja drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych w m. 
Kolonia Domaszewska 

174 557,09 90 000,00 84 557,09 

5. 
Zakup samochodu strażackiego 
dla OSP Wierzchowiny 

68 000,00 11 481,00 56 519,00 

6. 

Modernizacja i rozbudowa 
systemów informatycznych 
samorządów województwa 
lubelskiego 

19 556,20 9 883,14 9 673,06 

7. 
„Badam i poznaję świat” – 
realizacja zajęć edukacyjnych w 
ZS w Ulanie-Majoracie 

163 331,98 163 331,98 
  

Podsumowanie 7 540 649,63 5 294 168,01 2 246 481,62 

 

W 2018 roku Gmina Ulan-Majorat zaciągnęła długoterminowy kredyt na pokrycie deficytu 

budżetowego w kwocie 2.854,000 zł. na 8 lat z terminem spłaty przypada na koniec kwartału 

począwszy od pierwszego kwartału roku 2019. 

Gmina Ulan-Majorat udzieliła Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach 

poręczenia pożyczki.  Kwota poręczenia pozostałej do spłaty pożyczki przypadającej na Gminę Ulan-

Majorat na dzień 31.12.2018 r. wynosi wraz z odsetkami 71.359,59 zł. Termin spłaty całości pożyczki 

datuje się na rok 2020. 
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Gmina w 2018 roku zrealizowała wydatki w kwocie 34.998.637,08 zł co stanowi 91,95% 

planowanych wydatków na rok 2018. Z czego przeznaczyła na: 

- zadania własne 23 702 095,71 
 

67,72% 

- zadania realizowane 

na podst. porozumień 
1 685 713,48 

 

4,82% 

- zadania zlecone 9 610 827,89 
 

27,46% 

    

Podział wydatków na zadania własne w zakresie: 
  

Dział Nazwa Kwota 

Udział % 

w 

wydatkach 

ogółem 

010 Rolnictwo i łowiectwo 3 826 505,56 10,93% 

600 Transport i łączność 632 004,55 1,81% 

700 Gospodarka mieszkaniowa 160 773,12 0,46% 

710 Działalność usługowa 13 006,50 0,04% 

720 Informatyka 62 026,48 0,18% 

750 Administracja publiczna 2 761 855,98 7,89% 

754 Bezpieczeństwo publiczne 388 765,63 1,11% 

757 Obsługa długu publicznego 33 597,93 0,10% 

801 Oświata i wychowanie 8 980 275,79 25,66% 

851 Ochrona zdrowia 28 522,43 0,08% 

852 Pomoc społeczna 533 890,90 1,53% 

854 

Edukacyjna opieka 

wychowawcza 125 339,96 0,36% 

855 Rodzina 536 661,69 1,53% 

900 
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
4 632 300,64 13,24% 

921 
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
892 549,59 2,55% 

926 Kultura fizyczna 94 018,96 0,27% 
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Na realizację inwestycji wydano 8.513.858,86 zł z czego 5.029.355,03 zł to środki unijne a 
101.481,00 zł to środki z Urzędu Marszałkowskiego. 

 

W 2018 roku w ramach inwestycji wykonano: 

Lp. 
Nazwa zadania 
inwestycyjnego  

Rok 
rozpoczęcia 
inwestycji 

PLAN WYKONANIE 

Uwagi 
Rok 

zakończenia 
inwestycji 

WYDATKÓW  
w zł. 

WYDATKÓW   
w zł. 

1. Oczyszczalnia ścieków 2016-2018 3 873 800,00 3 122 223,42 

Środki własne – 
1.175.689,42 zł, 
Środki unijne –  
1.946.534,00 zł, 

2. 
Budowa sieci 
kanalizacyjnej 

2017-2019 810 310,00 689 803,56 
Środki własne – 
689.803,56 zł, 

3. 

Montaż instalacji 
solarnych – Energia 
odnawialna w Gminie 
Ulan-Majorat 

2016-2018 4 007 275,00 3 928 312,94 

Środki własne  -   
895.759,74 zł, 
Środki unijne – 
3.032.553,20 zł, 

4. 

Modernizacja i 
rozbudowa systemów 
informatycznych 
samorządów 
województwa 
lubelskiego  

2016-2019 964 705,00 19 556,20 

Środki własne – 
9.673,06 zł, 

Środki unijne –  
9.883,14 zł, 

5. 

Budowa obiektu 
infrastruktury 
rekreacyjno-turystycznej 
w miejscowości 
Rozwadów 

2018 75 000,00 64 668,00 

Środki własne – 
24.283,31 zł,  
Środki unijne – 
40.384,69 zł 

6. 

Przebudowa i rozbudowa 
OSP z przeznaczeniem 
na Centrum Społeczno-
Kulturalne w Sobolach 

2017-2019 220 000,00 39 800,00 
Środki własne – 
39.800,00 zł, 
Środki unijne -   
0,00 zł, 

7. 
Budowa chodnika w 
Zakrzewie  

2018 143 000,00 143 977,65 
Środki własne- 
143.977,65 zł, 

8. 
Modernizacja drogi w 
Sobolach 

2018 30 000,00 28 446,83 
Środki własne - 
28.446,83 zł 
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9. 
Modernizacja drogi 
dojazdowej do gruntów 
rolnych w m. Paskudy 

2018 207 100,00 205 533,04 
Środki własne - 
205.533,04 zł 

10. 

Modernizacja drogi 
dojazdowej do gruntów 
rolnych w m. Kolonia 
Domaszewska 

2018 173 000,00 174 557,09 

Środki własne - 
84.557,09 zł 

Środki z FOGR - 
90.000 zł 

11. 
Zakup kosiarki 
samojezdnej 

2018 13 000,00 13 000,00 
Środki własne – 
13.000 zł 

12. 
Modernizacja kotłowni 
przy Zespole Szkół w 
Ulanie-Majoracie. 

2018 271 480,00 259 885,61 
Środki własne – 
191.580 zł 

13. 
Zakup samochodu 
strażackiego w 
Wierzchowinach 

2018 80 000,00 68.000,00 

Środki własne - 
56.519,00 zł 
Środki UM - 
11.481,00 zł 

14. 
Zakup pługa do 
odśnieżania do 
samochodu strażackiego 

2018 25 000,00 25 000,00 
Środki własne - 
25.000 zł 

OGÓŁEM 10 893 670,00 8 714 764,34   

 

Realizacja wydatków w latach 2015-2018 przedstawia się następująco: 

WYDATKI  PLAN WYKONANIE 
% 

realizacji 

Liczba 
mieszkańców 
wg stanu na 

31.12 

Wydatki w 
przeliczeniu 

na 1 
mieszkańca 

2015 21 001 209,53 18 935 662,74 90,16% 6232 3 038,46 
2016 25 212 278,76 22 783 611,11 90,37% 6169 3 693,24 
2017 29 902 458,35 26 499 572,15 88,62% 6154 4 306,07 
2018 38 062 284,50 34 998 637,08 91,95% 6136 5 703,82 

 

W roku 2018 w Gminie został wyodrębniony fundusz sołecki, w ramach którego zrealizowano 

wydatki na łączna kwotę 391.624,87 zł. co stanowi 98,39% planowanego funduszu. 
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W latach 2015-2018 realizacja funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach przedstawiała się 

następująco: 

Lp. Sołectwo 
2015 2016 

PLAN WYKONANIE  % PLAN WYKONANIE  % 

1. Domaszewnica 23 855,89 23 855,89 100,00% 25 090,50 25 084,62 99,98% 

2. Gąsiory 13 069,84 13 069,84 100,00% 13 641,16 13 560,00 99,41% 

3. Kępki 10 675,99 10 675,99 100,00% 11 160,95 9 846,15 88,22% 

4. Klębów 8 639,85 8 639,85 100,00% 8 969,14 7 870,90 87,76% 

5. 
Kolonia 
Domaszewnica 

10 098,17 10 098,17 100,00% 10 699,51 8 422,68 78,72% 

6. 
Kolonia 
Domaszewska 

11 391,39 11 260,45 98,85% 12 112,65 12 046,40 99,45% 

7. Paskudy 16 564,30 15 961,90 96,36% 17 361,47 16 437,90 94,68% 

8. Rozwadów 10 951,15 9 000,00 82,18% 11 478,18 11 348,18 98,87% 

9. Sętki 13 675,18 13 614,20 99,55% 14 448,67 14 217,31 98,40% 

10. Skrzyszew 10 345,81 10 345,81 100,00% 10 843,71 9 231,89 85,14% 

11. Sobole 21 654,65 21 654,65 100,00% 22 552,61 22 552,10 100,00% 

12. Stanisławów 8 337,18 3 628,50 43,52% 8 997,97 8 760,50 97,36% 

13. Stok 23 470,67 23 470,55 100,00% 24 802,10 22 748,76 91,72% 

14. Ulan Duży 13 785,24 13 706,30 99,43% 14 506,35 14 505,62 99,99% 

15. Ulan-Majorat 19 040,69 19 040,69 100,00% 19 928,20 19 928,20 100,00% 

16. Ulan-Mały       12 977,84 8 760,06 67,50% 

17. Wierzchowiny 14 665,73 14 665,73 100,00% 15 544,57 15 416,08 99,17% 

18. Zakrzew 13 014,84 12 762,00 98,06% 13 554,64 13 538,64 99,88% 

19. Zarzec Ulański 15 133,49 15 133,37 100,00% 16 150,21 16 150,21 100,00% 

20. Żyłki  10 758,54 10 758,54 100,00% 11 247,46 10 623,18 94,45% 

Podsumowanie 269 128,60 261 342,43 97,11% 296 067,89 281 049,38 94,93% 

 

Lp. Sołectwo 
2017 2018 

PLAN WYKONANIE  % PLAN WYKONANIE % 

1. Domaszewnica 25 520,68 25 520,40 100,00% 34 349,38 34 342,10 99,98% 

2. Gąsiory 13 760,00 13 753,91 99,96% 18 152,75 18 134,24 99,90% 

3. Kępki 11 349,06 11 349,06 100,00% 15062,09 14934,66 99,15% 

4. Klębów 9 085,13 9 085,13 100,00% 12 088,79 11 831,10 97,87% 

5. 
Kolonia 
Domaszewnica 10 908,03 10 468,27 95,97% 14 397,01 14 397,01 100,00% 
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6. 
Kolonia 
Domaszewska 12 142,90 11 771,71 96,94% 16 079,27 14 481,36 90,06% 

7. Paskudy 17 494,01 15 867,86 90,70% 23 043,03 23 020,53 99,90% 

8. Rozwadów 11 437,26 11 437,26 100,00% 15 179,45 15 179,45 100,00% 

9. Sętki 14 730,25 14 714,58 99,89% 19 639,39 19 264,95 98,09% 

10. Skrzyszew 11 084,34 11 083,44 99,99% 14 866,47 14 806,00 99,59% 

11. Sobole 22 580,51 22 209,39 98,36% 30 006,80 29 379,49 97,91% 

12. Stanisławów 9 055,72 8 573,10 94,67% 12 127,91 11 711,44 96,57% 

13. Stok 24 844,44 24 844,00 100,00% 32 667,12 32 530,04 99,58% 

14. Ulan Duży 14 730,25 14 574,82 98,94% 19 561,15 19 559,77 99,99% 

15. Ulan-Majorat 20 169,57 15 852,40 78,60% 26 955,26 25 541,58 94,76% 

16. Ulan-Mały 13 318,97 12 348,36 92,71% 17 292,06 16 663,03 96,36% 

17. Wierzchowiny 15 847,52 15 811,15 99,77% 21 282,53 20 888,22 98,15% 

18. Zakrzew 13 818,80 13 488,97 97,61% 18 348,36 18 348,36 100,00% 

19. Zarzec Ulański 16 523,76 16 458,97 99,61% 21 908,49 21 907,74 100,00% 

20. Żyłki  11 349,06 11 312,88 99,68% 15 022,96 14 703,80 97,88% 

Podsumowanie 299 750,26 290 525,66 96,92% 398 030,27 391 624,87 98,39% 

 

Główne wydatki w ramach funduszu sołeckiego to: 

Nazwa przedsięwzięcia/ rok 2015 2016 2017 2018 
Remont dróg 143 657,16 130 712,47 153 908,35 216 258,40 
Świetlice 67 346,29 120 261,48 68 986,89 81 449,78 
OSP 13 000,00 21 590,70 10 787,02 30 605,54 
Oświetlenie  19 040,69 0,00 14 268,00 35 728,49 
Place zabaw i siłownie 13 706,30 0,00 22 217,63 2 279,77 
Spotkania integracyjne 4 638,83 8 484,73 20 357,77 25 302,89 
RAZEM 261 389,27 281 049,38 290 525,66 391 624,87 

Rok 2018 zakończył nadwyżką wydatków nad dochodami tzn. deficytem budżetowym w kwocie 

3.061.718,14. Gmina Ulan-Majorat w 2018 r. uzyskała przychody w kwocie 5.227.057,37 zł z tytułu 

zaciągniętego kredytu w kwocie 2.854.000,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 

2.373.057,37 zł. Przychody pokrywają deficyt w kwocie 3.061.718,14 zł, reszta przychodów 

(skumulowany wynik budżetu) stanowi nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych w wysokości                    

207.718,14 zł. 
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VIII.    DEMOGRAFIA 

Mieszkańcy gminy 

W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się  

o 10 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 6 136 osób, w tym 2 934 kobiet 

i 3 202 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

− liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 451 osób,  

a liczba mieszkańców 570, 

− liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 1 766 osób, a liczba 

mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 2 050, 

− liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 688,  a liczba mieszkańców: 536. 

W 2018 r. narodziło się w gminie 70 dzieci, w tym 32 dziewczynki i 38 chłopców, a zmarło 80 osób, 

w tym 34 kobiety  i 46 mężczyzn. Wobec tego ubytek naturalny w 2018 r. wyniósł 10. Najczęstsze 

przyczyny zgonów to śmierć naturalna. Nie odnotowano zgonów niemowląt. 

 

IX.  POMOC SPOŁECZNA 

Dokumentem racjonalizującym lokalną politykę społeczną Gminy jest Strategia Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Ulan-Majorat. Strategia określa misję oraz wyznacza cele 

strategiczne i działania, wdrażanie których przyczynia się do rozwiązywania wielu problemów 

społecznych, do zminimalizowania ich skutków. Strategia stanowi zatem podstawę do realizacji 

stosunkowo trwałych wzorów interwencji społecznych, które przyczyniają się do poprawy warunków 

życia mieszkańców, w szczególności tych, którzy są zagrożeni marginalizacją i wykluczeniem 

społecznym. Działania będące odpowiedzią na zdiagnozowane problemy wyznaczone są                    

w następujących obszarach: 

1. Przeciwdziałanie ubóstwu i bezrobociu oraz zapobieganie ich skutkom. 

2. Wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży. 

3. Utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania oraz 

    umożliwienie im udziału w życiu społecznym. 

4. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego. 

5. Rozwój kapitału społecznego i ludzkiego. 
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Strategia jest też materiałem wyjściowym do opracowania szczegółowych programów                    

i projektów pomocy społecznej. 

Wśród programów realizowanych w sposób systematyczny znajdują się: 

1.  Gminny program wspierania rodziny 

Głównym założeniem programu są działania o charakterze profilaktycznym, mające na celu 

utrzymanie rodzin naturalnych, przeciwdziałanie sytuacjom kiedy dzieci nie mogą pozostać ze 

swoimi rodzicami i muszą być umieszczone w placówce czy systemie pieczy zastępczej. 

Całkowity koszt pobytu siedmiorga dzieci w systemie pieczy zastępczej w 2018 r. wyniósł 84.492 zł. 

Wydatki gminy z tytułu częściowego udziału w kosztach utrzymania dzieci w systemie pieczy 

zastępczej wyniosły 38.968 zł. Opłaty dokonywano za pozostawanie 7 dzieci w rodzinach 

zastępczych i 1 dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

Zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej koszt gminy                    

w pierwszym roku pobytu dzieci w systemie pieczy zastępczej wynosi 10% wydatków, w drugim 

roku 30% a od trzeciego roku 50%. 

2.  Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy                 

w rodzinie dla Gminy Ulan-Majorat. 

Głównym i pierwszorzędnym celem, jaki należy realizować za pośrednictwem gminnego programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest wspieranie rodzin, a przede wszystkim osób 

doświadczających przemocy w pokonywaniu kryzysu i przełamywaniu schematów. Przywrócenie 

osobom i rodzinom umiejętności prawidłowego funkcjonowania we własnym gronie, ale                    

i społeczności lokalnej, to zadanie gminy, która powinna integrować wszystkich swoich 

mieszkańców. Pomoc w postaci pracy socjalnej w ramach działań ze strony GOPS oraz oferowanie 

szerszego wsparcia (psychologicznego, prawnego) jest gwarantem skutecznego eliminowania 

zjawiska przemocy domowej. 

W 2018 r. oparciem Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach procedury Niebieskiej Karty objęto 14 

rodzin. Zespół Interdyscyplinarny działający przy GOPS realizuje ustawowe zadania w ścisłej 

współpracy z policją, sądem, komisją do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, służbą 

zdrowia i szkołą. 
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3. Program osłonowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich 

dochodach lub znajdujących się w trudnych warunkach oraz pomoc celowa na zakup żywności dla 

osób i rodzin spełniających kryteria. 

W 2018 r. z pomocy w formie posiłków w szkole skorzystało 81 dzieci na kwotę 28.547 zł oraz                    

z pomocy w formie zasiłków celowych  18  rodzin na kwotę 6.250 zł. 

Poza wymienionymi programami w 2018 r. GOPS realizował zadania związane z przyznawaniem 

świadczeń społecznych, świadczeń rodzinnych, wychowawczych, świadczeń w ramach programu 

„Dobry start”, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i energetycznych 

a także wydawaniem Kart Dużej Rodziny. 

W ramach Ustawy o pomocy społecznej ośrodek realizuje następujące formy pomocy: 

1)   zasiłki stałe + składki na ubezpieczenie zdrowotne, koszt 32.780 zł; 

2) zasiłki okresowe, koszt 8.117 zł; 

3)   usługi opiekuńcze, 10.357 zł; 

  4)   specjalistyczne usługi opiekuńcze, koszt 4.000 zł; 

  5)   specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, koszt 22.400 zł; 

6) zasiłki celowe i specjalne celowe, koszt 6.535 zł; 

7) sprawienie pogrzebu, koszt 3.143 zł; 

8) umieszczanie osób w Domach Pomocy Społecznej i pokrywanie kosztów za ich pobyt, koszt 

67.668 zł; 

9) świadczenie pracy socjalnej. 

W 2018 r. materialnymi formami pomocy objęto  101  osób na kwotę 158.143 zł, natomiast pomocą      

w formie pracy socjalnej objęto 104 osoby. 

Pracownicy socjalni przyjęli 419 interesantów, którzy poza prośbami o pomoc przychodzili z różnymi 

problemami, potrzebowali porady albo zwykłej rozmowy. 

W ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych realizowano następujące formy wsparcia: 

1) zasiłki  rodzinne  wraz  z  takimi  dodatkami  jak:  dodatek  na  rozpoczęcie  roku  szkolnego,  na  

rehabilitację, z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, na dojazdy do szkoły albo 

na zakwaterowanie, z tytułu samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie 

urlopu wychowawczego, urodzenia dziecka, 

2)  jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 

3) świadczenie rodzicielskie, 
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4) zasiłki pielęgnacyjne, 

5) świadczenia pielęgnacyjne, 

6) specjalny zasiłek opiekuńczy, 

7) jednorazowe świadczenie „za życiem”. 

Ze wsparcia w ramach tej ustawy skorzystały 503 rodziny na kwotę 2.642.976 zł. 

Kwestię systemowego wsparcia rodzin 500+ reguluje ustawa o świadczeniach 

wychowawczych. 

Z tego rodzaju wsparcia skorzystało 581 rodzin na kwotę 5.558.784 zł. 

W 2018 r. po raz pierwszy realizowano wsparcie dla rodzin w ramach Programu „Dobry  start”.  

Wsparciem objęto 503 rodziny na kwotę 251.400 zł. Program realizowano od lipca do listopada 

2018  r., w naszej gminie wszystkie rodziny otrzymały zasiłki w okresie rozpoczęcia roku szkolnego. 

Ośrodek realizuje też ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W ramach tej ustawy 

do zadań organu należy wypłata zasądzonych przez sąd alimentów,  w przypadku kiedy egzekucja tych 

alimentów jest bezskuteczna ale także podejmowanie ustawowych działań wobec dłużników 

alimentacyjnych w celu poprawy egzekucji tych alimentów.  

Ze świadczeń w ramach Funduszu alimentacyjnego skorzystały 33 osoby na kwotę 168.375 zł. 

Działaniami aktywizującymi objęto 23 dłużników alimentacyjnych. 

Kolejną formą wsparcia rodzin o niskich dochodach są dodatki mieszkaniowe i energetyczne.                    

Z tych form pomocy skorzystały 2 rodziny na kwotę 2.645 zł. 

Ośrodek pomocy realizuje również rządowy program dla rodzin wielodzietnych w zakresie 

wydawania Kart Dużej Rodziny. W 2018 roku karty takie otrzymało 20 rodzin. 

 

X. OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 

Edukacja 

W roku 2018 Gmina Ulan-Majorat była organem prowadzącym 4 punkty przedszkolne usytuowane 

przy szkołach podstawowych, 4 szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi i zespół szkół, 

w skład którego wchodzą: gimnazjum, szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi, dwie filie 

szkoły podstawowej oraz przedszkole. Punkty przedszkolne w Kępkach, Sobolach i Zakrzewie ze 

względu na liczebność zostały połączone z oddziałami przedszkolnymi (tzw. „0”) w szkołach 

podstawowych. Sieć przedszkolna jest stabilna i zaspokaja potrzeby mieszkańców. Zasadnicza 

zmiana nastąpiła w sieci szkół – rok 2018 był kolejnym rokiem reformy, zgodnie z którą nastąpiło 

przekształcenie sześcioletnich szkół podstawowych w szkoły ośmioklasowe i wygaszanie 



82 
 

gimnazjum. Podstawowym problemem w 2018 roku była konieczność dostosowania organizacji 

szkół podstawowych do nowych wymogów prawa, co wiązało się z koniecznością zwiększenia 

nakładów na gminną oświatę. 

 

Tabela nr 1. Uczniowie w klasach w podziale na jednostki (dane wg spisu SIO stan na 30.09.2018) 

Nazwa szkoły / 

placówki 

Liczba 

oddziałów 

ogółem Ś
re

dn
ia

 

lic
ze

bn
oś
ć 

od
dz

ia
łu

 Liczba uczniów 

og
ół

em
 

po
ni
że

j 

"0
"

 

"0"  I II III IV V VI VII  VIII  

SP w Domaszewnicy 9 13,9 125  22 13 14 4 13 15 9 18 17 

SP w Kępkach 9 7,2 52  6 3 6 2 7 10 5 7 6 

SP w Sobolach 9 8,6 66  5 7 4 4 9 15 9 9 4 

SP w Zakrzewie 9 7,9 56  5 5 7 1 7 9 4 10 8 

Pp w Domaszewnicy 1 24 24 24          

Pp w Kępkach 1 punkty 

połączone z 

oddziałem 

„0” 

13 13          

Pp w Sobolach 1 11 11          

Pp w Zakrzewie 1 15 15          

ZS Gimnazjum w 

Ulanie-Majoracie 
3 21 63     63      

ZS SP w Ulanie-

Majoracie 
17 17,9 305  30 25 28 15 35 58 43 42 29 

ZS Przedszkole w 

Ulanie-Majoracie 
3 22 67 67          

ZS Filia w 

Paskudach 
4 4,5 18  9 4 3 2      

ZS Filia w Sętkach 4 4,0 16  5 4 4 3      

 

Warto zwrócić uwagę na średnią liczebność oddziałów, która ma bezpośredni wpływ na stosunek 

subwencji naliczanej na ucznia i kosztów utrzymania oddziału. Dodatkowe środki w ramach 

subwencji oświatowej jst otrzymuje na kształcenie uczniów niepełnosprawnych – wg spisu SIO na 
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30.09.2018 r. w naszych szkołach uczyło się 7 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Środki naliczane w subwencji na uczniów niepełnosprawnych są wyodrębnione w rozdziale 8150                   

i od roku 2018 mogą być wydatkowane wyłącznie na kształcenie specjalne. 

Przepisy oświatowe ograniczyły możliwość łączenia klas o niewielkiej liczbie uczniów, wymusiły 

organizację świetlic szkolnych oraz przyznawanie dodatkowych godzin na zajęcia z pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. Wzrosła liczba oddziałów – w miejsce 6 oddziałów gimnazjalnych    

z mocy prawa powstało 12 oddziałów klas VII i VIII. Nauczanie przedmiotowe w klasach V – VIII 

spowodowało konieczność zatrudnienia nauczycieli specjalistów w niewielkim wymiarze etatu – 

forma niekorzystna z punktu widzenia finansów i organizacji pracy szkoły.  

Nastąpił znaczący wzrost nakładów na oświatę, spowodowany głównie wzrostem etatów 

pedagogicznych oraz wzrostem liczby nauczycieli dyplomowanych, którzy stanowią ponad 50% 

ogółu zatrudnionych.  

Tabela nr 2. Etaty pedagogiczne w podziale na jednostki (dane wg spisu SIO stan na 30.09.2018) 

Szkoły 
Etaty 

ogółem 

Ogółem 

objęte 

subwencją 

Stopień awansu  

S K M D 
Poza 

subwencją 

SP D 11,94 11,58 0,94 1,97 1,86 6,81 0,36 

SP K 10,17 10,17 0,00 4,72 2,16 3,29 0,00 

SP S 12,57 12,57 1,22 2,85 3,81 4,69 0,00 

SP Z 10,23 10,23 0,11 0,34 4,00 5,78 0,00 

Pp D  1,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12 

Pp K 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 

Pp S 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 

Pp Z 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 

ZS U 46,06 43,31 2,00 2,00 14,33 24,98 2,75 

Ogółem 93,10 87,86 4,27 11,88 26,16 45,55 5,24 

 

Podstawowym problemem gminnej oświaty jest demografia w połączeniu z nieracjonalną siecią 

szkół.  

Od 2008 r. do 30.09.2018 r. ze szkół ubyło ponad 200 uczniów, tzn. obrazowo rzecz ujmując – 

cztery nasze małe szkoły. W 2018 r. naukę w gimnazjum ukończyło 68 uczniów, natomiast                    

w szkołach podstawowych w kl. I rozpoczęło naukę 61 uczniów. Kolejna znacząca zmiana  liczby 
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uczniów nastąpi 31.08.2019 r. – skutkiem wygaszenia gimnazjum z systemu gminnej oświaty ubędzie 

jeden rocznik uczniów.  Będzie to miało wpływ na wysokość kolejnych subwencji oświatowych. 

W systemie oświaty jest natomiast ustabilizowana liczba dzieci objętych wychowaniem 

przedszkolnym – od 2009 r. wynosi ok. 200 dzieci.  

Liczebność klas została przedstawiona w tabeli nr 1, zmiany w demografii obrazuje poniższy wykres. 

Wykres Nr 1.Uczniowie i dzieci w systemie oświaty w latach 2008  – 2018   

 

Dane z USC pokazują, że mimo wprowadzenia rozwiązań prorodzinnych (500+) liczba urodzeń                    

w  Gminie wzrosła nieznacznie. Dane te są obarczone błędem – nie wszystkie dzieci zameldowane 

w Gminie podejmują naukę w naszych szkołach. W obwodach niektórych szkół nawet 10% dzieci 

przebywa wraz z rodziną poza miejscem zameldowania. Pojawił się także organizacyjny problem – 

powroty rodzin z zagranicy – wiąże się to z koniecznością organizowania dodatkowych zajęć 

wyrównawczych i z języka polskiego. 

 

Tabela nr 3. Liczba dzieci w obwodach szkół wg roczników urodzenia stan na 31.12.2018 
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SP w Kępkach 

Kępki, Skrzyszew, 

Żyłki  

6 10 4 5 6 2 7 2 6 10 6 5 3 

SP w Sobolach 

Sobole, Stanisławów 
10 8 15 8 7 8 9 8 5 9 5 8 3 

SP w Zakrzewie 

Gąsiory, Zakrzew, 
4 6 6 4 5 5 4 5 4 7 2 7 9 

ZS w Ulanie-

Majoracie 

Klębów, Rozwadów, 

Stok, Ulan Duży, 

Ulan-Majorat, Ulan 

Mały, Zarzec, 

Wierzchowiny,  

37 43 27 20 31 23 27 29 25 29 33 30 32 

Filia w Sętkach 

Sętki 
5 6 3 2 4 5 4 3 5 2 5 6 7 

Filia w 

Paskudach 

Paskudy 

3 6 8 2 4 5 10 2 3 6 5 6 3 

Ogółem w 

Gminie 
81 96 83 49 71 67 78 59 63 75 66 80 72 

 

W 2018 roku Gmina uczestniczyła w projekcie „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - 

szkolenia i doradztwo dla jst w woj. lubelskim”. W ramach projektu szkolenia z zakresu oświaty 

ukończyły trzy osoby: Jarosław Koczkodaj, Agnieszka Gajda, Bożena Krawczyk. Gmina korzystała 

z wsparcia ekspertów oświatowych, zorganizowano szkolenia dla nauczycieli nt. kompetencji, 

systematycznym wsparciem objęto dwie szkoły – w Domaszewnicy i w Kępkach. Dużym 

zainteresowaniem cieszyła się zorganizowana w ramach projektu debata społeczna nt. stanu gminnej 

oświaty. 

 

Efekty kształcenia 

W 2018 roku odbyły się egzaminy zewnętrzne tylko w gimnazjum. W roku 2018 wynik egzaminu 

był na niższym poziomie niż w 2017 r. i zdecydowanie niższy niż w 2016 r. Na ten słabszy wynik 

prawdopodobnie ma wpływ ogólna atmosfera wytworzona wokół gimnazjów w związku z reformą 

oświaty oraz poczucie schyłkowości tej formy edukacji. Szkoła ze swoimi wynikami sytuuje się                    

w staninie określanym „niżej średni”. 
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Tabela Nr 4. Wyniki egzaminu  w ZS w Ulanie – Majoracie Gimnazjum w 2018   r. (w skali 

procentowej) 

PRZEDMIOT 

ŚREDNIA W 

POLSCE DLA 

WSI 

ŚREDNIA 

POWIAT 

ŚREDNIA ZS 

W ULANIE-

MAJORACIE 

STANIN 

Język polski 66 67 64 4 

Historia i WOS 57 57 52 4 

Matematyka 50 50 45 4 

Przedmioty 

przyrodnicze 
54 54 49 4 

J. angielski poziom 

podstawowy 
62 63 56 4 

J. niemiecki poziom 

podstawowy 
50 44 39 3 

J. angielski poziom 

rozszerzony 
45 47 41  

Niezależnie od wyników egzaminu należy podkreślić, że uczniowie odnieśli wiele sukcesów 

dydaktycznych, sportowych i artystycznych. Sukcesy uczniów są ich zasługą, ale nie byłyby możliwe 

bez dużego wkładu pracy nauczycieli szkół oraz rodziców, a sportowe także działającego w Ulanie-

Majoracie klubu sportowego. Aktywizowaniu uczniów służą konkursy o zasięgu gminnym 

organizowane przez poszczególne szkoły pod patronatem Wójta Gminy. W 2018 r. odbyło się 18 

edycji konkursów wiedzy, artystycznych i zawodów sportowych – większość z nich to imprezy 

cykliczne o kilkuletniej tradycji. 

Gmina realizuje przyjęty w 2014 r. Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci 

i Młodzieży przewidujący wypłatę stypendiów za sukcesy naukowe, sportowe i artystyczne. 

W czerwcu 2018 roku po raz czwarty w tak dużej skali zostały wypłacone stypendia Wójta Gminy 

o charakterze motywacyjnym. Po raz trzeci stypendia były wręczane na specjalnie zorganizowanej 

Gali Stypendystów z udziałem dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców, Rady Gminy. Stypendia                    

w wysokości od 200 do 1000 zł otrzymało 59 uczniów ze wszystkich szkół prowadzonych przez 

Gminę Ulan-Majorat; wysokość stypendiów była uzależniona od rodzaju i skali sukcesu, najwyżej 

premiowane były osiągnięcia dydaktyczne. Łączna kwota wypłat – 21 000 zł. Podziękowania 

otrzymali dyrektorzy szkół stwarzający warunki do rozwoju ucznia i nauczyciele przygotowujący 

uczniów do zawodów i konkursów. 
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Obowiązek nauki. Ważnym zadaniem realizowanym przez Gminę była kontrola obowiązku 

szkolnego i obowiązku nauki. Obowiązkowi szkolnemu podlegają uczniowie w wieku od 7 lat do 

ukończenia gimnazjum (16 lat), a obowiązkowi nauki uczniowie w wieku 17 - 18 lat życia. Kontroli 

spełniania obowiązku szkolnego dokonują dyrektorzy szkół w obwodach, w których zamieszkują 

uczniowie, a obowiązku nauki gmina, która gromadzi informacje dotyczące młodzieży w wieku 16 – 

18 lat. Podstawowe informacje w zakresie spełniania obowiązku nauki zawarto w tabeli nr 15. 

Tabela Nr 5. Kontrola obowiązku nauki. 

Lp. Wyszczególnienie 

1. Liczba uczniów zobowiązanych do spełniania obowiązku nauki (roczniki 

1997 -1999) 
227 

2. Liczba uczniów spełniających obowiązek szkolny w gimnazjum 70 

3. Liczba uczniów spełniających obowiązek nauki w szkołach 

ponadgimnazjalnych 
154 

 

FINANSE OŚWIATY 

 

Źródła finansowania oświaty: 

− część oświatowa subwencji ogólnej, 

− rezerwa subwencji oświatowej, 

− dotacje celowe, 

− dotacja przedszkolna, 

− tzw. środki unijne, 

− zwrot kosztów wychowania przedszkolnego – rozliczenia między jst, 

− dochody własne jednostek oświatowych. 

Źródła podstawowe (subwencja, dotacja przedszkolna i dotacja tzw. podręcznikowa) są 

gwarantowane przez budżet państwa, inne źródła wymagają aplikowania i wiążą się z koniecznością 

zapewnienia udziału własnego. W 2018 r. pozyskano środki dodatkowe w wysokości 74 571 zł 

(rezerwa subwencji), 28 000 zł (program „Aktywna tablica”),  163 332 zł w ramach projektu „Badam 

i poznaję świat”. 
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Ponieważ szkoły i punkty przedszkolne zorganizowane są w tym samym budynku, koszty bieżące 

liczone są łącznie, chociaż należy podkreślić, że wychowanie przedszkolne stanowi zadanie własne 

gminy. 

 

Podstawową pozycją w wydatkach na oświatę są wynagrodzenia – stanowią ok. 85% kosztów 

funkcjonowania szkół. Zgodnie z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela średnie wynagrodzenia 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego muszą osiągnąć poziom określony                    

w odrębnych przepisach. W przypadku, gdy wskaźniki nie zostaną osiągnięte, jst wypłaca tzw. 

jednorazowy dodatek uzupełniający. W 2018 r. tylko na poziomie nauczyciela stażysty odnotowano 

konieczność wypłaty JDU w wysokości 4 203 zł – jest to dowód na to, że te składniki płac, na które 

ma wpływ jst, są w Gminie Ulan-Majorat właściwie kształtowane. Na łączną wysokość środków na 

wynagrodzenia w 2018 r. miały także wpływ trzy odprawy emerytalne (52 551 zł) oraz jedna odprawa 

przysługująca nauczycielom zwalnianym z art. 20 Karty Nauczyciela (19 902 zł).  

 

Wykres nr 2. Wydatki płacowe (łącznie z dodatkiem wiejskim) na tle wydatków ogółem 

w rozdziale 801 i 854 

 

 

Baza dydaktyczna. Budynki szkolne w wystarczającym stopniu zaspokajają potrzeby uczniów.                  

We wszystkich szkołach (z wyjątkiem Filii w Sętkach) istnieją pracownie komputerowe oraz sale do 

prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, chociaż tylko ZS w Ulanie-Majoracie oraz SP                    

w Domaszewnicy dysponują profesjonalnymi halami sportowymi. Pracownie komputerowe oraz sieć 

szkolna wymagają pilnego odnowienia. Przy wszystkich szkołach i filiach funkcjonują place zabaw. 

Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych uznać należy za dobry, co jest rezultatem 

stałych, znacznych nakładów finansowych czynionych od kilku lat na poprawę substancji budowlanej 

dla sprawności technicznej i dla optymalizacji kosztów eksploatacji. Zastrzeżenia budzi stan urządzeń 

sportowo-rekreacyjnych – podłoże placów zabaw wymaga zmiany lub remontu kapitalnego.  

7 340 000

1 343 270

wydatki płacowe

wydatki pozapłacowe



89 
 

W okresie sprawozdawczym czyniono stałe działania dla poprawy bazy. Przeprowadzono bieżące 

remonty we wszystkich szkołach, np. prace malarskie i remontowe  w ZS w Ulanie i SP w Zakrzewie, 

odnowienie podłóg i remont sieci internetowej w SP w Kępkach. Zrealizowano zadanie inwestycyjne 

– wymieniono piece centralnego ogrzewania w Zespole Szkół na piece gazowe.  

Ważnym problemem wymagającym decyzji strategicznych i znacznych nakładów finansowych jest 

zapewnienie właściwych warunków funkcjonowania przedszkola w Zespole Szkół.  

W Zespole Szkół w Ulanie realizowany jest projekt „Badam i poznaję świat”, w ramach którego 

zostały wyposażone pracownie przedmiotowe, natomiast w Domaszewnicy pracownie zostały 

utworzone ze środków pozyskanych z rezerwy subwencji oświatowej. 

 

Stypendia socjalne i zasiłki szkolne. W 2018 r. po raz kolejny otrzymaliśmy bardzo niską dotację – 

27 568 zł. Z konieczności zwiększono ponad określoną ustawo (10%) wysokość środków własnych. 

Środki własne na wypłatę stypendiów wyniosły 12 581 zł, co stanowi ponad 31% kosztów zadania. 

Jednym z zadań własnych gminy jest dowożenie. Zadanie to jest realizowane poprzez zakup 

biletów miesięcznych w otwartych kursach autobusowych oraz zwrot kosztów dowozu rodzicom 

uczniów niepełnosprawnych na podstawie porozumień zawieranych z Wójtem Gminy. Otwartymi 

kursami autobusowymi dowożeni są uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie 

Gimnazjum i Szkoła Podstawowa oraz Szkoły Podstawowej w Sobolach. Uczniowie 

niepełnosprawni pobierają naukę w szkołach na terenie gminy, w Łukowie lub Radzyniu Podlaskim. 

Z formy dowożenia na podstawie porozumienia korzysta 17 uczniów. Ogółem koszty dowożenia                 

w 2018 r. wyniosły 209 550 zł. 

Tabela nr 6. Dotacje i subwencja a koszty w 2018 (dane bez projektu „Badam i poznaję świat, bez 

stypendiów). Wydatki obejmują szkołę i wychowanie przedszkolne. Liczba dzieci w układzie 

średniorocznym (dane SIO wg 31.03 i 30.09.2018) 

 

Szkoła/ 

placówka D
zi

ec
i  

   
   

   
 

i u
cz

ni
ow

ie
 

śr
ed

ni
or

oc
zn

ie
 

Wydatki  

Koszt 

kształcenia

1 dziecka/ 

ucznia 

Dotacje i 

subwencja 

Śr. zew. na 

1 dziecko/ 

ucznia 

Śr. własne na 

1 dziecko/ 

ucznia 

Domaszewnica 141,00 1 329 062 9 426 884 103 6 270 3 156 

Kępki 63,33 832 371 13 143 483 079 7 628 5 515 



90 
 

Sobole 73,67 985 638 13 380 606 086 8 227 5 152 

Zakrzew 68,00 798 393 11 741 478 994 7 044 4 697 

Filia Sętki 13,00 213 763 16 443 79 640 6 126 10 317 

Filia Paskudy 22,00 255 748 11 625 154 069 7 003 4 622 

Ulan-Majorat 465,00 4 183 054 8 996 3 208 145 6 899 2 097 

Ogółem  8 598 029  5 894 116   

Kolejne zadanie własne w dziedzinie oświaty to administracyjna i księgowa obsługa szkół. Tylko 

w Zespole Szkół i w Szkole Podstawowej w Domaszewnicy przewidziane są etaty administracyjne, 

podstawową usługę w tym zakresie świadczy Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 

w Ulanie-Majoracie, który funkcjonuje na zasadzie centrum usług wspólnych. Wykonuje zadania nie 

tylko na rzecz szkół, ale również gminnego żłobka i Gminy jako organu prowadzącego szkoły. Koszt 

funkcjonowania GZE-AS w 2018 r. to 420 293 zł. 

Po raz trzeci w sierpniu 2018 r. Gmina Ulan-Majorat przeznaczyła środki finansowe (wykazane                    

w budżecie gminy, a nie w budżetach szkół) na organizację półkolonii dla dzieci niepełnosprawnych 

– zadanie to zrealizowało stowarzyszenie UFIS. Celem przedsięwzięcia była nie tylko organizacja 

wypoczynku w miejscu zamieszkania, ale także integracja dzieci niepełnosprawnych pobierających 

naukę poza naszą gminą z rówieśnikami mieszkańcami gminy oraz integracja rodziców dzieci 

niepełnosprawnych. 

Wydatki gminę na oświatę wynosiły 9 266 894 zł, z czego 6 269 533 zł pokryte zostało z subwencji 

oświatowej i dotacji przekazanych z budżetu państwa, dochodów własnych jednostek oraz środków 

tzw. „unijnych”.  

Znacząco rośnie udział środków własnych w finasowaniu zadań oświatowych. Nie jest to skutek 

działań podejmowanych na poziomie gminy, ale skutek reformy oświaty, która narzuciła 

niekorzystne dla jst rozwiązania. Możliwości racjonalizacji wydatków są bardzo ograniczone. 

W 2019 roku należy się liczyć z dalszym wzrostem nakładów na edukację przy zmniejszającej się 

subwencji oświatowej. 
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Wykres nr 3. Źródła finansowania oświaty 

 

Udział procentowy wydatków oświatowych na tle wydatków ogółem w Gminie w ostatnich latach – 

paradoksalnie – zmniejszył się. Znacząco wzrosły wydatki GOPS, stąd zmiana procentowa. Nie mniej 

jednak edukacja to wciąż nie tylko najważniejsze zadanie gminy, ale również najpoważniejsza 

pozycja w budżecie. 

Wykres nr 4. Wydatki oświatowe na tle wydatków Gminy ogółem 

 

PRAWO LOKALNE 

Rada Gminy Ulan–Majorat przyjęła następujące uchwały regulujące funkcjonowanie oświaty 

w gminie: 

1. uchwała Nr XXXIII/210/18 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego, 

2. uchwała Nr XXXIV/213/18 w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla 

dyrektorów, 

subwencja

62%

rezerwa 

subwencji

1%

dotacje celowe

4%

dochody własne

0%

środki własne 

gminy

33%

25 731 743; 

74%

9 266 894; 

26%

wydatki pozaoświatowe

edukacja
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3. uchwała Nr XXXIV/214/18 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli. 

Wójt Gminy wydał 4 zarządzenia dotyczące bieżącego funkcjonowania oświaty. 

Nie odbyło się żadne postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego, natomiast 

przedstawiciel Gminy Ulan-Majorat uczestniczył w postępowaniu kwalifikacyjnym na stopień 

nauczyciela dyplomowanego. 

W maju 2018 r. Wójt Gminy złożył wniosek o nagrodę Ministra Edukacji Narodowej dla Pani Teresy 

Wierzchowskiej, dyrektor Szkoły Podstawowej w Domaszewnicy. Wniosek został rozpatrzony 

pozytywnie. Z własnej inicjatywy i na wniosek dyrektorów szkół 10 osobom zostały przyznane 

nagrody Wójta Gminy – łączna pula nagród wyniosła 15 300 zł. 

31 sierpnia 2018 r. Pani Eulalia Mikołajuk zakończyła trzecią kolejną kadencję na stanowisku 

dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie. Konkurs na stanowisko dyrektora 

nie został ogłoszony w związku z tym, że rok szkolny 2018/19 jest ostatnim rokiem wygaszania 

gimnazjum w zespole i kończy przekształcanie szkół. Na okres 10 miesięcy obowiązki dyrektora 

powierzono pani Małgorzacie Karpińskiej, która była wicedyrektorem ds. gimnazjum. 

 

XI.  OPIEKA NAD DZIE ĆMI DO LAT 3 

Opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat zapewnia Gminny Żłobek „Maluszkowo” w Ulanie-Majoracie. 

Pierwsze dzieci zostały przyjęte do żłobka w styczniu 2018 r. Liczba dzieci systematycznie wzrastała 

w każdym miesiącu – od 13 w styczniu do 39 dzieci w grudniu. Żłobek prowadzi aktywną politykę 

w celu pozyskania dzieci, promując swoje działania w mediach lokalnych i mediach 

społecznościowych. Staje się ważnym miejscem nie tylko opieki dla dzieci, ale także wsparcia dla 

rodzin (warsztaty dla rodziców, konsultacje z psychologiem dziecięcym, spotkania integracyjne). 

Pracownicy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje, aby wszystkie funkcje żłobka były 

spełnione na najwyższym poziomie. Kontrole sanitarne i prowadzone przez Gminę Ulan-Majorat 

potwierdzają wysoki standard opieki.  

Koszt funkcjonowania żłobka w 2018 r. to 497 694 zł. Źródła finasowania pokazuje poniższy wykres. 
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Wykres nr 5. Źródła finansowania żłobka 

 

Żłobek jest bardzo ważnym elementem polityki prorodzinnej i ważnym wskaźnikiem rozwoju 

infrastruktury społecznej. 

 

XII.  DZIAŁALNO ŚĆ KULTURALNA, BIBLIOTEKI, 

PROMOCJA GMINY 

Kultura – efekty działań 

Działalność kulturalna Referatu Kultury i Promocji Gminy w 201 8 roku. 

Do zadań Referatu Kultury i Promocji Gminy (Gminnego Ośrodka Kultury), zgodnie                    
z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Ulan-Majorat należą w szczególności:  
- zadania związane z promocją gminy, 
- współpraca z mediami w dziedzinie kultury i promocji gminy, 
- redagowanie i wydawanie „Informatora Ulańskiego”, 
- organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych, 
- organizacja imprez plenerowych, w tym gminnych festynów i dożynek, 
- tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą                    
i sztuką, 
- tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego, 
- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, 
- prowadzenie dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych, tanecznych i artystycznych, 
- współpraca ze szkołami w sprawach dotyczących imprez kulturalnych i rozrywkowych oraz 
konkursów,  
- obsługa i prowadzenie dokumentacji Ulańskiej Rady Seniorów. 
 
W Gminnym Ośrodku Kultury jest zatrudnionych 5 osób na pełny etat, z czego 3 to pracownicy 
merytoryczni. Dodatkowo w 2018 roku była  zatrudniona 1 osoba na umowę zlecenie do prowadzenia 
zajęć tanecznych w wymiarze 4 godz. tygodniowo. 

wpłaty 
rodziców

24%

dotacja 
celowa
11%

środki 
własne
65%
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1. Zajęcia stałe i grupy zainteresowań Gminnego Ośrodka Kultury 

W 2018 roku zostały przeprowadzone artystyczne formy zajęć stałych, w których to dzieci, młodzież 
i osoby dorosłe rozwijały swoje zainteresowania, kształcąc swój warsztat pod okiem 
wykwalifikowanej kadry.           

•  Zajęcia teatralne (2 grupy teatralne „Straszydełek”-198 h) 
•  Zajęcia recytatorskie (indywidualne 26 h) 
•  Zajęcia plastyczne (38 h) 
•  Zajęcia taneczne (2 grupy- 112 h) 
•  Zajęcia nauki gry na gitarze (indywidualne lub po 2 os.- 210 h) 

Zajęcia dla dorosłych 

•  Zumba (46 h) 
•  Aerobik (22h) 

 

W 2018 roku w zajęciach stałych uczestniczyło od 53 do 83 osób miesięcznie. 

Od stycznia do grudnia 2018 roku (z przerwami na wakacje) w zajęciach stałych udział wzięło do 83 
osób. W rozpisanie na poszczególne warsztaty podział na grupy wygląda w następujący w sposób: 

•  Zajęcia teatralne (2 grupy teatralne „Straszydełek”-15 os.) 
•  Zajęcia recytatorskie (indywidualne 5 os.) 
•  Zajęcia plastyczne (11 os.) 
•  Zajęcia taneczne (2 grupy- 18 os.) 
•  Zajęcia nauki gry na gitarze (indywidualne lub po 2 os.- 10 os.) 

Zajęcia dla dorosłych 
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•  Zumba (11 os.) 
•  Aerobik (13 os.) 

 
Zespoły i grupy GOKu reprezentowały i promowały Gminę Ulan-Majorat poza jej granicami: 

•  Grupa Teatralna „Straszydełka” (12 razy) podczas festiwali, konkursów, przeglądów, 
występów w Lublinie, Rudzie Hucie, Łukowie, Podgłębokim, Radzyniu Podlaskim; 

•  Zespoły Taneczne podczas Festiwalu w Puławach; 
•  Zumbulan (2 razy - grupa Zumby) podczas maratonu charytatywnego „Ratujemy Renie”                    

w Radzyniu Podlaskim oraz Danza Camp w Jedlance; 
•  U-Lans Team podczas biegu ekstremalnego Castorian w Czemiernikach; 
•  GOK promował Gminę Ulan-Majorat podczas II Kongresu Kultury Województwa 

Lubelskiego w Lublinie. 

 

2. Zorganizowane wydarzenia kulturalne Gminnego Ośrodka Kultury   

Gminny Ośrodek Kultury w swojej działalności zorganizował  szeroko rozumiane wydarzenia 
kulturalne oraz był partnerem licznych działań organizowanych przez inne instytucje, organizacje lub 
grupy zainteresowań.  

W roku 2018 zostały zorganizowane  wydarzenia o zasięgu: ogólnopolskie (4 razy), 
wojewódzkim (2 razy) i powiatowym (2 razy).  
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L.p. 

Nazwa wydarzenia/zajęć 
zapotrzebowania 

Data 
wydarzenia 

Ilość uczestników 

1.  XI Gminny Konkurs 
Kolęd Pastorałek i 
Piosenek Świątecznych  
IV Przedszkolny Przegląd 
Kolęd Pastorałek i 
Piosenek Świątecznych 
pod patronatem Wójta 
Gminy Ulan-Majorat  

12 stycznia  8 zespołów wokalnych, 
16 solistów szk.podst. 
4 solistów gimnazjum 
łącznie: 86 osób 

2.  Gminny Konkurs 
Plastyczny „Seniorzy są 
wśród nas” 

4 stycznia 128 osób 

3.  Gminny Konkurs 
Literacki 

4 stycznia 15 osób 

4.  Gminny Konkurs 
Multimedialny 

4 stycznia 1 osoba 

 5. „Ferie z kulturą”  
 
 

od 29 
stycznia do 
11 lutego  
 
 
 
 

 

Warsztaty taneczne, plastyczne, 
kulinarne, krawieckie, wyjazdy itp. 
48 osób 

6. „Babski wieczór w Ulanie”  11 marca Wokaliści, modelki, osoby 
zaangażowane: 36 osób 
łącznie: 290 osób 

7. „Mi ędzynarodowy Dzień 
Teatru”- po ulańsku 

7 kwietnia  ok. 100 osób 

8. „Moje Małe 
Brzechwowanie” 
 

25 kwietnia  47 osób 

9. „I can be a star 2018” 
Konkurs Piosenki 
Angielskiej 

23 kwietnia. 39 solistów 
9 zespołów wokalnych 
łącznie 79 osób 
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10. Powiatowe prezentacje 
spektakli w ramach 
Wojewódzkiego Przeglądu 
Teatrów Dziecięcych i 
Młodzieżowych 

27 kwietnia  4 grupy teatralne  
łącznie 38 osób 

11. III Papieski Rajd Rowerowy 
„Od Jana Pawła II do Jana 
Pawła II” 
GOK partner 

16 maja  120 osób 

12. XXXVII Mały Konkurs 
Recytatorski – eliminacje 
gminne 

21 maja 29 osób 

13. Gminny Konkurs 
Pięknego Czytania. Cała 
Polska czyta dzieciom-
Ulan też! 

8 czerwca  21 osób 

14. XI Wojewódzki Konkurs 
Zespołów Tanecznych 

13 czerwca  ok. 1000 osób 
(65 zespołów tanecznych) 

15 Odsłonięcie tablicy 
pamiątkowej Rtm. 
Wincentego Zawadzkiego 
w Skrzyszewie 

24 czerwca  150 osob 

16. Konkurs Fotograficzny 
„Nieodkryte zakątki 
Gminy Ulan-Majorat”          
I edycja 

czerwiec 13 osób (31 prac) 

17. GMINNA GALA 
STYPENDYSTÓW 
GOK- partner 

21 czerwca 120 osób 

18 100 lecie Odzyskania 
Niepodległości przez 
Polskę, 100 lecie OSP 
Sobole, 600 lecie wsi 
Sobole. 
GOK partnerzy  

1 lipca 700 osób 

19. Wyjazd na spektakl 
operetkowy do CSK w 
Lublinie 

5 lipca 90 osób 

20. Półkolonie integracyjne 
dla dzieci i młodzieży  
(GOK partnerzy) 

27-31 
sierpnia 

35 os. 

21. „Teatr w ogrodzie” 8 - 9 września ok. 120 osób 

22. Narodowe czytanie 
GOK partner 

8 września ok. 120 osób 
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Ze względu wystąpienie w naszej gminie wirusa ASF część plenerowych wydarzeń kulturalnych 
została odwołana m.in. był to zaplanowany Rajd Rowerowy, Piknik Rodzinny, Spotkanie z Pieśnią 
Ludową w Domaszewnicy, Dożynki Gminno-Parafialne.  

3. Ulańska Rada Seniorów i Zespoły Śpiewacze  

W Gminnym Ośrodku Kultury działa Ulańska  Rada Seniorów oraz zespoły śpiewacze integrujące                   
i wspierające środowisko seniorów,  propagujące kulturę ludową, kultywujące tradycję i promujące 
Gminę Ulan-Majorat. Poprzez organizację spotkań o charakterze ludycznym, aktywizują 
społeczeństwo senioralne wśród mieszkańców a ponadto uczestnicząc w wydarzeniach o podobnych 
charakterze promują Gminę Ulan-Majorat poza jej granicami.  

  Na terenie Gminy Ulan-Majorat działające formy aktywizacji Seniorów i organizowane spotkania 
w 2018 roku to: 

•  Ulańska Rada Senior + 3 Koła Seniorów  
(Spotkanie Opłatkowe i Bal Seniorów) 

•  Złoty Kłos „(Karnawałowe Ostatki ze Złotym Kłosem)  
•  „Senior” (Dzień Inwalidy) 
•  „Tradycja” (Groch z kapustą po Ulańsku) 
•  „Melodia” (brak ze względu na ASF) 

  

 

23. Ogólnopolski Konkurs 
Plastyczny „Niepodległa” 
GOK partner 

28 września 38 prac 
13 szkół z 4-ech województw 
ok 70 osób 
łącznie  108 osób 

24. 22 JESIENNY KONKURS 
RECYTATORSKI - 
eliminacje 

19 
października 

9 osób 
 

25. XX Gminny Konkurs 
Recytatorski 
Poezji i Prozy 
ks. Jana Twardowskiego 
„SZMARAGDOWY 
PASIKONIK” 2017 
konkurs recytatorski 
 

28 listopada 33 osoby 
15 widzów 
łącznie 48 osób 

26. Święto Niepodległości 
 

11 listopada  180 osób 

27. 600- lecia wsi 
Domaszewnica  

18 listopada  450 osób 

 
28. 

50-lecie Gminnego 
Ośrodka Kultury 

30 listopada 120 osób 

Łącznie wzięło udział ok. 4 425 osób 
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4. Promocja Gminy Ulan-Majorat 

Promocja gminy stanowi jeden ze sposobów rozwoju danej gminy. 

Referat Kultury i Promocji Gminy zajmuje się tworzeniem wizerunku przyjaznego, atrakcyjnego                   
i otwartego na szerokie spektrum działania, wykorzystującego lokalny potencjał oraz informowaniem 
o podjętych inicjatywach przez Wójta i Gminę Ulan-Majorat.  

W ramach tego działania: 
•  redagowany i wydawany jest „Informator Ulański” (4000 szt./ rok) 
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Informator Ulański jest podzielony na sześć działów: 
samorząd, oświata, kultura, sport, straż i informacje. Zamieszczane są w nim wiadomości bieżące                
z pracy Urzędu Gminy, informacje ze wszystkich szkół z terenu gminy Ulan-Majorat, relacje                    
z wydarzeń sportowych i kulturalnych, ogłoszenia itp. 
Promocja w mediach: 

•  promocja gminy na stronie internetowej www.ulanmajorat.pl                    
i www.gok.ulanmajorat.pl oraz w mediach społecznościowych facebooku. W 2018 
roku zostało zamieszczone 135 postów, 

•  promocja gminy poprzez współpracę z mediami: zostało wysłanych 66 wiadomości  
tekstowych promujących gminę Ulan-Majorat, 

•  dwukrotny udział w programie Między Wisłą i Bugiem emitowanym na żywo                    
w TVP 3, 

•  dwukrotnie udzielony wywiad do Katolickiego Radia Podlasie, 
•  obszerny materiał (2 str.) promujący Gminę Ulan-Majorat w Dzienniku Wschodnim.   

 
5. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Ulanie-Majoracie w 2018 roku 

W gminie w 2018 r. funkcjonuje jedna biblioteka – Gminna Biblioteka Publiczna 
 w Ulanie-Majoracie z filią w Domaszewnicy. Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 14 
499 woluminów, zaś na koniec roku – 14 953 woluminów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna 
liczba woluminów wynosiła 2,4 na dzień 1 stycznia 2018 r. oraz 2,5 na dzień 31 stycznia 2018 r. 
Biblioteka nie posiada zbiorów audiowizualnych. Ze zgromadzonych zbiorów korzystało  732  
czytelników. Liczba  wypożyczeń w ciągu roku  wyniosła 10 182 sztuk książek.  W 2018 roku                    
z czytelni  korzystano  756  razy. 
 
W 2018 roku wzbogacono zbiory bibliotek o m.in. następujące pozycje: 

•  zakupiono 350 woluminów literatury pięknej dla dorosłych, 

•  158 książek dla dzieci,  
•  18 sztuk literatury popularnonaukowej. 

Zakup nowości dokonywany był na podstawie popularności i ocen na portalach internetowych np. 
„lubimy czytać”, rozmów z aktywnymi czytelnikami, rekomendacji sprzedawców, jakości wydania                  
i ceny. 

Biblioteka zatrudnia 4 pracownice (2,50 etatu) W ciągu roku struktura zatrudnienia nie zmieniła się. 

W bibliotece użytkowano 6 komputerów. Biblioteka nie posiada katalogu on-line. Gminna Biblioteka 
posiada katalog elektroniczny dostępny dla czytelników na miejscu. Nie ma możliwość zdalnego 
(internetowego) składania zamówień. 
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Data 
wydarzenia 

 
Wydarzenie 
 

 
Organizator 
 
 

    
Liczba  
uczestników  
 

07.03.2018 
 
 
 
 
20.04.2018 
 
 
 
 
19.04.2018 
 
 
 
25.04.2018 
 
 
 
 
21.05.2018 
 
 
08.06.2018 
 
 
 
08.06.2018 

Eliminacje szkolne XIX Konkursu 
Recytatorskiego poezji i prozy ludowej im. 
W.Tuwalskiego. (współorganizacja) 
 
 
Wieczór w Bibliotece – spotkanie z pisarzem 
Jackiem Łapińskim. 
Niepodległościowy escape room 
 
 
„Moje Małe Brzechwowanie….z Poezja   
o Ojczyźnie” 
Szkolny Konkurs Recytatorski,  
 
„Moje Małe Brzechwowanie….z Poezja   
o Ojczyźnie” 
Gminny Konkurs recytatorski. 
Spotkanie autorskie z Edytą Zarębską 
 
„Mały Konkurs Recytatorski” Eliminacje 
powiatowe 
 
„Noc w Bibliotece” – poświęcona Zbigniewowi 
Herbertowi 
 
 
Gminny Konkurs Pięknego czytania połączony z 
akcją „Cała Polska czyta dzieciom”  
 

GBP 
 
 
 
 
GBP 
 
 
 
 
GBP 
GOK                   
Ulan-Majorat 
 
GBP 
GOK                   
Ulan-Majorat 
 
 
GOK                   
Ulan-Majorat 
 
GBP  
 
 
 
GBP  
GOK                   
Ulan-Majorat 
 
 

16 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

30 
 
 
 

47 
 
 
 
 

29 
 
 

12 
 
 
 

21 
 

08.09.2018 
 
 

Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana 
Żeromskiego 

GOK                   
Ulan-Majorat 

120 

od września 
do grudnia 
2018  
 
07.12.2018 
 

Udział w projekcie „Mała książka Wielki 
Człowiek” 
 
 
Spotkanie ze Zbigniewem Masternakiem - 
Komiksy 

GBP i Filia w 
Domaszewnicy 
 
 
GBP 

16 
 
 

 
20 
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W każdy czwartek w roku szkolnym prowadzone są zajęcia plastyczne powiązane z książką dla 

chętnych dzieci z klas pierwszych. 

Filia w Domaszewnicy 

1. Maska karnawałowa – zajęcia plastyczne. 

2. 101 zabaw dla wróżek – zajęcia z książką. 

    Poznajemy serię książek Wiesława Drabika „Zwierzaczkowo” -      

3. Rebusomania – rozwiązywanie rebusów literowych, rozwijających  twórcze myślenie i orientację 

w przestrzeni. 

4. Tłusty czwartek – zajęcia kulinarne. 

5. Projekcja filmu o patronce roku 2018  

pt. „ Dzieci Ireny Sendlerowej”. 

6. Realizacja projektu „ Mała Książka  - Wielki Człowiek” 

Wizyta w Punkcie Przedszkolnym w Domaszewnicy. 

7. Współorganizacja ze Szkołą Podstawowa w Domaszewnicy ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek. 

8. Wizyta w Punkcie Przedszkolnym w Domaszewnicy. 

Wspólne świętowanie Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia. 

Pogadanka na temat historii pluszowego misia. 

W wydarzeniach tych wzięło udział ok 530 mieszkańców. Biblioteka poniosła w związku  z tymi 

wydarzeniami wydatki w kwocie 1672,56 zł. (opłata za spotkania autorskie, nagrody, artykuły 

spożywcze). W 2018 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała 

180 000 zł. 
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XIII.  PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE 

PRZESTRZENNE, BUDOWNICTWO INDYWIDUALNE 

 

Plan zagospodarowania przestrzennego jest ważnym elementem mającym wpływ na rozwój gminy. 

Obserwując trwającą od dłuższego czasu transformację polskiej wsi, Gmina Ulan-Majorat 

postanowiła dokonać zmian w tym ważnym z punktu widzenia mieszkańców dokumencie. Obecnie 

obowiązujący dokumenty w znacznym zakresie ogranicza rozwój przedsiębiorczości na terenie 

gminy poprzez brak terenów usługowych oraz budowę domów jednorodzinnych przez młodych ludzi 

nie mających gospodarstw rolnych. Problem urbanizacji terenów wiejskich spowodowany jest 

brakiem terenów pod zabudowę jednorodzinną. Młodzi ludzie, nie tylko z terenu gminy Ulan-Majorat 

poszukują na terenie naszej gminy działek pod budowę swojego wymarzonego domu. Przemawia za 

tym położenie komunikacyjne Gminy Ulan-Majorat, pomiędzy dwoma ośrodkami powiatowymi, co 

pozwala mieszkańcom na sprawne dotarcie do ośrodków miejskich, w których pracują. 

Wójt Gminy Ulan-Majorat wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców i potencjalnych 

nabywców gruntów na terenie gminy, postanowił przystąpić do opracowania całkowicie nowego 

dokumentu planistycznego na terenie miejscowości Ulan Mały, Ulan Duży, Ulan-Majorat, Stok                    

i Kl ębów. Została podjęta uchwała intencyjna w tej sprawie. 

W 2018 r. podjęto uchwałę o przystąpieniu do opracowania całkowicie nowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na terenie miejscowości położonych wzdłuż drogi krajowej nr 63. 

Działania mają na celu ożywanie gospodarcze gminy, poprzez stworzenie nowych terenów 

inwestycyjnych oraz stworzenia warunków do osiedlania się mieszkańców naszej gminy oraz gmin 

ościennych w ramach zabudowy jednorodzinnej. Działania skupiają się na przeanalizowaniu szans                 

i zagrożeń oraz wypracowaniu modelu rozwojowego, który pozwoli na rozwój usług na terenie gminy 

oraz stworzenia nowych miejsc pracy w ramach rozwoju przedsiębiorstw oraz tych którzy są 

zainteresowani rozpoczęciem działalności na terenie naszej gminy. 

Stworzenie warunków do budowy nowych budynków mieszkalnych dla osób nie będących rolnikami 

ma duże znaczenie w związku z przebiegającą transformacją polskiego rolnictwa, którego charakter 

zmienia się z małych gospodarstw wielokierunkowych na nowoczesne gospodarstwa ukierunkowane 

na dany profil produkcji. Obecna sytuacja na polskiej wsi wyraźnie określa kierunki działania gminy 

w tym kierunku, małe gospodarstwa przestają stanowić jedynego źródła dochodów mieszkańców. 

Idea prorozwojowa mające na celu stworzenia warunków do pozostania na terenie Gminy młodych 

ludzi, którzy spędzą tutaj resztę życia oraz przyjęcie społeczności zapływającej z poza gminy.  
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W chwili obecnej brak jest na części terenu gminy miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, jednak wychodząc w kierunkach prorozwojowych gmina opracowuje i wydaje 

mieszkańców decyzję o warunkach zabudowy pozwalające na realizację własnych zamierzeń 

inwestycyjnych. 

Wiedząc jak ważny jest to dokument, postanowiono poszukać możliwości jak zmienić tradycyjną 

formę konsultacji z mieszkańcami w narzędzie, które w sposób łatwy i przejrzysty uzmysłowi wagę 

i znaczenie tego dokumentu dla rozwoju Gminy Ulan-Majorat i samych mieszkańców.  

Obecnie trwają prace przygotowawcze do przeprowadzenia całego procesu planistycznego,                    

w najbliższym czasie zostanie ogłoszone postępowanie na wybór wykonawcy. Jednocześnie 

opracowywany jest program konsultacji.  

Liczymy, że mieszkańcy będą aktywnie uczestniczyć w tworzeniu nowego dokumentu 

planistycznego jaki jest plan zagospodarowania przestrzennego. Należy zauważyć, że to ten 

dokument wyznacza strefy zabudowy i ich funkcję oraz określa wielkość nowotworzonych działek. 

Każdemu mieszkańcowi powinna być bliska ta sprawa, ponieważ opracowanie obejmie także jego 

nieruchomość. Kwota otrzymana z grantu pozwoli na organizację spotkań w każdej z miejscowości 

objętej opracowaniem, żaby każdy z mieszkańców mógł zapoznać się z jego założeniami, nanieść 

swoje uwagi oraz pomysły na rozwój swojej miejscowości. 

Nasze małe ojczyzny zmieniają się, niestety proces transformacji wsi przebiega w sposób bardzo 

dynamiczny. Chcąc rozwijać się Gmina musi czynić ku temu zabiegu stwarzając młodym ludziom 

miejsce do spędzenia reszty życia na terenie naszej gminy, przedsiębiorcom miejsca do rozwoju 

swoich działalności a nowym podmiotom stworzenia miejsc do założenia siedzib swoich firm na 

terenie naszej gminy.  

Należy pamiętać, że to ten dokument jest wyznacznikiem rozwoju samorządu na danym obszarze, 

dlatego jesteśmy przekonani, że dzięki otrzymanemu wsparciu będziemy w stanie zmienić to co dla 

nas wszystkich ważne – naszą przyszłość. Grant jest ogromnym wsparciem w proces konsultacji, 

pozwoli on na zmiany w sposobie uchwalania dokumentów przez gminę oraz uświadomi 

mieszkańcom jak ważny jest ich udział w tworzeniu prawa miejscowego.  

W chwili obecnej około 30% powierzchni gminy pokryta jest planem zagospodarowania 

przestrzennego. Zamierzenie jest pokrycie w całości terenów przyległych do ciąg komunikacyjnych 

pod możliwości zabudowy oraz wyznaczenie obszarów osłonowych wyłączonych z intensywnej 

zabudowy.  
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Decyzje o warunkach zabudowy 

Obszar Gminy Ulan-Majorat jest w terenach zurbanizowanych objęty miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. Jednak znaczna cześć obszaru Gminy nie jest objęta ustaleniami 

planu i na tym obszarze mieszkańcy chcący realizować swoje zamierzenia inwestycyjne występują 

do Wójta Gminy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Wnioski składane w 2018 r. dotyczyły 

tworzenia całkowicie nowych zabudowań lub uzupełniania już istniejących zabudowań o nowe 

obiekty. Znaczna ich część dotyczyła rozwojowi gospodarstw rolnych 
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W 2018 r. było prowadzonych 17 postępowań dotyczących wydanie decyzji  o warunkach zabudowy 

z czego:  

- 9 postępowań administracyjnych dotyczyło budowy budynków mieszkalnych, 

- 5 postępowań administracyjnych dotyczyło budowy budynków gospodarczych, 

- 3 postępowania dotyczyły budowy silosów na kiszonkę. 

 

 

 

 

Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Tworzenie inwestycji o znaczeniu ponadlokalnym na obszarach nie objętych Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ulan-Majorat wymaga uzyskania Decyzji  o ustanowieniu 

lokalizacji celu publicznego. Inwestycje tego rodzaju obejmują działania z zakresu drogownictwa, 

elektroenergetyki, wodociągów, kanalizacji  i telekomunikacji.  

W 2018 roku były prowadzone 3 postępowanie w sprawach dotyczących tego typu inwestycji. Dwie 

decyzje obejmowały przebudowę linii elektroenergetycznych, natomiast jedna budowy stacji 

bazowej telefonii komórkowej.  

Inwestycje dotyczące elektroenergetyki dotyczyły przebudowy linii 110 kW w miejscowościach 

Wierzchowiny, Paskudy, Żyłki, Kępki oraz przebudowy linii średniego i niskiego napięcia wraz 

przebudową przyłączy do budynków mieszkalnych w miejscowości Klębów. 

Inwestycja dotycząca telekomunikacji dotyczy budowy stacji bazowej sieci komórkowej na terenie 

Gminy Ulan-Majorat. 

Budynki mieszkalne

53%

Budynki gospodarcze

29%

Silosy na kiszonkę

18%

Rodzaje zamierzeń inwestycyjnych objętych decyzją                          

o warunkach zabudowy

Budynki mieszkalne Budynki gospodarcze Silosy na kiszonkę
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Inwestycje te mają znaczący wpływ na rozwój gminy oraz na podniesienie jej atrakcyjności 

inwestycyjnej. 

 

Budownictwo na terenie gminy  

 

W 2018 r. na terenie Gminy Ulan-Majorat obserwowany był wzrost uzyskiwanych pozwoleń na 

budowę oraz budynków oddanych do użytku, świadczy to o ożywieniu budownictwa na terenie 

Gminy Ulan-Majorat. 

 

Pozwolenia na budowę 

Rodzaj inwestycji Ilość wydanych pozwoleń 

Budownictwo mieszkaniowe 20 

Budynki inwentarskie 5 

Budynki gospodarcze 12 

Budynki towarzyszące w obrębie gospodarstw rolnych 7 

Elektroenergetyka 5 

Łącznie 49 

 

 

 

 

 

Budynki mieszkalne
41%

Budynki 
inwentarskie

10%

Budynki 
gospodarcze

25%

Budynki 
towarzyszące w 

obrębie 
gospodarstw 

rolnych
14%

Elektroenergetyka
10%

Pozwolenia na budowę w 2018 r.

Budynki mieszkalne

Budynki inwentarskie

Budynki gospodarcze

Budynki towarzyszące w obrębie
gospodarstw rolnych

Elektroenergetyka
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Pozwolenia na użytkowanie 

Rodzaj inwestycji Ilość wydanych pozwoleń na użytkowanie 

Budownictwo mieszkaniowe 12 

Budynki inwentarskie 1 

Budynki gospodarcze 4 

Elektroenergetyka 6 

Gospodarka wodnościekowa 2 

Łącznie 25 

 

 

 

Podziały nieruchomości 

Obrót ziemią stanowi jeden z nierozłącznych elementów rozwojowych danego obszaru. W 2018 r. 

zostało przeprowadzonych 29 postępowań mających na celu podziały nieruchomości 

wnioskodawców. Z analizy złożonych wniosków o zatwierdzenie podziałów wynikało, że znaczna 

ich część odnosiła się do wydzielenia działek pod budownictwa mieszkaniowe zagrodowe oraz na 

powiększenie istniejących na terenie gminy gospodarstw rolnych.  

Rozgraniczenia 

W 2018 roku na terenie Gminy Ulan-Majorat zostały wszczęte 3 postępowania rozgraniczeniowego, 

dotyczące rozstrzygnięcia sporów granicznych w zakresie przebiegu granic. Postępowania 

prowadzone są na wniosek i koszt stron. Do końca 2018 roku nie zostały zakończone procedury 

postępowania administracyjnego. 
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XIV.     ROLNICTWO 

 

Zmiany klimatu powodują różnego rodzaju anomalii pogodowe, które co raz części dotykają swym 

zasięgiem terytorium Polski. Jednym z jego przykładów jest występowanie długotrwałego okresu bez 

opadów atmosferycznych, który w konsekwencji powoduje powstanie niekorzystnego zjawisko                    

w postaci suszy rolniczej. Klęska suszy dotknęła także tereny Gminy Ulan-Majorat okres bez opadów 

atmosferycznych spowodował znaczne straty w uprawach rolnych mieszkańców  w szczególności                   

w zbożach, kukurydzy oraz łąkach. Długi okres bez opadów sprawił, że w gospodarstwach zaczęło 

występować zjawisko ujemnego bilansu paszowego, skutkującego niedoborem pasz dla zwierząt 

będących w hodowli tych gospodarstw. Zjawisko to wywiera negatywne skutki ekonomiczne oraz 

powoduje ograniczenia produkcji ze względu na nie wystarczającą ilość paszy. 

Gmina Ulan-Majorat uczestniczyła w procesie łagodzenia skutków suszy rolniczej poprzez 

prowadzenie zintensyfikowanych prac komisji ds. szacowania skutków suszy. W wyniku 

wzmożonego wysiłku pracowników zaangażowanych w cały proces oceny strat, poprzez lustrację 

uszkodzonych upraw oraz sporządzanie protokołów 268 rolników posiadających gospodarstwa rolne 

na terenie Gminy Ulan-Majorat otrzymało protokoły o stratach poniesionych w ich gospodarstwach 

rolnych na łączną szacunkową wysokość 7 424 810,03 zł, powierzchni gruntów rolnych dotkniętych 

stratami spowodowanymi suszą wyniosła 2 764,36 ha z czego 169,11 ha upraw zostało uszkodzonych 

w ponad 70%, co oznacza, że nie był możliwy do dokonania zbiór plonów. Zaangażowanie komisji 

szacującej straty oraz pracowników odpowiedzialnych za prace przy opracowaniu protokołów strat 

umożliwiły uzyskanie wszystkim rolnikom rekompensat finansowych z Agencji Restrukturyzacji                    

i Modernizacji Rolnictwa w związku z poniesionymi stratami. Zaangażowanie w procedurę 

szacowania strat oraz liczne zapytania kierowane do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 

spowodowały rozwianie wielu wątpliwości, dzięki determinacji  i zaangażowaniu wielu rolnikom na 

ubieganie się o oszacowanie uszkodzonych upraw a w dalszej kolejności o rekompensaty finansowe. 

Praca w terenie komisji pokazała ogrom strat jakie ponieśli rolnicy, dlatego dążono do jak 

najszybszego przygotowania protokołów, co skutkowało częstymi wizytami w Lublinie w celu 

weryfikacji ich przez Lubelski Urząd Wojewódzki. 
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Opracowanie własne na podstawie danych IMGW  
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ASF 

W 2018 r. na terenie Gminy Ulan-Majorat w miesiącu lipcu zostało wykrytych 5 ognisk tej 

śmiercionośnej dla trzody chlewnej choroby. Pierwsze ognisko choroby zostało wykryte na początku 

lipca 2018 r. w okresie dwóch tygodni pojawiły się kolejne cztery, które ostatecznie spowodowały 

utworzenie na terenie Gminy „obszaru zapowietrzonego” i „obszaru zagrożonego”. 

W wyniku zintensyfikowanej współpracy Wójta Gminy Ulan-Majorat z Powiatowym Lekarzem 

Weterynarii w Radzyniu Podlaskim i podjętych działań osłonowych, udało się ograniczyć 

rozprzestrzenienie się wirusa na kolejne gospodarstwa położone na terenie Gminy. W działaniach 

prewencyjnych uczestniczyli pracownicy Urzędu oraz strażacy ochotnicy w Jednostek OSP 

Domaszewnica, OSP Sętki i OSP Sobole. Na terenie gminy zostały utworzone posterunki 

wyposażone  w maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym. Dyżury były pełnione przez okres ponad 

30 dni. W wyniku śmiercionośnej chorobie zostało uśmierconych ponad 200 sztuk trzody chlewnej. 

Wojewoda Lubelski wprowadził na terenie gminy ograniczenia a decyzją wykonawcą Komisji 

Europejskiej obszar całej Gminy Ulan-Majorat został oznaczony jako „strefa niebieska”. Skutki tego 

obostrzenia spowodowały, że na terenie gminy znacznie zmniejszyło się pogłowie trzody chlewnej, 

a w konsekwencji wielu rolników zakończyło hodowlę zwierząt zmieniając profil produkcji. Obecnie 

na terenie Gminy Ulan-Majorat pozostało niewiele gospodarstw, które prowadzą hodowlę trzody. Są 

to w szczególności gospodarstwa o pogłowiu przekraczającym 100 sztuk w produkcji rocznej, małe 

gospodarstwa zaprzestawały produkcji ze względu na nie spełnienie restrykcyjnych norm 

wymaganych przy hodowli. Ustanowiona strefa spowodowały problemy z przemieszczaniem 

zwierząt pomiędzy gospodarstwami. W początkowej fazie ustanowienia strefy tylko jeden zakład 

mięsny odbierał trzodę od rolników. Spowodowało ty znaczące obniżenia dochodowości 

gospodarstw rolnych, ceny skupu były znacznie niższe od cen rynkowych obowiązujących na 

terenach nie objętych strefą niebieską. Do chwili obecnej nie zostało zmienione oznaczenie strefy co 

powoduje w dalszym ciągu liczne utrudnienia w prowadzeniu hodowli trzody chlewnej. 

Choroba ta przyniosła duże straty ekonomiczne w dochodowości gospodarstw rolnych, wiele z nich 

zaprzestało produkcji trzody chlewnej zmieniając profil produkcji na bydło opasowe.  

 

Przedsiębiorcy 

W 2018 r. zarejestrowano w gminie, w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, 34 nowych przedsiębiorców. Najczęściej przedmiotem działalności tychże 

przedsiębiorstw były usługi ogólnobudowlane. Wszyscy przedsiębiorcy to osoby fizyczne. 

W 2018 r. wyrejestrowano 9-cioro przedsiębiorców będącymi osobami fizycznymi prowadzącymi 

działalność gospodarczą. Zakres ich działalności był różnorodny. 



112 
 

XV.  GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

W roku 2018 odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
zajmował się Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Wojcieszkowie adres: 
ul. Kościelna 38, 21-411 Wojcieszków. Firma ta została wyłoniona w drodze przetargu. Realizacja 
usługi odbywała się w oparciu o umowę z dnia 13 grudnia 2017 r. na odbiór i  transport odebranych 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz 
zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
na terenie gminy Ulan-Majorat, zwany dalej PSZOK. Umowa zawarta na czas określony od 02 
stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. Druga umowa na zagospodarowanie odpadów komunalnych   
z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ulan-Majorat zawarta w dniu 31.12.2015 r. pomiędzy 
Zakładem Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp.                 
z o.o. ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski a Gminą Ulan-Majorat. Umowa zawarta od 1 stycznia 
2016 r. na czas nieokreślony.  

Selektywna zbiórka na terenie gminy Ulan-Majorat odbywa się w podziale na następujące frakcje: 
papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone, pozostałe 
odpady zbierane selektywnie, popioły.  

Częstotliwość odbioru z obszarów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej przedstawia się 
następująco: 

a) papier - 1 raz w miesiącu; 
b) szkło - 1 raz na dwa miesiące; 
c) metale i tworzywa sztuczne - 1 raz w miesiącu; 
d) odpadu ulęgające biodegradacji - 1 raz w miesiącu; 
e) odpady zielone - 1 raz w miesiącu; 
f) pozostałe odpady zbierane selektywnie -1 raz w miesiącu; 
g) popiół - 9 razy w roku (wyłączone miesiące: kwiecień, czerwiec, sierpień) 

Mieszkańcy, którzy zadeklarowali nieselektywną zbiórkę odpadów komunalnych z zabudowy 
jednorodzinnej i zagrodowej  oddają je z częstotliwością 1 raz w miesiącu. 

Dwa razy do roku zostaje przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio 
sprzed posesji. Częstotliwość zbiórki - 2 razy w danym roku, w okresie wiosennym i jesiennym tj. 
kwiecień i wrzesień.  

Na terenie gminy Ulan-Majorat istnieje jeden punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
zlokalizowany na terenie Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Ulanie-Majoracie. Punkt                    
w 2018 r. otwarty był 1 raz w tygodniu, w czwartki od 13.00 do 17.00. W punkcie przyjmowane są 
następujące rodzaje odpadów: opakowania suche, makulatura, szkło, odpady biodegradowalne, 
pozostałe odpady zbierane selektywnie, odpady opakowaniowe, zawierające pozostałości odpadów 
niebezpiecznych np. puszki po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach itp., tworzywa sztuczne np. 
meble ogrodowe, wanienki, brodziki, sznurki, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, świetlówki, przeterminowane i zbędne leki 
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oraz opakowania po nich, a także środki niezbędne do ich użycia np. igły, strzykawki, materiały 
izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa, opakowania metalowe, niezanieczyszczone 
substancjami niebezpiecznymi, gruz i odpady z remontów, elementy wyposażenia i karoserii 
samochodowej, środki ochrony roślin, opakowania po nich, zużyte oleje i smary.  

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła zgodnie  
z uchwałą Nr X/56/15 Rady Gminy Ulan-Majorat z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

W przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów z zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej:  

od jednoosobowego gospodarstwa domowego 7,00 zł miesięcznie 
od gospodarstwa domowego składającego się z dwóch osób 12,00 zł miesięcznie 
od gospodarstwa domowego składającego się z 3 lub 4 osób 15,00 zł miesięcznie 

od gospodarstwa domowego składającego się z 5 osób i więcej 20,00 zł miesięcznie 
 

W przypadku prowadzenia nieselektywnej zbiórki odpadów z zabudowy zagrodowej                    
i jednorodzinnej, wysokość opłaty dla nieruchomości zamieszkałych naliczana jest od gospodarstwa 
domowego i wynosi odpowiednio: 

 

od jednoosobowego gospodarstwa domowego 17,00 zł miesięcznie 
od gospodarstwa domowego składającego się z dwóch osób 27,00 zł miesięcznie 
od gospodarstwa domowego składającego się z 3 lub 4 osób 37,00 zł miesięcznie 

od gospodarstwa domowego składającego się z 5 osób i więcej 47,00 zł miesięcznie 
  

Od 1 stycznia 2017 r. gmina objęła  nieruchomości niezamieszkałe (z wyłączeniem cmentarzy) 
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w liczbie 68 działalności gospodarczych 
znajdujących się na terenie naszej gminy w podziale na odpady segregowane i zmieszane: 

Odpady segregowane Odpady zmieszane 
Pojemność 
pojemnika 
w litrach 

Miesięczna stawka 
opłaty za pojemnik 

w zł 

Pojemność 
Pojemnika 
w litrach 

Miesięczna stawka 
opłaty za pojemnik 

w zł 
120 l 15,00 120 l 28,00 
240 l 30,00 240 l 50,00 

1 100 l 100,00 1 100 l 160,00 
7 000 l 350,00 7 000 l 700,00 

 

Odbieranie odpadów z nieruchomości niezamieszkałych odbywa się jeden raz w miesiącu, zgodnie       
z harmonogramem. 

 Wszelkie koszty związane z systemem gospodarowania odpadami na terenie gminy Ulan-Majorat 
(m.in. koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem 
odpadów komunalnych, administracyjne koszty obsługi systemu, koszty prowadzenia kampanii 
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informacyjno-edukacyjnej, koszty związane z obsługą Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych), zostały wykazane w poniższej tabeli. 

ZESTAWIENIE KOSZTÓW I WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ G MIN Ę 
ULAN-MAJORAT W 2018 ROKU, W ZWI ĄZKU Z OBSŁUGĄ SYSTEMU 

GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 
WYSZCZEGÓLNIENIE KOSZTY I 

WYDATKI (ZŁ) 
Koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych oraz 

zorganizowanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
komunalnych 

 
163 946,62 

Koszty związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych 208 242,35 

Koszty administracyjnej obsługi systemu 39 109,97  

 

 Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 
grudnia 2018 r. kształtowały się w następujący sposób: 

•  wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2018 r.- 345 832,82 zł, 
•  naliczenia z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2018 r.- 377.290,00 zł, 

•  nieuregulowane zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 
67 295,25 zł. 

 W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy spóźniają się z wnoszeniem opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi wysyłane są upomnienia. W 2018 r. wysłano 93 upomnień 
na łączną kwotę 26 540,03 zł. 

I.  Analiza potrzeb inwestycyjnych 

Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarka odpadami komunalnymi w roku 2018 wynikają 
wyłącznie z potrzeby doskonalenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze 
Gminy Ulan-Majorat, przede wszystkim w sferze selektywnego zbierania odpadów, prawidłowej 
segregacji oraz organizacji miejsc zbierania odpadów komunalnych.  

II.  Analiza liczby mieszkańców 

Gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 r. objęto 1377 gospodarstw 
domowych stanowiących nieruchomości zamieszkałe. 1085 gospodarstw zadeklarowało selektywna 
zbiórkę odpadów natomiast 292 zdecydowało o oddawaniu odpadów w sposób nieselektywny. 

Wykres przedstawia procentowy udział gospodarstw domowych w systemie gospodarowania 
odpadami komunalnymi stan na 31 grudnia 2018 r. 
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Poniższy wykres przedstawia zbiórkę odpadów w poszczególnych miejscowościach w podziale na 
gospodarstwa które zadeklarowały segregację odpadów i te, które zadeklarowały nieselektywną 
zbiórkę odpadów: 
Kolor niebieski- ilość gospodarstw oddających odpady w sposób selektywny w rozróżnieniu  na 
poszczególne miejscowości 
Kolor czerwony- ilość gospodarstw oddających odpady w sposób nieselektywny w rozróżnieniu na 
poszczególne miejscowości 

 

79 % 
gosapodarstwa 
domowe, które 
zadeklarowaly 

segregacje

21%
gospodarstwa 
domowe, które 
zadeklarowaly 
nieselektywną 

zbiórke 
odpadów  

DOMASZEWNICA
GĄSIORY

KĘPKI
KLEBÓW

KOLONIA DOMASZEWNICA
KOLONIA DOMASZEWSKA

PASKUDY
ROZWADÓW

SĘTKI

SKRZYSZEW
SOBOLE

STANISŁAWÓW
STOK

ULAN-MAJORAT

ULAN MAŁY
ULAN DUŻY

WIERZCHOWINY
ZAKRZEW

ZARZEC ULAŃSKI
ŻYŁKI

110
48

37
20

31
31

70
33

53

22
76

15
118

100
48
55
57

48

73
40

28

7

3

4

8

13

13

7

7

11

51

11

40

30

13

13

5

8

14

6
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Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących 
daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata dotyczy 
jedynie osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość. Zasadą jest, że obowiązek uiszczania opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w miejscu faktycznego zamieszkania, czyli na 
nieruchomości na której produkowane są odpady. Jednakże w sytuacji gdy dana osoba jest 
zameldowana na terenie gminy Ulan-Majorat, a zamieszkuje na terenie innej gminy, właściciel 
nieruchomości obowiązany jest udokumentować powyższy fakt. Na Wójcie Gminy Ulan-Majorat 
spoczywa ustawowy obowiązek weryfikacji danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. W sytuacji gdy organ ma wątpliwości co do danych 
zawartych w deklaracji, do właściciela nieruchomości kierowane jest wezwanie do złożenia 
wyjaśnień. Natomiast w przypadku powzięcia informacji, że dana nieruchomość jest nieruchomością 
zamieszkałą, a w stosunku do przedmiotowej nieruchomości nie została złożona deklaracja                    
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Wójt gminy Ulan-Majorat wzywa 
właściciela nieruchomości do złożenia stosownej deklaracji, jak również wyjaśnień co do przyczyn 
jej niezłożenia. Jeżeli właściciel nieruchomości nie zadośćuczyni wezwaniu wszczynane jest 
postępowanie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Weryfikacja danych zawartych w deklaracjach jest przedsięwzięciem stałym, sukcesywnym. Gdyby 
informacje zawarte w deklaracjach nie były weryfikowane mogłoby to potencjalnie narazić Gminę 
Ulan-Majorat na uszczuplenie należności publicznoprawnej w postaci należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami.  

Jak wynika z deklaracji (zgodnie z ewidencją nieruchomości na terenie gminy Ulan-Majorat) 
systemem gospodarowania objęte są wszystkie nieruchomości zamieszkałe. Na bieżąco prowadzona 
jest weryfikacja nieruchomości i ilości osób wykazanych w deklaracji.  

Ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy 

 Nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe  ze względu na kryterium wagowe: 

Kod odebranych 
odpadów Rodzaj odebranych odpadów Masa (Mg) 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 8,140 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 52,700 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 32,860 

15 01 07 Opakowania ze szkła 59,640 

16 01 03 Zużyte opony 26,760 

17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 
8,060 

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 143,720 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 59,740 

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 52,900 
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20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 235,280 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 26,920 

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 115,200 

SUMA 821,920 

 

 

 

 

Rodzaje oraz ilość odpadów komunalnych z terenu gminy Ulan-Majorat zebranych w Punkcie Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2018 r.  

Kod odebranych 
odpadów 

Rodzaj odebranych odpadów Masa (Mg) 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 4,460 

15 01 07 Opakowania ze szkła 0,480 

Opakowania z 
papieru i tektury

1%

Opakowania z 
tworzyw sztucznych

6%

Zmieszane odpady 
opakowaniowe

4%
Opakowania ze szkła

7%

Zużyte opony
3%

Zmieszane 
odpady z betonu, 
gruzu ceglanego, 

odpadowych 
materiałów 

ceramicznych i 
elementów 

wyposażenia inne 
niż wymienione w 

17 01 06
1%

Inne niewymienione 
frakcje zbierane w 
sposób selektywny

18%

Odpady ulegające 
biodegradacji

7%

Inne odpady 
nieulegające 
biodegradacji

7%

Niesegregowane 
(zmieszane) odpady 

komunalne
29%

Odpady 
wielkogabarytowe

3%

Odpady komunalne 
niewymienione w 

innych podgrupach
14%
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16 01 03 Zużyte opony 16,420 

17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 
2,120 

20 01 21 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 0,001 

20 01 35 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione  

w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające n niebezpieczne składniki 
4,900 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 

w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 
1,270 

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 11,440 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 0,300 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 1,960 

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 0,960 

SUMA 44,311 

 
 

 

 

Zmieszane odpady 
opakowaniowe

10%
Opakowania ze szkła

1%

Zużyte opony
37%

Zmieszane odpady z 
betonu, gruzu 

ceglanego, 
odpadowych 
materiałów 

ceramicznych i 
elementów 

wyposażenia inne niż 
wymienione w 17 01 

06

Lampy 
fluorescencyjne i inne 
odpady zawierające 

rtęć
0%

Zużyte urządzenia 
elektryczne i 

elektroniczne inne niż 
wymienione  w 20 01 

21 i 20 01 23 
zawierające n 
niebezpieczne 

składniki
11%

Zużyte 
urządzenia 

elektryczne i 
elektroniczne 

inne niż 
wymienione 
w 20 01 21, 
20 01 23, 20 

01 35
3%

Inne niewymienione 
frakcje zbierane w 
sposób selektywny

26%

Odpady ulegające 
biodegradacji

1%

Odpady 
wielkogabarytowe

4%

Odpady komunalne 
niewymienione w 

innych podgrupach
2%
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XVI.  UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ, 
SKARGI I WNIOSKI, SPRAWY ADMINISTRACYJNE 

W 2018 r. zostały złożone 34 wnioski o udostępnienie informacji publicznej. Pozytywnie zostało 
załatwionych 33 wnioski, natomiast w jednym przypadku udzielono odpowiedzi odmownej. Jedynie 
4 wnioski pochodziły od mieszkańców gminy Ulan-Majorat, pozostałe 30 zostały złożone przez 
osoby lub jednostki spoza gminy. 

W 2018 r. wpłynęła 1 skarga od mieszkańca gminy dotycząca działalności sołtysa – została 
załatwiona w sposób wyjaśniający (zarzuty nie zostały potwierdzone). 

Przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wynosił na dzień 1 stycznia 2018 r. do 
30 dni, na dzień 31 grudnia 2018 r. nie uległo to zmianie. 

 

XVII.  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA 

 
Sprawozdanie z realizacji zadań 

wynikaj ących z Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości 
oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2016 – 2020 na 

terenie gminy Ulan-Majorat 
 

 
Lp. 

Rodzaj 
występującego 

zagrożenia 

 
Sposób 

przeciwdziałania 

 
Działania 

 
Uwagi 

1. Zagrożenie 
narkomanią i 
alkoholizmem. 

Prowadzenie w szkołach 
prelekcji poświęconych 
zagrożeniom, jakie niesie 
dla dzieci i młodzieży 
zażywanie środków 
odurzających i 
spożywanie alkoholu. 

Odbyły się spotkania z osobami 
propagującymi życie wolne od 
nałogów: koncerty, pogadanki, 
rozmowy. 

 

Propagowanie czynnych 
form wypoczynku. 

Szkoły uczestniczą w realizacji 
programów edukacji 
ekologicznej, której elementem 
jest promowanie zdrowego trybu 
życia i aktywności fizycznej. 
Organ prowadzący przydzielił 
szkołom dodatkowe godziny na 
realizacje zajęć rekreacyjnych i 
sportowych. Szkoły są 
organizatorami i uczestnikami 
gminnych zawodów: biegi 
przełajowe, koszykówka, 
siatkówka, piłka ręczna, tenis 
stołowy, czwórbój 
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lekkoatletyczny, olimpiada 
przedszkolaków.  

Realizowanie zajęć 
tematycznych 
dotyczących 
problematyki zagrożeń, 
zgodnie z planami pracy 
wychowawczej. 

Lekcje wychowawcze 
poświęcone problematyce 
zagrożeń były prowadzone 
metodami aktywizującymi, z 
wykorzystaniem technologii IT. 

 

Realizowanie zadań 
wynikających z planu 
wychowawczego i 
profilaktycznego szkoły. 

W szkołach zostały opracowane i 
zrealizowane plany 
wychowawcze zawierające 
programy profilaktyki.  

 

Szkolenia nauczycieli w 
zakresie wczesnego 
wykrywania i 
zapobiegania 
uzależnieniom. 

W każdej szkole są nauczyciele, 
którzy ukończyli kursy lub 
warsztaty poświęcone 
profilaktyce uzależnień. 
Doskonalenie umiejętności 
wychowawczych jest priorytetem 
w doskonaleniu zawodowym 
współfinansowanym przez organ 
prowadzący. 

 

Współudział w 
resocjalizacji młodzieży 
przy współpracy z 
kuratorami zawodowymi 
i społecznymi. 

Kuratorem społecznym jest jeden 
z nauczycieli zatrudnionych w 
szkole, dwie szkoły 
współpracowały z kuratorami.  

 

Pomoc młodzieży w 
realizowaniu terapii 
indywidualnej zgodnie z 
zaleceniami specjalistów. 

Szkoły występowały do organu 
prowadzącego o przydział 
dodatkowych godzin na 
realizacje rewalidacji. 

 

Spotkania z osobami, 
które doświadczyły 
uzależnień. 

Odbyły się spotkania z osobą, 
która doświadczyła uzależnienia 
i od kilku lat propaguje życie 
wolne od używek 

 

2. Zagrożenie 
poziomu 
poczucia 
bezpieczeństwa 
na terenie 
szkoły. 

Diagnozowanie sytuacji 
ucznia w klasie i w 
szkole. 

Diagnoza sytuacji ucznia w 
klasie i w szkole jest stałym 
elementem pracy 
wychowawczej. Poziom 
bezpieczeństwa w szkołach jest 
zadowalający, co zostało 
potwierdzone badaniami 
prowadzonymi m.in. przez 
Kuratorium Oświaty w Lublinie.  

 

Monitoring obiektów. Monitoring wizyjny funkcjonuje 
w 2 szkołach. 

 

Współpraca z rodzicami. Rodzice są stałą częścią systemu 
wychowawczego szkoły – 
współtworzą program 
wychowawczy, uczestniczą w 
prelekcjach dla rodziców, 
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spotkaniach ze specjalistami, 
korzystają z porad 
indywidualnych udzielanych w 
szkole przez specjalistów 
zewnętrznych. 

Współpraca z policją. Wszystkie szkoły nawiązały 
współpracę z policją, policjanci 
organizują spotkania na terenie 
szkół, prowadząc prelekcje, 
sprawdzają stan autokarów 
wycieczkowych, monitorują 
teren wokół w szkół, zwłaszcza 
w czasie dużych imprez 
środowiskowych. 
 

 
 

3. Konflikty między subkulturami młodzieżowymi nie wystąpiły.  
4. Patologie w rodzinie wynikające z obniżenia ich statusu materialnego nie wystąpiły – status 

wzrósł (program rządowy 500+). 
 
 

5. Zjawisko 
agresji i 
brutalizacja 
zachowań 
wśród dzieci i 
młodzieży. 

Systematyczne 
monitorowanie i 
diagnozowanie 
problemów 
wynikających z agresji 
zachowań. 

Bieżąca praca wszystkich 
pracowników szkół. Ankiety nt. 
poczucia bezpieczeństwa w 
szkole i poza szkołą – analizy 
jakościowe i ilościowe jako 
wyznacznik kierunku pracy 
wychowawczej. Monitorowanie 
mediów społecznościowych. 

 

W pracy wychowawczej 
podejmowanie 
natychmiastowych 
działań interwencyjnych 
w sytuacjach 
szczególnych. 

Zajęcia prowadzone metodą 
dramy „Jestem ofiarą, jestem 
agresorem”. Kształtowanie 
większej empatii wobec 
pokrzywdzonych i braku 
tolerancji zachowań 
agresywnych. Współpraca z 
poradnią pedagogiczno-
psychologiczną i innymi 
instytucjami. 

 

6. Zachowania 
patologiczne 
wśród 
młodzieży 
spowodowane 
brakiem 
adaptacyjności 
na rynku pracy. 

Współpraca ze szkołami 
na rzecz promocji 
poradnictwa 
zawodowego 
adekwatnego do 
wymagań rynku pracy. 

Gimnazjum współpracuje ze 
szkołami zawodowymi, 
uczestnicząc w dniach otwartych 
tych szkół oraz organizując 
spotkania z przedstawicielami 
szkół i absolwentami gimnazjum, 
którzy są uczniami szkół 
zawodowych. 

 

Mobilny uczeń – 
promocja poradnictwa 
zawodowego na różnych 
etapach edukacji. 

We wszystkich szkołach 
prowadzone są zajęcia z 
doradztwa zawodowego: w 
planie nauczania jest 10 godz. 
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rocznie w klasie VII i dodatkowe 
zajęcia w gimnazjum w ramach 
projektu współfinansowanego z 
UE „Badam i poznaję świat”.   

7. 
 
 
 
 
 
 
 

Zagrożenia 
bezpieczeństwa 
dzieci i 
młodzieży. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spotkania edukacyjne 
przeprowadzone w 
Gminnym Ośrodku 
Kultury w Ulanie-
Majoracie pn.: „Ferie 
zimowe - Spotkanie z 
Panią Policjant” i 
„Półkolonie integracyjne 
dla dzieci i młodzieży” 
poświęcone szeroko 
pojętemu bezpieczeństwu 
dzieci w czasie wolnym i 
ich bezpiecznej zabawie 
podczas ferii zimowych, 
wakacji oraz 
bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. 

„Ferie zimowe - Spotkanie z 
Panią Policjant”                               
Dbając o bezpieczeństwo dzieci 
w czasie wolnym 10 lutego 2018 
r. odbyło się spotkanie z 
Dzielnicowym Gminy Ulan-
Majorat - asp. Wiesławą Beczek. 
Dzieci otrzymały wskazówki jak 
bezpiecznie bawić się na śniegu i 
jak przechodzić na drugą stronę 
jezdni. Natomiast dzieci, które 
pozostają w domach zostali 
poinformowani o konieczności 
zamykania drzwi od wewnątrz i 
o zakazie wpuszczania osób 
nieznajomych. Pani policjant 
wręczyła wszystkim odblaski i 
lizaki oraz przypomniała o ich 
noszeniu.                                         
„Półkolonie integracyjne dla 
dzieci i młodzieży”                         
27 sierpnia 2018 r. odbyło się 
spotkanie z przedstawicielami 
Policji - mł. asp. Piotrem 
Woszczakiem z Zespołu ds. 
Komunikacji Społecznej wraz z 
policjantami z KP Policji w 
Radzyniu Podlaskim. Podczas 
spotkania policjanci 
przypomnieli o zasadach 
bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. Funkcjonariusze 
przybliżyli uczestnikom 
półkolonii pracę policjanta, 
zaprezentowali sprzęt będący na 
wyposażeniu Policji. Na 
zakończenie dzieci mogły wczuć 
się w rolę policjanta i zasiąść za 
kierownicą policyjnego 
radiowozu.  
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8. 
 

 

Zagrożenie 
poziomu 
poczucia 
bezpieczeństwa 
obywateli. 
 

Debata nt. stanu 
bezpieczeństwa. 

W dniach 20.04.2018 r. i 
13.12.2018 r. podczas sesji Rady 
Gminy Ulan-Majorat odbyły się 
„Debaty nt. stanu 
bezpieczeństwa na terenie gminy 
Ulan-Majorat”, które 
poprowadzili: kierownictwo i 
przedstawiciele Komendy 
Powiatowej Policji w Radzyniu 
Podlaskim. Celem spotkań było 
włączenie obywateli w 
wypracowanie lokalnych 
rozwiązań zmierzających do 
wzrostu poczucia 
bezpieczeństwa. Przedstawiona 
została m.in. „Krajowa Mapa 
Zagrożeń” oraz aplikacja 
mobilna „Moja Komenda”, która 
zapewnia każdemu 
użytkownikowi szybki dostęp do 
informacji o adresach i numerach 
telefonów obiektów policyjnych 
oraz kontakt ze wszystkimi 
dzielnicowymi na terenie kraju. 
Aplikacja została przygotowana 
z myślą o osobach, które 
kontaktują się z Policją w 
sytuacjach innych, niż te 
bezpośrednio zagrażające życiu 
lub zdrowiu. 

 
 

 

 

Ochotnicze Straże Pożarne 

•  Liczba OSP 8, w KSRG 1, zarejestrowanych w KRS 8, mających REGON 8, NIP 8, konto 

bankowe 8. 

•   Liczba członków zwyczajnych 332, w tym mężczyzn 311, kobiet 21. 

Liczba członków honorowych 7, wspierających 0. 

Liczba członków razem 339, w tym mężczyzn 318, kobiet 21. 

Liczba członków zwyczajnych mogący brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 

86. 

•   Liczba KDP 1. 

•   Liczba Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 1, członków 20, w tym chłopców 10, dziewcząt 10. 
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•   Przy OSP działają: 

- orkiestry 0, liczba muzyków 0. 

- zespoły artystyczne 0, liczba członków 0. 

•   W okresie sprawozdawczym oddano do użytku 0 strażnic OSP. 

•   Udział w zawodach sportowo-pożarniczych OSP:  

Zawody 
Liczba 

OSP uczestnikówsekcji męskichsekcji kobiecych 

OSP wg regulaminu krajowego 6 59 6 0 

OSP wg regulaminu CTIF 0 0 0 0 

MDP wg regulaminu CTIF 0 0 0 0 

•   Szkolenie w OSP:  

   
Liczba 

wyszkolonych 

Liczba wyszkolonych w 

roku sprawozdawczym 

Do przeszkolenia 

zgodnie z 

normatywem JOT 

Dowódcy OSP 5 1 7 

Naczelnicy OSP 5 1 5 

Strażacy ratownicy OSP 89 1 23 

Kierowcy konserwatorzy 

sprzętu ratowniczego 
11 1 4 

Z zakresu ratownictwa 

technicznego 
17 0 7 

Z zakresu ratownictwa 

chemicznego i ekologicznego 
1 0 1 

Z zakresu kwalifikowanej 

pierwszej pomocy 
22 4 14 

Z zakresu działań 

przeciwpowodziowych 
0 0 0 

Z zakresu ratownictwa 

wodnego 
4 0 5 

Sternicy motorowodni 0 0 0 
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Płetwonurkowie 0 0 0 

Nurkowie 0 0 0 

Z zakresu współpracy z LPR 1 0 0 

Z zakresu ratownictwa 

wysokościowego 
0 0 0 

Z zakresu ratownictwa 

poszukiwawczo-ratowniczego 
0 0 0 

Pilarze do drewna 1 0 0 

Pilarze do stali i betonu 1 0 0 

•   Liczba samochodów pożarniczych: 11, w tym ciężkich 0, średnich 9, lekkich 2. 

 

•   Dotacje pozyskane w roku sprawozdawczym:  

Środki przekazane przez Na działalność bieżącą

Urząd Gminy    369 774,16 zł 

z PSP dla OSP z KSRG i MSWiA 10 550,00 zł 

z MS/Fundusz Sprawiedliwości  19 322,00 zł 

 

 


